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že jsme volby vyhráli
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Ivan Hlas:
Servis
Kam s odpadem
v Praze 5

Mám radost, když svý písničky
slyším od jiných lidí

POLO
za POLOvinu.

Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou
polovinu můžete financovat bez úroků!

p. a.
Úrok 0ro%
ky.
až na dva

Užijte si i další výhody: garance úrokové sazby a ceny pojištění po celou dobu
financování, možnost kdykoliv zdarma předčasně splatit, prodloužit, zkrátit, vložit
mimořádnou splátku, nastavit poslední zvýšenou splátku nebo převést na jinou osobu.

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí
jen do 30. 4. 2019 nebo do odvolání.

www.volkswagen.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 161 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7−6,2 l/100 km, 88−141 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

editorial
Vážení čtenáři,
vypadá to, že zima je za námi, i když na odpočinek někde v parku to ještě úplně
není. Máte raději zimu a chybí vám, že Praha je málokdy
zasněžená, nebo dáváte přednost jaru a létu, kdy můžete
posedávat třeba na náplavce
a obdivovat pětku? Možná
máte rádi pohled na železniční most a sledujete dění
okolo něj. Jen pro připomenutí: před časem projektantská ﬁrma po realizovaném
průzkumu stavu mostu navrhla sejmutí památkové
ochrany mostu a jeho demolici. Tu však odmítali památkáři, jenže nutnost zbourání později potvrdila i jejich studie. Pražský institut plánování a rozvoje proto začátkem
února představil nový železniční most. Podívejte se a přečtěte si podrobnosti. V tomto vydání magazínu Vaše 5 vám
přinášíme dokonce hned dva rozhovory, kromě toho, že se
na vás z titulní strany dívá oblíbený zpěvák Ivan Hlas,
který vypráví o svém vztahu k pětce, si můžete také přečíst
povídání s novým starostou páté městské části Danielem
Mazurem. Jaké jsou jeho představy, co plánuje a co pětku
čeká?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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nadační fond




 

aktuality

Na pětce odstartovala

akademie pro seniory

D

nová povídání mají za cíl naučit seniory,
zdravotně a tělesně postižené občany zvládat krizové situace nebo si třeba přivolat
pomoc. Součástí přednášek jsou také ukázky příkladů a instruktážní ﬁlmy.

PŘIPRAVILA RED

Ples podpoří

D

Lékaři bez hranic. Získá padesát procent
výtěžku z každé prodané vstupenky na
ples. Vstupenky lze zakoupit ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5 v ulici
Štefánikova.

Proměny

Motolského údolí
o 29. března může veřejnost poznávat proměny Motolského údolí, a to
prostřednictvím výstavy Plzeňská/Motol, kterou pořádá Praha 5 a studio
A69 – architekti. Představuje stejnojmennou urbanisticko-architektonickou studii
II. etapy proměny údolí. „Vidím reálnou
šanci, že by se z Plzeňské ulice mohla stát
městská třída, která posílí význam údolí.

D

V

Praha odložila
rekonstrukci eskalátorů

Lékaře bez hranic
ruhý reprezentační ples Prahy 5 se
bude konat 12. dubna od 19.00 hodin v Národním domě na Smíchově
na náměstí 14. října. Letošní ročník podpoří humanitární neziskovou organizaci

podstatě už legendárních betonových květináčů se po letech
zbavila Praha 5. Nabídla je veřejnosti a všech 239 kusů bylo rozebráno
za odvoz na základě darovací smlouvy.
Pětka květináče rozmístila před sedmi
lety, ukázalo se však, že plán je nereálný, a proti byli i samotní obyvatelé.

Věřím, že se se studií ztotožní Institut plánování a rozvoje, který připravuje Metropolitní plán. Praha 5 získala studií argument pro vyjednávání o podobě plánu pro
tuto oblast,“ řekl spoluzakladatel studia
A69 – architekti Boris Redčenkov. Výstavu
lze navštívit v Malé galerii v ulici Štefánikova od úterý do pátku vždy mezi 13.00
a 18.00 hodinou.

prava eskalátorů z metra směrem Na Knížecí byla odložena.
Hlavní město totiž požaduje od
dopravního podniku analýzu, která má
odpovědět na otázku, zda je vůbec
nutné eskalátory vyměňovat. Opravy
měly původně začít ve druhém či třetím čtvrtletí letošního roku.

O

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze
za nejvyšší možnou cenu

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
Tel.: 603 278 555
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RYCHLÝ
INTERNET

BONUSY
PRO KAŽDÉHO

CHCI TO

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše
je bez závazk, chyták i jiných kliek! Zmnit operátora je
s námi jednoduché a bez dalších náklad. Pro bezproblémový
pechod získáte od nás internet na 6 msíc zdarma.
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

CHYTRÁ
20/20 Mb/s
TELEVIZE

INFO@PE3NY.NET

200 K

LEVNÝ
TELEFON
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222
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alší ročník projektu Senior akademie odstartoval koncem února v páté městské části. Jde o sérii přednášek, které jsou pořádány ve spolupráci
s městskou policií. Pravidelná dvouhodi-

Lidé si
rozebrali květináče

doprava
Dvě studie ukázaly, že železniční most na Výtoni je ve špatném
stavu, pražský Institut plánování a rozvoje proto zveřejnil
představu nového mostu.

