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Park plný
zázraků

Volný čas

Katedrála jako
z jiného světa

Cestování

Kam s odpadem
v Praze 5

Servis

Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Školství

Michaela
Badinková:

Nechávám se
ráda překvapovat

Najdete nás na
www.vase5.cz

Mikroklima okolí
ZŠ Radlická



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KLOKOČKA, Karlovarská 660, 161 00  Praha 6
Tel.: 222 197 235, www.klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA, Borského 876, 152 00  Praha 5
Tel.: 251 005 115, www.klokocka.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2

vozů ŠKODA KAMIQ: 4,3-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

NOVÁ ŠKODA 
KAMIQ 
A F.O.O.D. PIKNIK

1. září 2019

Vychutnejte si nejnovější model 
ŠKODA KAMIQ

Srdečně Vás zveme na 9. ročník gastronomického festivalu F.O.O.D. piknik, 

na kterém budeme mít jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka 

nový model ŠKODA KAMIQ a otestovat třeba model SCALA. 

Těšíme se na Vás 1. 9. 2019 v Praze na Ladronce od 11 do 19 hod.

INZERCE V5-0809
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Vážení čtenáři,
letní prázdniny jsou za polo-
vinou a děti už vám možná
doma nespokojeně protestují
proti tomu, že už se zase bu-
dou muset vrátit do školních
lavic. Volných dnů mají před
sebou ale přece jen pořád
ještě dost. A i když jsou školy
zavřené, přinášíme vám in-
formace ze školství. Přečtěte
si třeba o zajímavých zjiště-
ních dětí ze Základní školy
Radlická. Zapojily se do pro-
jektu Mikroklima okolí školy,

který je dlouhodobým projektem Ekocentra Koniklec. Žá-
kům umožňuje prožít netradiční výuku mimo školní lavice
a také se naučit něco nového. Děti zkoumaly kvalitu ovzdu -
ší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a vy máte
možnost se dozvědět, na co přišly. Pokud fandíte sportu,
nevynechejte informace o letošním ročníku Pražské pade-
sátky. Jde o největší cyklistický závod na území Prahy. Na
přihlášené bude čekat padesátikilometrová trať, která po-
vede z Prahy 6 na Okoř a zpět. Přečtěte si také povídání
s herečkou Michaelou Badinkovou, kterou dobře znáte z te-
levizních obrazovek. Jaký je její vztah k Praze 5 a na čem
momentálně pracuje? Vaše Zuzana
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.

Úspěch v anketě
Pražský učitel

Mimořádné ocenění obdržel uči-
tel příspěvkové organizace Zá-
kladní škola pro žáky se speci-

fickými poruchami chování se sídlem
v Praze 5 v anketě Pražský učitel. Letos
v dubnu poskytl první pomoc žákovi de-
vátého ročníku při závažné situaci a za-
chránil mu tím život. Anketa Pražský
učitel probíhala dva měsíce ve školách
zřízených hlavním městem Prahou,
návrhy na ocenění nejlepších učitelů
zasílali ředitelé škol.
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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 
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Analýza škol v Praze 5
Na analýze všech základních a poz-

ději i mateřských škol pracuje pátá
městská část. Cílem projektu je zjis-

tit silné a slabé stránky zařízení, ale třeba
i potřeby škol. Do projektu je zapojeno tři-
náct základních škol a v průběhu července
mohli s analýzou vypomoci i obyvatelé pět -
ky. „Školy získají zajímavé informace, kte -
ré vedení jednotlivých škol pomohou při

plánování dalšího rozvoje. Městská část
zase získá celkový přehled o školách na
Pra ze 5, což je nezbytné pro tvorbu celkové
strategie a koncepce rozvoje školství na
další roky,“ uvedla místostarostka Prahy 5
odpovědná za oblast školství Renáta Zajíč-
ková (ODS) s tím, že na podzim budou vý-
stupy získané v rámci analýzy základních
škol zveřejněny.

Několik uzavírek komplikuje hromad-
nou dopravu v Praze 5. V ulici Ná-
dražní v úseku Smíchovské nádraží

– Lihovar se pracuje na přeložce kabe -
lovodu a kanalizace před rekonstrukcí
tramvajové trati, do začátku září musejí
ces tující počítat s tím, že je obousměrně
přerušen provoz tramvají v úseku Smí-
chovské nádraží – Hlubočepy. Linka čís -
lo 4 je zrušena, linky číslo 5, 12, 20 a 94

jsou ve směru z centra zkráceny do obra-
tiště Smíchovské nádraží. V nepřetržitém
provozu je zavedena tramvajová linka číslo
32 v trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov.
Na Výtoni probíhá výměna rozvětvení a ob-
louků, a to do 11. srpna, omezení se týká
tramvají na Rašínově nábřeží v úseku kři-
žovatka Palackého most x Rašínovo nábře -
ží – křižovatka Svobodova x Rašínovo ná-
břeží.

Dopravní omezení
v páté městské části 



volný čas

Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com
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Jedinečná je tato prodejna
svými expozicemi s živými
zvířaty. Z relaxační zóny

tak klienti mohou pozorovat
třeba medúzy nebo rejnoky.

„U vchodu do prodejny je vel-
korysý výběh pro morčata a za-
krslé králíky na ploše 16m2

a voliéra s papoušky Ara. Dále
v prodejně je expozice Sonor-
ské pouště, ve které jsme se za-
měřili na plazy,“ popsal majitel
Dušan Plaček.

Ve světě teraristiky REPTI
PLANET jsou k vidění ještěrky,

V Super zoo
můžete sledovat medúzy

V pražském nákupním centru Homepark Zličín bylo otevřeno

Super zoo. Jde o největší prodejnu této značky v republice. Na

ploše 1000 metrů čtverečních zákazníci nakoupí vše pro zvířata. 

hadi a žáby. Unikátní jsou pak
dvě akvária v chillout zóně
v zad ní části prodejny. V jed-
nom plavou sladkovodní rejnoci
a ve druhém se ladně pohybují
měsíční medúzy. „V chillout
zóně se můžete pohodlně usa-
dit na pohovku a za doprovodu
podmořských zvuků sledovat
čarovný svět akvaristiky,“ dopl -
nil Plaček.