tím, že most je ve špatném stavu a je potřeba
ho zdemolovat, přišla
projektantská ﬁrma, která zde
provedla průzkum stavu. Navrhla sejmutí památkové ochrany mostu, kterou je chráněn od
roku 2004.
Proti demolici však vystoupili
památkáři a nechali si vypracovat vlastní studii od Kloknerova
ústavu ČVUT. I ta však ukázala,
že most vydrží v bezpečném
stavu maximálně pět let. „Na
základě výsledků studie Kloknerova ústavu byl osloven

S

železniční most?
v této souvislosti švýcarský profesor Eugen Brühwiler, který je
největší kapacitou v oblasti nýtovaných konstrukcí,“ uvedl
radní pro dopravu Prahy 5 Jan
Panenka (ODS).
Institut plánování a rozvoje
proto představil koncepční rozvahu k novému železničnímu
mostu, zpracoval ji tým pod vedením prof. Romana Kouckého.
Nový železniční most bude
mít shodně jako původní tři
prostě uložená pole o rozpětí
71,2 metru. Ocelové oblouky
budou mít v nejvyšším místě

nadmořskou výšku 209 metrů
n. m., jako je to dosud. Most bude mít tři hlavní nosníky. Střední nosník rozděluje most na dva
prostory. Jeden prostor je dvoukolejný a druhý jednokolejný
s vnitřní lávkou o šířce 4 metry,
která navazuje na zastávku.
„Prozkoumali jsme vícero
možností, včetně několika statických soustav, a nakonec přijali řešení, které vychází ze současného tvarosloví mostu.
Sestává ze série prostých nosníků a zachovává současnou siluetu. Ano, tu siluetu, proti kte-
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internet na praze 5

od 290 kč
Pořizovací náklady 0 Kč
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

ré prý veřejnost tak vehementně protestovala před více než
sto lety,“ řekl šéf autorského týmu Roman Koucký.
Kamenné konstrukce budou
v rámci předmostí konzervovány a důstojně prezentovány
jako památky. Nad původní
prvky viaduktu bude nejprve
v místě zastávky položena nová
železobetonová deska nástupišť, stojící na rastru betonových sloupů. Poté bude možné
historické konstrukce pod ní restaurovat a udělat i archeologický průzkum.

PŘIPRAVILA RED, FOTO IPR

Jak bude vypadat nový

rozhovor
Nového starostu má po podzimních komunálních volbách pátá
městská část. V čele radnice stojí Daniel Mazur (Piráti), který
uzavřel koalici s občanskými demokraty a hnutím ANO. Podle něho
vyjednávání o nové koalici usnadnila velká shoda na programu.

Starosta Mazur:

Překvapilo nás, že jsme volby vyhráli
● Koalici jste uzavřeli s ODS
a ANO. Byli tihle koaliční
partneři pro vás jasnou volbou, nebo jste váhali?
Ještě před volbami by nás
tahle koalice nenapadla, po volbách jsme ale začali vyjednávat
se všemi stranami o tom, jakou
máme představu my, jakou mají
představu ostatní. Asi tři dny
po volbách jsme se dozvěděli
o povolebním bloku TOP 09,
STAN a KDU-ČSL. My jako vítěz voleb jsme si řekli, že se
zkusíme domluvit s ostatními.
A dohodli jsme se s ANO a ODS
a následně jsme vyjednali koaliční smlouvu. Měli jsme zhruba devadesátiprocentní shodu
na programu. Co se týče výsledku Pirátů ve volbách v Praze 5,
zhruba v takový výsledek jsme
věřili, nicméně překvapilo nás,
že jsme volby vyhráli.
● Na čem jste se nemohli dohodnout?
Nedá se říct, že bychom měli
konﬂikty nad programem. Vysvětlovali jsme si různá ustanovení v programu, která se týkají

otevřené radnice, transparentního hospodaření a podobně.
Vysvětlovali jsme, co je z našeho pohledu ta správná cesta
informování a jak zabránit při
těch dobrých úmyslech konﬂiktům se zákonem v situacích,
kdy jsou naše potřeby informovat upraveny zákonem.
● Neměl jste obavy začít řídit
městskou část?
Beru to jako novou zkušenost, a nakonec i kdybych nebyl
starosta, ale třeba radní, i tak
by to bylo nové. Rozdíl je v tom,
že teď jsem tváří Prahy 5, je to
nové, mám se co učit, ale nešel
jsem do toho s pocitem, že to
bude lehké nebo těžké.
● Jak jste z pozice občana
radnici pětky vnímal?
Ono už to z pozice občana je
delší dobu, protože já jsem zakládal místní „pirátské“ sdružení, a vnímal jsem proto pětku
coby politicky angažovaný člověk. Ale dříve jsem samozřejmě
Prahu 5 vnímal zejména skrze
média, věděl jsem o řadě diskutabilních projektů, vnímal jsem

vební zákon a celý ten proces
stavebního řízení je něco, co
umožňuje samosprávě vstupovat jen v některých bodech. Nějaké šance na změnu jsou, ale
hodně toho je mimo náš vliv.
Naší prioritou je, aby se radiála
postavila a aby byla postavena
správně. Když bude připravena
nesprávně, ať už z pohledu kohokoliv, tak se budou všechny
procesy územního řízení prodlužovat. Shodujeme se v tom,
že chceme, aby radiála měla co
nejmenší dopad na území, kterým bude procházet, a dále
v tom, že aby měla čistě pozitivní dopad, je třeba budovat
další stavby podél městského
okruhu, měnit některé křižovatky, pracovat na tom, aby se
napojila Blanka, aby městský
okruh pokračoval. Je řada podmínek, za kterých bude mít
stavba ten slibovaný účinek.