Firma Plaček Pet Products,
s.r.o. se podílí také na pomoci
zvířatům. V rámci akce „Pusť
chlup“, kterou koordinoval na-
dační fond „Staň se srdcařem“,
se podařilo vybrat přes milion
korun na stavbu nového útulku
Best Friends, který zřizuje ne-
zisková organizace Home 4
Pets. Ta se pomoci zvířatům vě-
nuje bezmála deset let. „Za
zmínku stojí útulkový strom,
kde najdete informace o chari-
tativních sbírkách pro zvířecí
útulky a moderní infokiosky,
kde si můžete prohlédnout na-
bídku e-shopu a udělat si objed-
návku přímo domů nebo na
prodejnu,“ dodává majitel.
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sport

● Jste ambasadorem závodu
Author Pražská padesátka.
V čem konkrétně vaše funkce
spočívá?

Pražskou padesátku jezdím
od roku 2003. Mám ten závod
rád a vždycky jsem mu mezi
cyklisty dělal reklamu, protože
se jedná o skvělou akci pro kaž-
dého, kdo se rád sveze na kole.
Nový organizační tým chystá
závod posunout ještě trochu
výš, tak jim v tom rád pomůžu.
Záleží nám na pravidelných
účastnících a zároveň bychom
rádi oslovili ty, kteří Pražskou
padesátku ještě nejeli. Chys-
táme novinky pro partnerské
firmy a instituce, chceme pod-
pořit přátelskou atmosféru
a budeme se snažit udržovat
komunitu srdcařů a nadšenců,
kteří mají tenhle závod v krvi.
Nechci prozrazovat všechno,
ale například jeden podvečer
v týdnu před závodem bychom
chtěli na trase závodu uspořá-
dat společnou vyjížďku, otevře-
nou pro každého...
● Co je pro vás padesátikilo-
metrová trať?

Ta trasa je naprosto ideální.
Je dostatečně těžká pro ty, kteří
chtějí naplno závodit, ale na-

prosto zvládnutelná pro kaž-
dého, kdo aspoň občas na kole
jezdí. Pravidelně si tu dobře za-
závodí naši špičkoví eliťáci stej -
ně jako třeba můj spolužák ze
základky, který si loni pořídil
kolo tři měsíce před závodem.
Jde jen o tempo, které člověk
zvolí. Vítěz loni prolétl tratí za
hodinu a půl, nejlepší žena strá-
vila na trase jen o čtvrt hodinky
víc, já přijel minutu před ní
a třeba moje manželka Soňa se
kochala okolím Prahy přes dvě
a půl hodiny. Počkáme ale na
každého, kdo si na Pražskou
pa desátku naplánuje ještě delší
časový úsek. Podle propozic zá -
vod končí až po 15. hodině. Kra-
jina na severozápad od Prahy
směrem ke hradu Okoř je po-
měrně zvlněná, takže závod-
níci musí s několika stoupáními
počítat, ale není to nic zálud-
ného. Stejně tak všechny sjez -
dy jsou absolutně bezpečné
a zvládne je i úplný začátečník.
Samozřejmě že je potřeba být
opatrný a ohleduplný k ostat-
ním. Nejde o mistrovství světa,
takže jedna dvě pozice ve vý-
sledkové listině za zbytečné
rizi ko nestojí. Naopak gentle-
manské chování a ducha fair

Pražské padesátce je jednadvacet.

Odstartuje v září
Jedenadvacáté narozeniny letos slaví
největší cyklistický závod na území Prahy
Author Pražská padesátka. Odstartuje
21. září a tradičně bude součástí prestižního
seriálu Author Maraton Tour. Na přihlášené
bude čekat padesátikilometrová trať, která
povede z Prahy 6 na Okoř a zpět. Přijít však
mohou i ti, kteří by si na zdolání trasy
netroufli, v kampusu ČVUT bude totiž
připraven bohatý doprovodný program.
Společné tréninky přislíbil ambasador
závodu, paralympijský cyklista Jiří Ježek. 

play vždycky vítáme. Vždyť
tenhle závod je hlavně o přátel-
ské atmosféře a společném
spor tovním zážitku. 
● Závod vede přes Dejvice, vy
v Praze 6 žijete. Jak se vám
tady jezdí?

Pětadvacet let své závodní
kariéry jsem každý den vyrážel
na tréninky rovnou z domova,
kousek od Kulaťáku. To je do-
statečný důkaz, že to jde. Pra -
ha 6 je branou do té nejhezčí
části Středočeského kraje. Po -
dél Vltavy na sever na Roztoky
a Kralupy, severozápadně na
Okoř a Kladensko, západně na
Lány a Křivoklátsko, no a na ji-
hozápadě čeká Karlštejn, Be-
rounsko a Český kras. Trasa
Pražské padesátky dává ideální
inspiraci těm, kteří si chtějí za-
jezdit na kole v okolí Prahy, udě-
lat si výlet na Okoř a přitom ne-
chtějí cestovat autem. Z celé
Prahy mů žete dojet metrem na
Dejvickou a za pár minut jste
bezpečně v přírodě.   
●Co byste závodníkům dopo-
ručil, aby dojeli bezpečně do
cíle? Máte nějaké triky, rady
nebo tajné zbraně?

Samozřejmě by bylo ideální
během léta aspoň trochu potré-
novat. Jezdit na kole, vyjet si
párkrát nějaký ten kopeček
v rychlejším tempu. Ale záleží
na ambicích. Člověk s průměr-

nou kondicí se nemusí ničeho
bát. A kdo chce bojovat ve své
věkové kategorii o stupně vítě -
zů, ten určitě ví, co má v přípra -
vě dělat. Rozhodně bych si ne-
chal seřídit a zkontrolovat kolo.
Nezapomeňte na náhradní duši
a lepení, cyklistickou láhev s pi -
tím, mobil pro případ nouze
a nějaký energetický gel nebo
tyčinku, protože i na padesáti-
kilometrové trati může dojít
energie. Pro závodníky bude sa-
mozřejmě připravena občerst -
vovací stanice, ale „vyprošťo-
vací“ tyčinka, gel nebo banán se
může hodit… O cyklistické hel -
mě už doufám mluvit nemu-
sím, ta je pro závod povinná,
ale věřím, že už ji dnes všichni
používají automaticky. O správ-
nou motivaci se každému po-
stará samotná atmosféra zá-
vodu, ale hodí se i nějaký ten
soukromý minisouboj s kama-
rádem, kolegou z práce nebo
s vlastním časem z minulého
ročníku… V cíli pak bude na
kaž dého čekat občerstvení a vý-
borné pivo z Únětického pivo-
varu! Takže sportu zdar, užijte
si léto a my se na vás budeme
těšit 21. září na startu 21. roč-
níku Author Pražské padesát -
ky!

Všechny důležité informace
včetně přihlášky najdete na
www. prazska50.cz.

Author Pražská padesátka 2019
■ 21. ročník bude zahájen 21. září 2019.
■ Od 8.00 do 9.45 hodin bude prezentace a výdej startovních
čísel s čipy. 
■ V 10.00 hodin odstartuje samotný závod, a to v Dejvicích
v Bechyňově ulici, cíl je před Fakultou architektury ČVUT.
■ Trasa je dlouhá 50 km, převýšení 910 m. 
■ Pojede se na trase Dejvice, Horoměřice, Velké Přílepy, Nou-
tonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, Okoř, Malé
Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka, Dejvice.
■ Závod je vhodný pro horská a trekingová kola.
■ Přihlašovat se můžete na www.prazska50.cz, uzávěrka
všech přihlášek je 19. září ve 12.00 hodin.
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cestování

Sagrada Família,
katedrála jako z jiného světa 

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

VOLEJTE 
194

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz

Sagrada Família se zajisté řadí k těm
nejúchvatnějším stavbám světa. Do -
movem této katedrály je španělské

město Barcelona, konkrétně její východní
část. A přestože není dokončena, je mo -
men tálně nejnavštěvovanější památkou
v celém Španělsku.

Obecně je považována za vrcholné dílo
geniálního architekta Antonia Gaudího.
Ten to architekt katalánského původu je
znám pro své osobité návrhy a pro pra co -
vaná zdobení staveb. Začátek přitom vůbec
neměl jednoduchý. Odmala trpěl na různé
nemoci. Po infekci plic se u něho navíc vy-
vinula revmatoidní artritida, zne mož ňující
mu postavit se na vlastní nohy, a byl tak
častokrát odkázán na pomoc ostatních. Měl
také pět sourozenců, dva z nich bo hužel
zemřeli ihned po narození. Antoni byl nej-
mladším z přeživších. Výsledkem těchto
nemilých okolností byla jeho in trovertní po-
vaha a malý zájem o okolí. Ve škole patřil
k průměrným studentům, jediné, v čem
údajně vynikal, byla geome trie. Čím byl ov-
šem už od mladých let fas cinován, byla pří-
roda, její tvary a roz ma nitost. Proto roku
1869 odjel do Barcelony, aby zde odstarto-
val své studium na přírodovědecké fakultě.
O pět let později se dostává i ke studiu ar-
chitektury, kde roku 1878 získává titul.

Přelomovým okamžikem bylo jeho set -
kání s Eusebiem Güellem, bohatým prů -
myslníkem, který byl návrhy Gaudího do-
slova očarován. Netrvalo dlouho, stal se mu
mecenášem a zároveň prvním velkým
klien tem. Güell si od Gaudího nechal na -
vrhnout jak palác, tak například i park a pa-
vilony.

Už v této době však začínal Gaudí pře-
mýšlet o svém vrcholném díle a ještě během
prací na Güellových zakázkách se pustil do
práce na návrhu budoucí ka te drály Sagrada
Família. Na jejích plánech pak pracoval až
do své tragické smrti. Dle záznamů byl sra-
žen tramvají a kvůli jeho žebráckému
vzhle du mu nebyla poskytnuta okamžitá
pomoc. Zemřel v nemocnici o tři dny poz-
ději a jeho ostatky jsou dnes uloženy právě
v kryptě chrámu Sagrada Família.

Přestože jeho vrcholné dílo není dokon-
čeno, jedná se o jednu z nejoriginálnějších
staveb. Se svou základnou o velikosti 110
me trů čtverečních a výškou 170 metrů je
nepřehlédnutelnou dominantou městského
panoramatu. Katedrála byla od počátku
myšlena jako oslava křesťanství. Jedním
z hlavních rysů je 18 věží, 12 z nich mělo
reprezentovat apoštoly, čtyři evangelisty,
další měla znázorňovat pannu Marii a ta
největší samotného Ježíše Krista. Neobvy -

klé „hrbolaté“ stropy jsou poznávacím zna-
mením propracovaného interiéru. Krásu
a rozmanitost prostoru pak umocňují pe-
strobarevné skleněné vitráže oken, které
propouštějí do zákoutí katedrály barevné
světlo.

Ikonickou stavbu ročně navštíví statisíce
turistů. Musíte se tak připravit na dlouhé
fronty u vstupu. Řešením je objednat si pro-
hlídku tohoto svatostánku přes internet na
danou hodinu a vyhnout se tak dlouhému
čekání. Počtu turistů se nemůžeme divit,
katedrála zkrátka působí jako z jiného
světa a při pohledu na ni se tají dech.