pětku jako část, která je plná
kontrastů, třeba tím, že lidé
z Barrandova mají zcela jiné
starosti než lidé ze Smíchova…
● V čele radnice byste měl
stát následující čtyři roky. Co
je největší výzva?
Vzal jsem si na starost mimo
jiné otázku strategického rozvoje městské části, kterou vnímám jako dlouhodobě podceněnou. Nějaké dokumenty pro
plán rozvoje byly vypracovány
a schváleny jen s ohledem na
to, aby měla městská část přístup k dotacím z evropských
fondů, a to je z mého pohledu
hodně málo. To je pro mě největší výzva.
● Koncem roku jste řekl, že
byste rád nechal předělat
projekt Radlické radiály.
V čem a jakou máte šanci?
To je předmětem jednání
a dohadování s odborníky, sta-

HGFEGDA@?>A=:
9A8@765DA=:
?43215

6

www.vase5.cz

!#*:)('&*% :)755

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
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školství

Poznejte reportáže a kresby dětí

z páté městské části
Hned ve dvou případech může veřejnost
poznat práce dětí z Prahy 5. Jednak se lze
seznámit s příběhy pamětníků
prostřednictvím dětských reportáží v rámci
projektu Příběhy našich sousedů, jednak si
je možné prohlédnout v Galerii Barrandov
díla žáků Prahy 5 na výstavě Filmová
fantazie.
rojekt Příběhy našich
sousedů vyvrcholil minulý týden závěrečnou prezentací projektu v kapli Školy
pro sluchově postižené v Holečkově ulici. V reportážích, které
děti zaznamenaly, ožívají vzpo-

P

mínky patnácti pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily
dějinné události 20. století.
Patnáct týmů, přesněji šedesát dětí od 5. do 9. třídy z deseti
základních škol v Praze 5 sbíralo zajímavé životní příběhy

osobností ze svého okolí. Díky
projektu se z žáků stali na půl
roku reportéři, kteří v doprovodu svých učitelů a pracovníků Paměti národa natáčeli vyprávění pozoruhodných osudů
rozličných osobností. Žáci navíc digitalizovali fotograﬁe z rodinných alb, hledali informace
v archivech a nakonec vše zpracovali do textu, který je publikován v největší evropské online sbírce orální historie Paměť
národa.

Western – akční film
Galerie Barrandov zase ožila
dětskou fantazií. K vidění jsou
zde do konce března nejlepší
práce IX. ročníku výtvarné soutěže základních škol Prahy 5

INZERCE V5-0321

Filmová fantazie. Letošní ročník byl vyhlášen na téma Western – akční ﬁlm a děti musely
malovat scénu z libovolného
ﬁlmu, ať už skutečného nebo
vymyšleného. Vstup do galerie
je volný a navštívit lze výstavu
ve všední dny od 15.00 do
17.00 hodin.
Soutěž Filmová fantazie je
určena pro děti z pětkových základních škol a soutěžící mají
vždy za úkol výtvarně ztvárnit
téma Filmová fantazie. Klání
pořádá FZŠ a MŠ Barrandov II
při PedF UK, jejíž je Galerie
Barrandov součástí. Už od roku
2006 se zde pravidelně každý
měsíc konají nejrůznější výstavy, včetně těch studentů
uměleckých a základních škol.

INZERCE V5-0302

PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Chcete, aby vaše děti chodily
do školy, která dává smysl?
ste pro osvědčený model,
který jste v dětství sami zažili, nebo vás láká některá
z alternativ?
Klasické školy jsme si zažili
téměř všichni, víme, jak to
v nich chodí. I přes výborného
učitele nelze zapomenout na
to, jak na nás působilo známkování, porovnávání se spolužáky
a co jsme si z ní odnesli.
Existují ale alternativy!
Důležité je školu vybírat
s ohledem na dítě. Sami nejlépe
znáte jeho povahu, speciﬁka,
slabiny i silné stránky. Nabídka
škol je široká a alternativy ke
klasice existují!
Místo učitelů průvodci, místo
známek slovní hodnocení. Žáci
si sami určují, jakým způsobem
a co se budou učit, mohou i spolurozhodovat o tom, jak škola
vypadá a jaká jsou v ní pravidla.
To jsou jen některé principy,
které už čtvrtým rokem razí

J

ScioŠkoly. Jejich hlavním posláním je vést děti tak, aby mohly prožít dobrý život v rychle
se měnícím světě.
Nyní funguje v ČR 10 ScioŠkol, které celkem navštěvuje
již více než 700 spokojených
dětí. Nejnovější z nich je na
Praze 13 ve Stodůlkách.
V současné chvíli probíhají
zápisy, ale přestoupit z jiné
školy můžete v podstatě
kdykoli během školního roku.
Přestup z jiné školy je velmi
jednoduchý. Změna pro rodiče
nevyžaduje prakticky žádnou
administrativu, školy si přestup vyřeší mezi sebou.
Zaujalo vás to? Srdečně vás
zveme na besedu se zakladatelem ScioŠkol Ondřejem Štefﬂem do ScioŠkoly do Prahy–
–Stodůlek 11. března od 18 h.
Více informací najdete na
www.scioskola.cz nebo na FB
Scioskoly.

www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ÁJA DVOŘÁČKOVÁ, ARCHIV MDP IGOR CHMELA, MARKÉTA KOLÍNSKÁ, JAN MALÍŘ

V letošním roce oslaví autor mnoha hitů, skladatel, textař,
zpěvák, kytarista a také spisovatel Ivan Hlas půlkulaté
jubileum. V dubnu vyjde jeho nová kniha V náručí dejvický
noci, kterou připravil společně s Marcelou Titzlovou. Po
přestávce vynucené zdravotními důvody Ivan Hlas opět
vystupuje. Koncertuje v komorní sestavě Ivan Hlas Trio,
občas společně s Vladimírem Mišíkem a skupinou Etc…
nebo hraje v Městských divadlech pražských v představení
Bedřich Smetana: The Greatest Hits.

Ivan Hlas:

Mám radost, když svý
písničky slyším od jiných lidí
● Zanedlouho vyjde vaše nová kniha
V náručí dejvický noci. Na co se mohou
čtenáři těšit?
Myslím, že je to moje čtvrtá kniha. První
byla próza Za barevným sklem, na tu jsem
hrdej. Jdeme na jedno, to je takový doprovodný text k fotograﬁím Františka Dostála
o hospodách. Vybírali prý dlouho „typa“,
který by to zvládl. S velkou poctou pak říkali, že hezky by to napsal Bohumil Hrabal,
ale pak že přišli na mě. Tak to byla opravdu
pocta, ale i velký závazek a těžký úkol, protože každá ta hospoda měla takový příběh,
že by to bylo na samostatnou knížku. Musel jsem hodně ořezávat, proto tomu říkám
doprovodný text. Další byla knížka písňových textů Miláčku, vrať se. Vybíral jsem
z hlavy asi z 360 textů ty, co jsem si pamatoval. K té poslední knížce V náručí dejvický noci jsem se nechal přemluvit a je to
takový velký rozhovor, který dělám s novinářkou Marcelou Titzlovou, se kterou se
znám už od mládí z Hanspaulky. Zjistil
jsem, že dělat takovou knížku je opravdu
danajský dar, protože jestli se tam zase někdo ze známých nenajde, tak si to schytám.
Ale ty zásadní informace, s kým jsem se potkal a hrál a tak, ty by tam mohly být úplně
všechny, protože je to dost obsažný, i když
nejde zachytit nějaký život v jedné knížce.
Každá ta příhoda je na delší povídání, na
mnoho dílů.
● Dětství a mládí jste prožíval na Hanspaulce, odtamtud jste se přestěhoval
na Smíchov a pak do Hlubočep. Jak se
vám na pětce líbí a bydlí?
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Na sídliště Barrandov jsme jezdívali ze
Smíchova s dětmi na výlet, podívat se, jak
pokračuje stavba našeho paneláku. Měli
jsme radost, že už pokročili a že se sem budeme stěhovat. Pak jsme chodili pěšky
z Barrandova přes tři kopce zpátky Na Václavku, kde jsme bydleli ve sklepním bytě.
Vyrostl jsem v Šárce, ale mám rád Prokopské údolí, i když v době mého dětství bylo
jiné. Jezdili jsme do něj jako děti na výlety
s Pionýrem. Měli jsme vedoucího, jmenoval
se Honza Cimický, dnes známý psychiatr.
Jeho brácha se mnou chodil do třídy, Honza
byl starší a dělal nám pionýrského vedoucího. Když zjistil, že nás ty pionýrský věci
moc nezajímají, tak to vzal po skautsku.
Jednou nám udělal právě tady tak složitou
bojovku, že poslední tříčlenné hlídky ještě
dlouho po setmění bloudily Prokopákem,
a až hodně pozdě večer jsme se dopotáceli
do Jinonic. Dnes by z toho byl obrovský
problém, tenkrát ale rodiče věděli, že jsme
s tím Honzou, který se o nás postará. Pětku
tedy poměrně dobře znám a líbí se mi tu.
Vůbec, Praha se mi líbí celkově.
● Je něco, co vám ve vašem okolí vadí, co
byste zlepšil?
Obecně mi vadí mezilidský vztahy, ty
nám šly trošku do háje, abych parafrázoval
písničku. Myslím si, že nevidíme kolem sebe to dobrý, protože je spousta dobrých
věcí, který se tady staly. Navíc jsme šíleně
úzkostliví kvůli nějakým pitomostem. Smířil jsem se s tím, že se nekouří v hospodě
apod., to je nakonec v pořádku. Mám ale
dojem, že bychom si měli uvědomit, že se