Na dostavbě se i v současné době stále
pracuje a její kompletní dokončení je plá-
nováno na rok 2026, tedy na 100. výročí
smrti jejího otce Antonia Gaudího. 
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Rozmanité tvary a dokonalý interiér. Katedrála Sagrada

Família architekta Antonia Gaudího je nepřehlédnutelnou

dominantou Barcelony. Dokončena má být v roce 2026.
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● Co vás musí obecně zaujmout, abyste
roli vzala? Text hry, role, nebo spíše po-
rozumění s režisérem či kolegy?

Úplně prvořadý je text, aby bylo co hrát.
Hned velice těsně za tím je, s kým to bude.
Samozřejmě je to už spojené s věkem, pro-
tože v mládí člověk takové věci ani moc
řešit nemůže. Po škole je každý rád, když
má nějaké příležitosti, víceméně je fakt od-
kázaný vzít všechno, i když to nedopadne
dobře, protože i to ho může někam posu-
nout, poučit. Takový byl vždycky alespoň
můj přístup a myslím, že velmi zdravý.
Prostě osahat si co nejvíc věcí, aby člověk
nabyl svoje vlastní zkušenosti. Postupem
věku ale zjistíte, že je dobré trávit čas s lid -
mi, se kterými je vám fajn. Nemyslím tím,
že všichni musí být úplně kamarádi, ale je
pro mě velmi důležité, aby to mezi námi
fungovalo, byla dobrá atmosféra na place
a nebylo tam nějaké břicha bolení. 
● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí? 

Ano, jsem herečka, kterou práce ovliv-
ňuje i v soukromí. Zrovna třeba při zkou-
šení představení Scény z manželského ži-
vota nás pan Strnisko velmi rozebíral,
abychom se zbavili nějakých svých herec-
kých mach a různých zajetých klišé, které
člověk vlastně ani neví, že už používá. Za
tuhle zkušenost jsem mu vděčná. Předsta-
vení Scény z manželského života je velmi
pravdivá sonda do vztahu, který se roz-
padá. Samozřejmě pan režisér Strnisko
z nás chtěl vydolovat, aby to byla jako prav -
da pravdoucí, ale přitom aby to mělo i hu -
mor, protože představení plné emocí, citů
a ronění slz by bylo neúnosné. My jsme tím
pádem trošku zdrsněli, ale on říkal: „Nene,

neříkejte to tak hezky.“ Chtěl ze mě dostat
ještě drsnější ženu, která se mění. No a já
jsem si najednou doma uvědomila, jak něco
říkám holkám a slyším se: „Takhle to ne-
bude, když nebudete poslouchat, tak bu-
dete mít zlou maminku.“ A ony hned vydě -
šeně volaly, že nechtějí mít zlou maminku.
V tu chvíli jsem si uvědomila, že používám
intonaci z toho zkoušení a přenáším to celé
na své holčičky. Prostě člověk o tom ani
neví, ale aspoň během zkoušení v něm na-
jednou ta postava začne žít. Premiérou to
skončí a třeba jen lehce doznívá, ale když je
v tom člověk ponořený, tak si ji s sebou
nese. Snažím se vždycky tu posta vu, práci
nechat za dveřmi divadla a pak zase být
mámou nebo partnerkou, prostě sama
sebou, ale jsou takové zásadní věci, které
člověka neopustí, v tom období prostě ne-
jdou dát z hlavy jen tak lehce pryč. 
● To musí být docela náročné, naštěstí
váš partner je také herec…

Ano, pro soukromý život je to náročné,
ale my jsme naštěstí zvyklí, můj muž je Jan
Teplý, také herec, a divadlo jej také ovliv-
ňuje. Vždycky tomu říkáme, že máme svůj
tunel, protože člověk se s tou postavou
opravdu trošku víc jakoby sžívá. Jsou po-
stavy, které vás tak moc nezatíží, ale pokud
chcete proniknout opravdu až do nějaké
řekla bych reality toho člověka, kterého
hra jete, a přemýšlíte o něm, nepustí vás to
hned po zkoušce, ty dva měsíce tím žijete.
Naštěstí se v tomhle tolerujeme, víme, že
to skončí.   
● Pocházíte ze Slovenska. Jak jste se
„sžila“ s Prahou, jak se v ní cítíte?

Do Prahy jsem se zamilovala, proto tady
žiju. Přirostla mi absolutně k srdci jako

můj druhý domov, což tak asi bude vždyc -
ky, protože domov máte jen jeden a ten
mám na Slovensku, kde mám rodiče. Praha
je tedy můj druhý domov, ale úplně ten srd-
cový, takže je oba beru vlastně na stejné
úrovni. Byť jsem ze začátku byla v Praze
sama, bez rodiny, bez partnera, cítila jsem
se tu strašně dobře, uklidňovala mě. Miluji
nábřeží u vody, historii, památky, přijde mi,
že je to město velmi útulné, přátelské. Ří-
kala jsem si, že i když nebudu mít práci, ne-
budu třeba hrát divadlo, tak tady chci žít,
tady je mi prostě dobře. Prahu miluji.  
● Kdy se ve vás zrodila láska k herectví,
byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech?

Vždycky mě strašně bavilo, když jsem
jako dítě něco řekla a lidé se smáli. Nevím,
jestli jsem byla tak vtipná nebo roztomilá,
ale byl to dobrý pocit, že někoho dokážu po-
bavit. Myslím, že skoro devadesát procent
holčiček chodí na balet a na hudebku nebo
do dramaťáku, a i já jsem absolvovala tyhle
klasické kroužky a nějak se v tom našla,
bylo to pro mě naprosto přirozené. Střední
škola pak byla jasná volba, už dlouho do-
předu jsem věděla, že chci zkusit konzer-
vatoř, jen jsem netušila, jestli mě vezmou.
Moje maminka je vychovatelka a sestra učí
na střední škole, proto jsem měla jako dru-
hou možnost pedagogickou školu. Vyšla
konzervatoř, tak jsem šla touto cestou.   
● Co tomu tehdy říkali rodiče, jak na va -
še rozhodnutí stát se herečkou reagova -
li, podporovali vás, nebo spíš zrazovali?