máme fakt dobře, a je to možná už ten vrchol. Snažil jsem se moc si nevyskakovat,
když jsem zažíval takovou tu „slávu“ začátkem devadesátých let. Říkal jsem si: „Bacha, Ivo, nevyskakuj, teď už bude jenom
sešup a na to se připrav.“ Tak jsem se připravoval, neopouštěl kamarády, nedělal
nějaké psí kusy, protože to se úžasně vyplácí. Tohle slovo nemám rád, ale je to tak.
Vadí mi, že celá společnost je taková naježená a rozhádaná kvůli pár lidem, který to
tak chtěj. Vůbec se nemyslí na to, co bude
dál. Jen aby se náhodou nestalo, že to pojede šupem dolů, což se může stát okamžitě.
Mám dojem, že za třicetileté války bylo
hůř… Tak opatrně.
● Hudbě jste se věnoval už v dětství. Kdo
vás k ní přivedl? Kamarádi, rodina?
Přivedl jsem se vlastně sám. U nás fakt
nikdo na nic nehrál, nikdo nebyl muzikant.
Poslouchal jsem rád věci na otcově magneťáku, on miloval francouzský šansony, a to
nebyly jenom ty prošvihnutý Edith Piaf
nebo Charlesem Aznavourem, ale fakt zajímavý věci. A pak se tam najednou objevil
kytarový pásek od kapely The Shadows.
Dnes už je málokdo bude pamatovat, ale
Nebeští jezdci, Pochod apačů atd., to mě
zaujalo hrozně. Po nějakým večírku se
u nás doma objevila kytara, ke které se nikdo pak už nehlásil, tak jsem se jí ujal. Naši
už nemohli vydržet, jak jsem do ní bez ladu
a skladu třískal, tak mě přihlásili k panu
učiteli Mizerovi. Vydržel jsem s ním od jedenácti do osmnácti let dělat klasiku.
I když už jsem vlastně hrál něco jiného, tak
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furt jsem k němu občas docházel. Klasika
mě bavila hodně. Doteď vím, že mi dává takový harmonický cítění, třeba když hraju
blues, tak si ho obohatím nějakou trochu
jinou harmonií a víc mě to baví.
● Přemýšlel jste už v mládí o dráze profesionálního muzikanta, nebo jste chtěl
spíš s kytarou balit holky?
Neuvažoval jsem o tom, že bych se muzikou mohl živit, ale naplňovala mě nějakým takovým zvláštním pocitem. Když se
mi třeba podařilo zahrát první etudu, jako
že to mělo tu správnou harmonii, tak jsem
najednou cítil takový strašně dobrý pocit,
že už je to podobný něčemu, co jsem někde
slyšel. Dělal jsem to kvůli svému pocitu, ale
jak jsem tu kytaru tahal furt s sebou, tak
byla takovým mým pojítkem s lidmi a přiznávám i s těma holkama. Byla pro mě taková společenská berlička. Nikdy mě nenapadlo, že bych se někdy mohl muzikou
živit, ani dlouho potom, když už jsem byl
poučený, že je dost těžký se jí živit. Proto
bylo i těch mnoho zaměstnání. Můj slavný
kamarád Péťa Kalandra měl takové rčení,
že když děti padaly hlady z postýlek, tak
musel jít do práce. Zní to drsně, ale byla to
pravda.
● Měl jste nějaké hudební idoly, vzory,
kdo vás nejvíc ovlivnil?
První kapelu jsem měl školní, v roce
1968. Výhoda byla, že v té době tady bylo
docela uvolněno, takže byl velký výběr
všech možných desek, kapel apod. Kromě
těch klasických Beatles a Rolling Stones
jsme měli přístup třeba k Animals a Trogs,
hráli jsme Yardbirds a takové méně známé
kapely, a to byly takové první vzory. Když
mi bylo nějakých patnáct šestnáct let, slyšel jsem někde akustickou desku Boba Dylana a úplně jsem strnul. Pak jsem slyšel
elektrickou desku a to bylo přesně ono, co
jsem chtěl dělat. Bob Dylan byl můj největší
vzor a je dodnes, sice naprosto nedostižný,
protože vyrostl v jiným prostředí a mluví
jinou řečí. Dylan je opravdu vyhlášený básník, jeho texty mi překládali lidi, kteří jsou
v tom opravdu mistři, a třeba jednu větu
přeložil každý úplně jinak. Zajímalo by mě,
jak by psal Bob Dylan v češtině, s těmi kořeny v tom buditelském systému a s tou
naší vědou, jak má vypadat básnictví.
● Vyučil jste se knihkupcem a knížky
i desky jste prodával ještě i v době, kdy
vyšly vaše první desky. Jaké to bylo prodávat svou vlastní desku?
Bylo to v době, kdy vyšla moje druhá deska a byl to návrat do knihkupectví, protože
já se tam vždycky vracel po určitých peripetiích v jiných zaměstnáních. Bylo tam
sice málo peněz, ale zase práce, kterou
mám rád. Mám specializaci knihkupec
v hudebninách a tehdy jsem se vrátil do

prodejny Pantonu v Karlově ulici. Byla tam
úžasná parta, dělal tam Ivan Wünsch,
skvělej basista Jasný páky, taky knihovník,
jenže ten jezdil ještě do knihovnické a knihkupecké školy do Luhačovic. Lidi se chodili
ptát, kdy moje deska vyjde, a pak tam dokonce stála fronta, tak to jsem byl spokojenej.
● Vaše zatím poslední deska Krásnej
dar vyšla v roce 2016. Připravujete nějaké nové album?
Máme s kluky z tria, ve kterém hrajeme,
s kytaristou Norbim Kovácsem a violoncellistou Olinem Nejezchlebem takovou dohodu, že se ve vydávání desek střídáme,
protože kluci jsou taky autorsky tvůrčí. Podílíme se na tom všichni, ale jeden pokaždé
táhne to takzvané břímě. Olinovi vyšla deska asi před půl rokem, takže teď to opravdu
zase ukazuje na mě, musím hledat téma.
Dřív jsem udělal písničku za noc a druhý
den se hrála, ke stáru je to takový horší,
trochu pomalejší.
● Napsal jste velké množství hitů. Kde
hledáte to téma, čerpáte inspiraci?
Všechno je mezi lidmi, proto mi to šlo
dřív vlastně líp, protože jsem byl pořád někde takzvaně v luftě. Teď už jsem víc doma,
což je asi manželka ráda, ale to téma se
hledá hůř. Nikdo by mi už asi nevěřil něja-

kou poblázněnou lásku, i když možná mě
jo, fakt. Občas přijdou lidi, že mi věří i ty
pubertální věci. Dávám tomu ale volný průběh. Třeba tu předposlední desku Vítr ve
vlasech jsem udělal za měsíc a asi kromě
dvou to byly všechno nové věci. Hodně koukám kolem sebe a ono to jednou ťukne
a sepne se. V nejhorším těch starých věcí,
který lidi neznají, který neměly to štěstí,
aby se k nim dostaly, mám plno. Vím o pár,
které jsou fakt dobré, třeba ještě jejich čas
přijde.
● Na vašich koncertech lidé často vyžadují vaše staré známé hity. Máte nějakou
svou oblíbenou písničku a naopak, kterou byste už hrát nemusel?
Repertoár se musí nutně obměnit, nechával jsem tam takový stěžejní věci, ale ty
Aranky a Na kolena jsem musel vyhodit.
Hrajeme je jako přídavek. Stává se, jak říkáte, že o přestávce přijde kluk a prosí:
„Strejdo, zahraj Na kolena, ještě tam nebyly“, tak ji zahrajeme. Je to takový radostný
prokletí. Když se nějaká písnička povede
a zná ji víc lidí, je radost, ale hrát ji pořád
dokola je na druhou stranu otrava. Z programu, který hrajeme na koncertech, mám
asi nejradši závěrečnou písničku z ﬁlmu
Báječná léta pod psa, ale jinak nijak nerozlišuju, kterou mám nejradši. Pak mám rád
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Miláčku, vrať se, kterou hrajeme, jenom když hrajeme
s Vláďou Mišíkem a s Etc…
a máme jiný program. Ale že
bych měl nějakou nejradši nebo
naopak, to ne.
● Zmínil jste společné koncerty s Vladimírem Mišíkem.
Jak vlastně došlo ke spojení
takových dvou legend?
Pravda je, že jsme taková
parta kamarádů, třeba Olin Nejezchleba hrál s Vláďou asi třináct let, kytarista Etc… Pavel
Skála hrál sedm let se mnou
v Nahlasu a tak různě. My se
spolu s Vláďou známe dlouhá
léta. Kdysi jsem měl v kapele
housle, a tak trochu mě štvalo,
když někteří lidi říkali, že se po
Etc… opičím, bylo to ale jenom
nástrojovým obsazením, ničím
jiným. Domluvilo se úplně náhodně, že by bylo zajímavý udělat takový kamarádský dojem
a zkusit hrát moje věci s tou velkou partou. Vláďa byl pro, že si
aspoň trochu oddechne, tak
takhle to vzniklo, muzikanti
v Etc… jsou úžasní a ten kama-

rádský duch tam opravdu platí.
Pravda je, že zájem posluchačů
o tyto naše koncerty je až překvapivě velký. Někdo z Etc…
říkal, že je zajímavý, když hrajeme dohromady, tak těch šedivých vlasů není v hledišti tolik,
jako když hrají sólově.
● Připravujete nějaký narozeninový koncert, co vás čeká, na co se těšíte?
Musím přiznat, jak jsem měl
a pořád mám rád toho Jacka
Londona, tak to předpokládalo
furt věřit svému tělu a všechno
se zvládne. No a poslední rok
jsem skoro přestal mluvit, zpíval jsem jen stěží. Chodil jsem
na různá vyšetření, ale vůbec
nepřišli na to, co mi je. Až jsem
šel na doporučení kamarádky
lékařky do vojenské nemocnice, kde se pan doktor Filipovský
kouknul takovou kamerkou
a zjistil, že mám rakovinu levé
hlasivky. Doporučil mi, abych
šel rychle na operaci, že by to
mohlo být zachytitelné. Naštěstí jsem šel rychle, on rozhodl
postup, protože jinak bych si už
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nezazpíval a spolu bychom teď
neměli o čem mluvit. Díky panu
doktorovi Filipovskýmu, který
mi udělal dvě operace, se podařilo část té hlasivky zachránit
a teď už se to lepší, zdravá hlasivka se přiklání k té nemocné,
která se uzdravuje. Normálně
už jezdím a hraju, takže moje
prvotní přání je zdraví! Zatím
to snad vypadá dobře. Před pat-

nácti lety bych vám řekl, že chci
vyprodat Fórum Karlín, aspoň
k těm pětašedesátinám. Teď
říkám, že k narozeninám udělám mejdan s kamarády, žádný
plánovaný hraní, i když hrát se
asi bude, ale nějaký koncert, to
už ne. Ten jsem zažil k šedesátinám a byl úžasný. Možná
k sedmdesátinám, to už bude
kulatý jubileum.

Ivan Hlas

skladatel, textař, zpěvák, kytarista, spisovatel
■ Narodil se v Praze na Vinohradech, dětství prožil na pražské
Hanspaulce, dnes bydlí s rodinou v Hlubočepích.
■ Hudbě se věnoval od dětství, absolvoval LŠU, obor klasická
kytara, od roku 1968 působil ve školní kapele The Mice, pro
kterou také skládal.
■ Vyučil se a několik let pracoval jako knihkupec, poté vystřídal řadu různých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako kulisák
i čalouník v Národním divadle, prodavač zeleniny, výstupní
kontrolor u počítačů, dělník na lepičce v papírnách, odečítač
vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel
atd.
■ Působil v několika skupinách, v současné době vystupuje
spolu s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem
jako Ivan Hlas Trio.
INZERCE V5-0311
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Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek
prodávejte s Vilémem
Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!
Volejte ještě dnes

604 755 473
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VIŠŇOVKA – BYTOVÉ DOMY HOROMĚŘICE
Nový rezidenční komplex na dosah velkoměsta.
Pestrá nabídka bytů od žádaných 2+kk až po prostorné
4+kk. Velikost od 40 m2 do 117 m2. Většina bytů bude mít
terasu nebo balkon. Parkovací stání a sklep v ceně.
Výstavba zahájena, dokončení léto 2020.
Ceny od 2.840.500,- Kč vč. DPH