Brali to spíš s takovým respektem, pro-
tože věděli, že to bude určitě těžká cesta,
ale rozhodně mě podporovali. Tatínek byl
sportovec, maminka, když byla mladá, mě -

Michaela Badinková:
Nechávám se ráda překvapovat

Původem slovenskou herečku Michaelu Badinkovou
proslavila role Aničky Posedlé ve filmu Dušana Kleina
Jak básníci neztrácejí naději. Delší dobu hrála v pražském
Divadle Na Fidlovačce, diváci ji také mohli vidět například
v inscenacích Divadla ABC, Rokoko nebo Divadla pod
Palmovkou. Televizní diváci ji znají z nekonečného
televizního seriálu Ulice, ze seriálu Ordinace v růžové
zahradě nebo z páté řady televizní show Tvoje tvář má
známý hlas. 
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la sice kapelu a zpívala, ale ten svět umění
byl pro ně nějakým způsobem vzdálený.
Pouštěli mě někam, pro ně do neznáma,
a brali to tak, abych se neztratila, ale asi mi
věřili a já jsem je doufám nezklamala.
● Konzervatoř jste vystudovala ještě na
Slovensku v Bratislavě, pak jste chvíli
hrála a poté se vydala studovat DAMU
do Prahy. Proč?

Ještě během studií na konzervatoři
v Bratislavě, v pátém a šestém ročníku,
jsem zkoušela a pak i hrála v Praze Pomá -
du. Konzervatoř jsem ale tak nějak šikovně
dokončila a asi po dvou letech jsem zjistila,
že nechci být jenom ve světě showbyznysu
a muzikálu. Šla jsem proto zkusit přijí-
mačky na DAMU a vyšlo to. Vzali mě a zase
jsem se pomalu začala vracet k divadlu,
k činohře.
● Mluvíte nádherně česky, ale jak jste
zvládala češtinu během studia, neměla
jste s ní problémy?

Ne, vůbec ne. Na DAMU mě sice pěkně ce-
povali, ale hlavně jsem za to byla ráda, pro-
tože před školou jsem česky mluvila, jak
jsem slyšela. Odborníci ve škole mi vysvě tlili
zákonitosti české jevištní řeči, rázu a všeho,
takže jsem češtinu pochopila teore ticky,
i v praxi mě drtili a dělali dobře. V Praze
jsem dvacet let a mluvím už asi opravdu líp
česky než slovensky. Čeká mě teď na Sloven-
sku natáčení pokračování seriálu Sestričky
a budu si muset zpočátku dávat velký pozor,
protože moje dikce už je česká. Kladení ja-
zyka v puse je jiné v češtině než ve sloven-
štině, a hlavně slyším, když vyslovuji české
š, č, n, d, l… Samotné mi to vadí, ale nedá se
to hned rychle předělat, je to cvik. 
● Přineslo vám studium na DAMU to, co
jste od něj čekala?

Tak napůl. První dva roky byly zajímavé,
ale pak jsem dostala nabídky z divadel a za-
čala zase pracovat. Během školy, asi i tím,
že jsem byla o něco starší než moji spolu-
žáci a už jsem hrála v divadle, tak se se
mnou moc nepočítalo do Disku. Brali to asi
tak, jakože o Míšu je postaráno, ta už je
v divadle, takže kromě Elektry jsem bě hem
studia neměla v Disku nějakou hezkou pří-
ležitost, na kterou se studenti vždyc ky těší.
V tomhle jsme se úplně nesešli, to mě mi-
nulo. První dva roky ale pro mě byly fakt
přínosné. Hodně jsem se věnovala pohybu,
hlasovkám a samozřejmě herecké hodiny
s panem Mrkvičkou, s paní Adamovou a pa -
ní Galatíkovou, z toho čerpám celý život, to
bylo perfektní. Po studiu jsme udělaly se
spolužačkami moc hezké představení v Ru-
bínu. Hezky jsme se tam sešly a myslím, že
vzniklo moc pěkné představení, které mělo
i dobrý ohlas. 
●Pro roli ve filmu Jak básníci neztrácejí
naději jste se nechala obarvit na zrzku.

Co všechno byste byla ochotná pro roli,
o kterou byste stála, udělat?

Myslím si, že herec by vlastně neměl mít
vůbec žádné zábrany, a pokud nějaké má,
je to jeho velké omezení. Bylo by dobré se
jich co nejdřív zbavit, protože my herci své
tělo vlastně používáme jako nástroj, mate-
riál. Ano, je to trošku schizofrenní, ale
opravdu je nutno k tomu tak přistupovat,
protože jinak by člověk nemohl točit nějaké
intimní scény. Herec se musí umět odpojit
od svého těla a naučit se ho používat jako
nástroj. V tomhle smyslu nemám zábrany
žádné. Samozřejmě že mám ostych a sty-
dím se jako každý normální člověk, ale úko-
lem herců je, umět s tím pracovat, a dá se
s tím pracovat třeba jako s výzvou. Musí to
ale mít smysl a ještě nějaký další přesah.
Člověk musí vědět, proč to dělá, že to není
třeba jenom o nahotě nebo o stříhání vlasů,
a pak proč ne. Skousnout se dá všechno, sa-
mozřejmě je nutné k tomu mít podmínky
a dobré zázemí. Jediné, co bych určitě ne-
chtěla nikdy hrát, jsou nějaké masakry.
Točit fakt nějaké hnusy, horory nebo něco
takového, to mě opravdu vůbec neláká, ta-
kovou roli bych s přehledem a bez prob-
lému odmítla. Z nějakého mého etického,
morálního hlediska mě nebaví tvořit zlo.
●Scény z manželského života hrajete ve
Švandově divadle na Praze 5. Jak jste se
tu „zabydlela“?