NABÍDNĚTE NÁM VAŠI NEMOVITOST
Již 23 let na trhu nemovitostí v ČR.
Více nemovitostí na: www.hanex.cz
724 250 900, 224 217 648, info@hanex.cz
Karla Engliše 2, Praha 5 – Anděl

bydlení

top´rezidence Pomezí

Druhý rezidenční projekt KKCG Real Estate navazuje značkou
na úspěšný projekt nízkoenergetických domů v Šáreckém údolí
na Praze 6, který získal několik ocenění (Best of reality, Projekt
roku atd.).
op´rezidence Pomezí je situována v oblíbené rezidenční čtvrti Prahy 5 – Košířích.
Na pozemcích o rozloze více
než 3,5 ha bude ve dvou etapách postaveno 140 bytů, 38
řadových domů a 5 samostatných vil, vše v nízkoenergetickém standardu s decentrálním
větráním s rekuperací tepla.

t

Všechny bytové i rodinné domy těží z unikátní polohy severovýchodně orientovaného pozemku klesajícího postupně od
úpatí stolové hory Vidoule k železniční trati Praha-Smíchov –
Hostivice, známé pod názvem
Pražský Semmering. Díky této
poloze budou mít byty a domy
top´rezidence Pomezí scénické

výhledy na Prahu a do přírodního parku Košíře-Motol. Kvalitní občanská vybavenost a dobrá dostupnost jsou jedním
z rozhodujících faktorů určujících kvalitu bydlení v dané lokalitě. Z ulice Na Pomezí je to pěšky 15 minut na stanici metra B
– Jinonice, křižovatka Anděl-obchodní a společenské centrum

INZERCE V5-0316

Seznamte se …

Prahy 5 je vzdálena 10 minut
autem anebo 20 minut MHD.
Ale nejen to, v lokalitě poblíž ulice Na Pomezí naleznete běžné
obchody a služby, ale také například Tenis Club Cibulka, squashové centrum, restaurace,
základní školy, školky nebo
Gymnázium Nad Kavalírkou.
Mezinárodní škola Lycée Français de Prague se nachází 15
minut autem od top’rezidence.
„Naším posláním je postavit
Vám skvělý domov tak, abyste
žili v příjemném komfortu v dosahu přírody i města. Značka
top´ rezidence je garantem
kvalitní lokality, vysokých standardů provedení a férového
jednání s našimi klienty. To ocenili nejen klienti našeho předchozího projektu na Praze 6,
ale i ostatní, kteří si top´rezidenci zvolili za svůj domov,“
říká Otto Koval z KKCG Real
Estate.
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Epikúra.
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Během vyhlášení smogové situace
bude v Praze MHD zdarma

Identifikační číslo lamp pomůže
upřesnit místo, kde potřebujete pomoci

Hlavní město zavede v době smogových situací MHD
zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy
vyjde městskou pokladnu na pět milionů korun, držitelům
časových jízdenek neplánuje magistrát část jízdného
vracet, rozhodli pražští radní. Opatření zvažovala i minulá
politická reprezentace, nakonec od něj však ustoupila se
zdůvodněním, že by to na kvalitu ovzduší nemělo výrazně-

Unikátní číselný kód každého ze 130 tisíc pražských sloupů
veřejného osvětlení, který je i skvělou pomůckou záchranného systému, dostane moderní přepis do QR kódu. Číslo
vyražené na štítku připevněném na sloup lampy slouží jak
k lokalizaci lampy při hlášení její poruchy, tak i k snadné
orientaci operátorů tísňových linek. Ti mají k dispozici celou
databázi těchto čísel, a když jim volající nahlásí číslo nej-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis

Velkoobjemové kontejnery
D
o kontejneru je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Není určen pro odkládání živnostenského a nebezpečného
odpadu, bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů, počítačů, chladniček, a sporáků. Objemné domácí odpady je možné
předávat ve sběrných dvorech.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
města bezplatné.

Kontejnery společnosti
Regios a. s.
Kontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu
městské části Praha 5 budou
přistavovány vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději
do 10.00 hodin. Poslední odvoz
bude probíhat vždy v sobotu
nejpozději v 15.00 hodin.
15. 3.–16. 3.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
22. 3.–23. 3.
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

29. 3.–30. 3.
■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
5. 4.–6. 4.
■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky
12. 4.–13. 4.
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku dle
harmonogramu. Na každém
stanovišti bude přítomna obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadu. Obsluha dále
zajistí, aby odevzdaný případně
využitelný odpad bylo možné
předat k dalšímu využití. Obsluha bude vybavena fotoaparáty a jednání mimo nastavená
pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.
14. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova
15. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

18. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

19. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (parkoviště u supermarketu)
20. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)
21. 3.14.00–18.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky

22. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Železničního mostu x Nádražní
25. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova
26. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Vrchlického x Starokošířská

1. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova
2. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště
3. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží (proti
č. 19)
4. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
5. 4.16.00–20.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Plzeňská)
8. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova
9. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

27. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)

10. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
(parkoviště)

28. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova
x K Vodojemu

11. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

29. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

12. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská
Zdroj MČ PRAHA 5
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Pečovatel/ka – Pracovník v sociálních službách
Domov pro seniory Dobřichovice přijme:
pracovníka přímé obslužné péče na pozici pečovatel/ka; pracovnice/ník v sociálních službách
(rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách není podmínkou)
Požadujeme:
tKomplexní provádění pečovatelských činností,
psychické aktivizace klientů, posilování
společenských a sociálních kontaktů klientů
tProvádění úkonů pečovatelské služby
u mobilních a imobilních klientů
tVytváření pozitivních mezilidských vztahů,
rozvíjení jemné motoriky
tNácvik běžných denních činností
tKomunikační dovednosti, empatii, vstřícnost,
respektování věku cílové skupiny uživatelů
tDůslednost, spolehlivost, flexibilitu
tUživatelskou znalost práce s PC

tKurz Pracovník v sociálních službách možno
doplnit v průběhu zaměstnání

tDélka pracovního poměru: na dobu určitou
tTyp smluvního vztahu: pracovní smlouva,
dohoda o pracovní činnosti

Nabízíme:
tPerspektivní zaměstnání v oblasti služeb
pro seniory,
tpříjemné pracovní prostředí v úzkém kolektivu
zaměstnanců s možností stravování
todměny
tDostupnost: 20 min. vlakem z Berouna a Prahy
tPředpokládaný nástup: ihned
tProvoz: nerovnoměrný, nepřetržitý
tTyp pracovního poměru: práce na plný úvazek

tPlat: 16 000 – 22 000 Kč/měsíc
tBenefity: bonusy/prémie, příspěvek na
penzijní/životní připojištění, stravenky/
příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů,
vzdělávací kurzy, školení, závodní stravování,
příspěvek na sport/kulturu/volný čas
Pozice je vhodná pro absolventy
Místo výkonu práce: Domov pro seniory
Dobřichovice, Brunšov 365 252 31 Všenory

Kontaktní osoba: Alena Čapková, telefon: 257 712 135; 734 158 712

www.vase5.cz
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volný čas

Vinařství a Pražský hrad

v Musaionu

Hledáme zaměstnance na pozici:

●

Uklízečka/prádelnice na výpomoc

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

■ Máte doma knížky, které už
nebudete číst? Přijďte si je vyměnit na tradiční výměnu knih,
která se koná 26. března v pobočce knihovny na Smíchově.
Kdo nemá co nabídnout, může
něco pěkného ke čtení získat.
Podmínkou je, že knihy musí
být v dobrém stavu.

Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365, 252 31 Všenory

Požadujeme: tspolehlivost tflexibilnost
tpraxe v sociálních zařízení, škola, školka, případně nemocnice vítána

INZERCE V5-0320

●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

Vyměňujte knihy
26. března

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●

■ Cyklus přednášek o české,
moravské a slezské šlechtě pokračuje v pobočce knihovny Lužiny. Mluvit se bude 18. března
na téma Thun-Hohensteinové
s podtitulem Všude doma.

Pořádáte akci v Praze 5?

účetní na poloviční úvazek
●

Povídání o šlechtě
18. března

■ Czech Photo Centre pořádá
výstavu americké fotografky
Ami Vitale s názvem Naděje
x Vyhynutí. Snímky zachycují
momenty z konce života bílého
nosorožce Sudána, který byl
posledním samcem svého dru-

Finanční společnost hledá

Požadujeme:

■ Do začátku června potrvá
v galerii Portheimka výstava
Svěží barvy/Fresh Colours.
Představuje jedenáct sklářských umělců, designérů a designérských studií, jejichž tvorbu spojuje zaujetí barvami jako
jednoho ze zásadních výrazových prostředků, který prostupuje nejen sklářské či užité
umění, ale i design po tisíce let.

Naděje x Vyhynutí
16. března

keramiky a kraslic, které získal
František Kretz, sběratel, novinář, etnograf a první ředitel Slováckého muzea v Uherském
Hradišti, a to nejen pro Národní
muzeum, ale i pro výzdobu
interiérů Pražského hradu. Na
jeho výzdobě se vedle architekta Josipa Plečnika podílela
i dcera prezidenta T. G. Masaryka, zakladatelka Československého červeného kříže a bojovnice za zlepšení sociální
situace a vzdělávání žen Alice
Masaryková.

Nabízíme:
tzaměstnání na DPP; DPČ
tjednosměnný provoz
tmožnost stravování
thodinová sazba 120 Kč

Nástup: ihned

Kontaktní osoba: Alena Čapková, tel.: 734 158 712
nebo info@domovdobrichovice.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
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info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

INZERCE V5-0317

SÍTĚ A SUŠÁKY
INZERCE V5-0309

ZDROJ MČ PRAHA 5, FOTO ARCHIV

D

hu. Výstava je k vidění každý
den kromě pondělí.

INZERCE V5-0306

vě nové výstavy mohou
zájemci zhlédnout v Letohrádku Kinských na
Smíchově. Národopisné muzeum představuje jednak expozici Od Dionýsa k Trifonovi, jednak výstavu František Kretz
a Alice Masaryková.
První jmenovaná expozice je
k vidění do konce března. Od Dionýsa k Trifonovi je panelová
výstava, kterou připravil Bulharský kulturní institut spolu
s Regionálním etnograﬁckým
muzeem v Plovdivu a představuje bulharské vinařské tradice. Připomíná, že únor je v Bulharsku spojen s oblíbeným
vinařským svátkem svatého
Trifona.
Výstava František Kretz
a Alice Masaryková ukazuje
unikátní předměty lidového
oděvu, textilu, výšivek, lidové

Svěží barvy
15. března

INZERCE V5-0313

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V5-0319