Mám možnost ve Švandově divadle hos-
tovat poprvé, ale vždycky jsem sem chodila
ráda a velmi dobře se mi tu hraje. Je to
velmi příjemné divadlo, milí kolegové, kte -
ré znám už léta, s mnohými se kamará-
díme, i když teď se soubor hodně obměnil,
a je tu spousta nových mladých lidí. Zázemí
a všechny složky, které nám pomáhají vy-
tvořit představení, jsou velmi příjemní lidé
na profesionální úrovni.  
● Na pětce také žijete. Proč jste se roz-
hodla pro bydlení právě v této čtvrti?

Můj muž je z Vinohrad a dlouho spíš in-
klinoval na tu stranu. Rozhodovali jsme se
mezi Vinohrady a Smíchovem, kde nám byt
doporučil Bob Jašków, také herec ze Švan-
dova divadla. Zvítězil ten smíchovský, pro-
tože jsem tenkrát ještě studovala na DAMU
a byl za lepší cenu. A najednou i můj muž
Honza, který se nejdřív Vinohrad nechtěl
pustit, zjistil, že je tu vlastně moc hezky.
Později jsme hledali nějaký byt do vlastnic-
tví a objevili jsme jej v Košířích, kde je podle
mě úžasný lesopark Cibulka, příroda upro-
střed města. Honza, který je Pražák, ho
vůbec neznal, ale úplně mu to tam učaro-
valo. Zjistili jsme, že pro rodinu s dětmi
a pejskem je to ideální místo k bydlení. Ruš-
ného městského života jsme si užili dost
během studií a před dětmi a pak je mno-
hem příjemnější vyjít s kočárkem a pej-

skem do lesa, než se procházet třeba po
Václaváku
● Před časem jste dostala nabídku, a to
do show Tvoje tvář má známý hlas. Co
vám účast v této show dala?

No, to byla velká nabídka. Velmi dlouho
jsem ji zvažovala, protože to byla nabídka,
která vlastně může člověka celého rozdrtit.
Byť jsem dřív muzikál dělala, co mám hol-
čičky, jsem se mu nevěnovala. Nezpívala
jsem, netančila a sedm let je dost dlouhá
doba. Táhlo mi už na čtyřicítku, bála jsem
se, jak to udýchám, uzpívám, říkala jsem
si, že je to spíš pro mladší. Měla jsem strach
z neznáma, protože fakt jdete do něčeho,
o čem nevíte, do čeho jdete. Nevíte, jaké bu-
dete mít písničky, jak vám to sedne. Je to
ale jen o tom říct si: „No a co! Baví mě to
všechno? Tak si to jdu zkusit.“ Mám pocit,
že čím víc si člověk tohle všechno v sobě za-
chovává, něco nového zkoušet, tak tím po-
maleji stárne. Jakmile bude dělat jenom za-
jeté věci, které mu jdou, aby se nějak
neznemožnil, tak vlastně trošku kostnatí.
Jsem ráda, že zkušenost nakonec tuhle
moji teorii potvrdila, protože mě to velmi
obohatilo. V konečném důsledku to mělo
samé výhody, opravdu, po všech strán-
kách. Nakonec jsem zjistila, že všechny
mo  je strachy a obavy byly úplně zbytečné.
Všechny věci, které jsem si mo hla vyzkou-
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Michaela Badinková
■ Narodila se na Slovensku v Malackách u Bratislavy.
■ Hrála v Divadle Na Fidlovačce, Městských divadlech praž-
ských, Divadle Disk, Divadle pod Palmovkou, A studiu Rubín,
Divadle Palace, Divade J. K.Tyla v Plzni. V současné době hos-
tuje v Divadle u hasičů, agentuře Harlekýn a ve Švandově di-
vadle.
■ Za roli Millie v muzikálu Hledá se muž, zn. bohatý!, kterou
uvádělo Divadlo Na Fidlovačce, byla nominovaná na cenu Thá-
lie za rok 2006.

šet, osahat, zapívat, mě fakt po-
těšily a pobavily, i když je už
třeba nikdy nepoužiju. Mohla
jsem zjistit, co všechno zvlád -
nu, navíc se pocvičit v angličti -
ně… Pro mne je důležité, abych
z toho, co dě lám, měla radost,
a tu jsem měla. 
● Kdo vás ve světě umění nej-
více motivuje, měla jste nebo
máte nějaké vzory?

Vzor je možná silné slovo, ty
jsem asi tak úplně neměla
a nemám. Spíš mě někdo něčím
úplně zaujal, byl pro mě zají-
mavý. Měla jsem vždycky ráda
staré české komedie a celou tu
gardu úžasných herců a here-
ček, na kterých jsem vyrůstala.
Bylo to vlastně to staré Vino-
hradské divadlo, ti fakt úžasní
hráči, jako byl pan Kopecký,
Brodský, paní Jirásková a další.
Myslím tím celou tu generaci,
na kterou se, kdykoliv něco dá-
vají v televizi, strašně ráda dí -
vám. Mám také velké štěstí na
skvělé kolegy, třeba moje milo-
vaná kolegyně Hanička Maciu-
chová, se kterou jsem měla

možnost si zahrát, pan Hrušín-
ský nebo třeba můj pan profe-
sor Mrkvička, už jen tím, že
cítím jen jeho blízkost a sympa-
tie, to mě baví. Ale i ti mladší,
jako je třeba Michal Dlouhý,
Martin Hofmann, jsou velmi za-
jímaví nejen herci, ale i lidé.
Jsem ráda za setkání s nimi,
protože mě někam posouvají,
učím se od nich.
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete, k tomu máte
rodinu, dvě dcery. Pokud si
najdete čas, máte nějaké zá -
jmy, záliby, koníčky?

Určitě najdu, dnes jsem byla
třeba cvičit takové trošku
aerob ní cvičení. Dokud jsme in-
tenzivně zkoušeli, tak jsem
moc cvičit nemohla, což mi tro-
šku chybělo, ale už jsem si byla
zacvičit jógu, budu zase běhat,
pla vat. Vždycky se snažím ně -
jak najít, urvat si hodinku pro
sebe na nějaký pohyb. Holky už
chodí do školky a do školy, tak -
že nejsem maminka na full ti -
me a dopoledne si kromě úkli -
du, nákupu a vyřizování věcí už

umím ukrást tu hodinku i pro
sebe. U téhle práce, kdy se člo-
věk učí texty a pracuje hlavou,
tak mě baví vyrovnat to zase
trošku nějakým pohybem.
● A co odpočinek, jak nejra-
ději relaxujete, co vás nabíjí? 

Nabíjí mě vana. Miluji horkou
vanu, to je můj nejmilejší relax,
bez vany bych nemo hla žít.
Vždycky, když je zima, tak si
říkám: „Pane Bože, děkuji, že
jsem se narodila do téhle doby,
kdy pustím kohoutek a teče
teplá voda.“ Opravdu za tohle
děkuji, protože to je můj života-
budič. Teplá voda a sau na mi

stačí k tomu, abych pookřála,
jsem pak vysmátá a vděčná.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě, jaké máte plány, co při-
pravujete, na co se těšíte?

Těším se na všechny reprízy
Scén z manželského života.
Hra ju zájezdové představení
Manželský čtyřúhelník, pokra-
čuji v natáčení Ordinace a budu
ještě od jara do podzimu pend-
lovat na Slovensko, kde budu
točit pokračování seriálu Se-
stričky. Zkoušení mě pak čeká
až někdy v lednu, takže od diva-
delního zkoušení teď budu mít
trošku pauzu.

VIŠŇOVKA – BYTOVÉ DOMY HOROMĚŘICE
Nový rezidenční komplex 6 obytných domů 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 pokračuje, dokončení budovy „A“ – jaro 2021.

Ceny zbývajících jednotek od 3.658.725,- 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

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V5-0821
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školství

774 846 876
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Vpáté městské části se do
projektu zapojila Základ -
ní škola Radlická a její

žáci šesté třídy pod vedením
paní učitelky Aleny Kulhavé.
Škola měla na konci května do-
končený úvod projektu a te -
matický okruh „Ovzduší“, dále
pokračuje tématem „Voda“
a „Ze leň“.

Při zkoumání ovzduší se žáci
zaměřili na zkoumání prašnosti
vzduchu a dopravy v okolí své
ško ly, protože v tematickém

úvodu se dozvěděli, jak poléta -
vý prach z dopravy škodí lidské -
mu zdraví. Instalovali pracho-
měry – misky s bílým kré mem
– do přímého okolí školy, v okolí
Radlické silnice, do lesíku v oko -
lí tramvajové zastávky Radlic -
ká.

Když prachoměry po něko-
lika dnech sebrali a zkoumali,
viděli, že v prachoměrech okolo
silnice bylo více jemného čer-
ného prachu, do prachoměrů
v lesíku spadly jen květy nebo

jiné části rostlin. Další výsledky
měření můžete najít na strán-
kách projektu www.mestodo-
kapsy.cz v záložce Mikroklima
okolí školy. 

Projekt Mikroklima okolí
školy je dlouhodobý projekt,
kterému se děti v českých ško-
lách věnují už pátým rokem.
Děti pracují v týmech a pomocí
dotazníkového průzkumu mezi
svými spoluobčany vytipují
problematickou lokalitu, kte-
rou následně probádávají.

Mikroklima okolí
Základní školy Radlická
Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra

Koniklec. Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice, zkoumají

kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně

a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí.

Mikroklima
okolí školy

■ Mikroklima okolí školy je
projekt, který již pátým
rokem zvedá žáky z lavic
a přivádí je do terénu, kde
zkoumají kvalitu ovzduší,
přítomnost, funkci a kvalitu
vody a zeleně. 
■ Žáci v okolí své školy na-
jdou problematickou lokali -
tu, ve které v průběhu škol-
ního roku studují životní
prostředí. 
■ Na konci školního roku
navrhují opatření vedoucí
ke zlepšení této lokality
z mi kroklimatického hledi-
ska.
■ Cílem projektu je mož-
nost vyzkoušet si vědecké
metody práce a komunikaci
s různými institucemi. 
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luštění

Dopravní podnik hloubí na Barrandově
jámu pro údržbu podvozků tramvají

www.nasregion.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) začal hloubit u tramvajové
smyčky na Barrandově jámu, ze které bude při rekonstruk -
ci smíchovské Nádražní ulice opravovat podvozky tram-
vají. Informovali o tom náměstek primátora Adam Schein-
herr (Praha Sobě) a technický ředitel DPP Jan Šurovský.
Tramvaje totiž budou při výluce jezdit jen mezi smyčkami
na Barrandově a v Hlubočepích a nedostanou se do vozo-

Čtěte na…

Praha vypíše tendr na dopravní terminál
na smíchovském nádraží
Pražský magistrát vypíše zakázku na vypracování projektu
nového dopravního terminálu u smíchovského nádraží. Pro-
jekt vyjde na maximálně 160 milionů korun bez DPH. Vyplý -
vá to z materiálu, který schválili pražští radní. Na Smíchově
vznikne autobusový terminál, záchytné parkoviště P+R
a také se posune současná lávka pro pěší, aby se z ní dalo
scházet přímo na perón. Celkové náklady stavby jsou odha-

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Michaela LeBoeufa.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

INZERCE V5-0817
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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Do anglické družiny
hledáme
učitele – důchodce
s volnými odpoledny

na suplování (11:40–16:00).

Podmínka:
Bydliště nejlépe na Praze 13.

Volejte prosím 777 267 826.

Kontejnery společnosti
Regios a. s. hrazené
z rozpočtu městské části

Praha 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách, nejpozději do 10.00
hodin, a následně dle potřeby
měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné odlo-
žit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předmě -
ty. Kontejner není určen pro
odklá dání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, televizorů, počíta -
čů, chladniček a sporáků.

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

■ Pechlátova (u č. 16)
■ Urbanova (parkoviště)

■ Musílkova x Schodová
■ Fráni Šrámka x Nad Husový -
mi sady

■ Ke Smíchovu
■ Kobrova (u č. 6)

■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)

■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Zahradníčkova (proti č. 16,
u čerpací stanice)

■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)

9. 8.–10. 8.

16. 8.–17. 8.

23. 8.–24. 8.

30. 8.–31. 8.

6. 9.–7. 9.

13. 9.–14. 9.

■ Jenišovská x Peroutkova 
■ Janáčkovo nábř. (proti č. 19)

■ Plzeňská x U Zámečnice
(par koviště)

■ Pod Kotlářkou (u hřiště)

■ V Břízkách (proti č. 11)
■ Nad Buďánkami II č. 9

■ Nad Zlíchovem x V Násypu

■ Třístoličná x Pod Lipkami

■ Holubova x Pechlátova
■ nám. 14. října x Preslova

■ Pod Šmukýřkou č. 4

■ Novoveská x Pod Vavřincem

■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (parkoviště u su-
permarketu)

■ Pražského č. 608
■ Ke Kotlářce č. 14

■ Lumiérů x Barrandovská

■ U Želez. mostu x Nádražní

■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

7. 8. 16.00–20.00 hod.

8. 8. 16.00–20.00 hod.

9. 8. 16.00–20.00 hod.

12. 8. 16.00–20.00 hod.

13. 8. 16.00–20.00 hod.

13. 8. 16.00–20.00 hod.

15. 8. 16.00–20.00 hod.

16. 8. 16.00–20.00 hod.

19. 8. 16.00–20.00 hod.

14. 8. 16.00–20.00 hod.

20. 8. 16.00–20.00 hod.

21. 8. 16.00–20.00 hod.

22. 8. 16.00–20.00 hod.

23. 8. 16.00–20.00 hod.
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :
775 940 614
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Pokud hledáte místo, kde
si vy a hlavně vaše děti
budou připadat jako v po-

hádce, tak už pátrat nemusíte.
Park plný zázraků leží ve stře-
dočeských Milovicích a nese
příznačné jméno Mirakulum.

Park, který funguje od roku
2012, se rozkládá na deseti
hektarech, a ty jsou doslova na-
pěchovány zábavou. Na své si
zde přijdou děti všech věkových

kategorií od 12 měsíců do 99
let.

„Nejmenším dětem je určena
dětská vesnička, které je plná
nejrůznějších aktivit. Momen-
tálně mají děti možnost navští-
vit školu nebo obchod a připra-
vují se další činnosti, jako
na příklad autodílna, malá far -
ma a další,“ popisuje majitel
par ku Jiří Antoš a přidává další
lákadla, „máme tu několik

Mirakulum:
Park plný zázraků

Kontakt:
■ Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
■ Tel.: +420 730 510 985 (10.00–18.00)
■ Více na www.mirakulum.cz nebo na

www.facebook.com/ParkMirakulum

obrov ských trampolín, velké
i men ší lanové houpačky, pod-
zemní chodby, ptačí městečko,
minizoo, habrový labyrint s ví -
ce než kilometrem cestiček,
jehož stromy jsou natolik vy-
soké, že si ho užívají i dospě-
láci.“ Minout byste neměli ani
zdejší dominantu – majestátní
hrad s osmi věžemi a podzem-
ními chodbami. Věže jsou
v něko lika úrovních propojené
schodišti, žebříky, můstky
a sklu zavkami a celý hrad tak
funguje jako mohutná adrenali-
nová průlezka. Nechybí tu ani
dlouhý tobogán, na kterém si
užijete sešup až do podzemí.

K nepřehlédnutelným atrak-
cím Mirakula patří největší la-
nový park v republice. Je v ně-
kolika úrovních, takže se tu

mů žete procházet v korunách
stromů i pár decimetrů nad
zemí.

„ V letních měsících je hitem
Vodní svět. Nachází se kousek
od vchodu do parku a kromě
osvěžení tu najdete také zába -
vu a poučení. „Proto tu místo
bazénů máme vodopád, jezír -
ka, potůčky a říčky. Vodu, která
jimi protéká, mohou děti po-
mocí hrází zastavovat anebo
přesměrovat. Věděli jste napří-
klad, jak vzniká mlha či že voda
může téct i pozpátku a do kop -
ce?“ popisuje Jiří Antoš. V další
části „vodní oázy“ najdete třeba
náhodně stříkající vodotrysky
či brány s malými kyblíčky,
které se plní vodou a převrh nou
se na vás zrovna ve chvíli, kdy
to nejméně čekáte.
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
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Letní jazykové kempy
anglického jazyka

Více informací, přehled termínů a přihlašování na:
www.e-jazyky.cz  

www.zkousky-nanecisto.cz/letnikempy  

Týden zážitkové angličtiny pro děti od 10 do 15 let.

Děti se pomocí her a projektů ponoří do světa, kde se nemluví česky. 

Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost 
a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem.

Během letních prázdnin od pondělí do pátku (8:30 - 16:30).

Kempy se konají v učebnách Jazykové školy Březinka na Praze 5.

J a z y k o v á  š k o l a
B z i n k a

www.e-jazyky.cz
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA 

BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ 

na místa v Praze ve 12hodinovém 

nepřetržitém provozu. 

Požadavek trestní bezúhonnost a občanství 
ČR. Nabízíme výhody a jistoty práce ve státním 
podniku. 
Kontakt: 602115060, 724071133, 954003696, 
email: podatelna.vls@vls.cz



Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda

INZERCE V5-0815



• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„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.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...
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