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Najdete nás na
www.vase5.cz

Překvapivá volnost

Pořady v Nordic TV na vás 
počkají doma klidně až 7 dní. 
Nyní navíc s parádní slevou a 

úplně bez starostí.

800 666 777 
www.koukejkdychces.cz

Zážitky 
nepočkají

50 %
sleva na 

půl roku
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Nezávislý měsíčník
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Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv
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Přechod na DVB-T2 je tady!
S Nordic TV o své oblíbené pořady nepřijdete

Vypínání stávajících sítí
DVB-T je tady! V Praze
a středních Čechách za-

číná již ve středu 27. listopadu.
Přejít na DVB-T2 ale stále mů-
žete bez stresu a starostí. Ne-
musíte ani utrácet za drahou
televizi. Jednoduché a praktic -
ké řešení přináší telekomuni-
kační operátor Nordic Telecom
v podobě Nordic TV. Tedy televi -
ze přes internet, která nabízí
super chytré funkce a přináší
tak překvapivou televizní vol-
nost. Při přechodu na DVB-T2
je vhodné zohlednit několik kri-
térií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o ce nu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílaná přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu pořízení je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

https://www.koukejkdy -
chces.tv je nyní možné pořídit
s 50% slevou na půl roku. Na-
bídka se vztahuje na oba tele-
vizní tarify a lze ji využít zadá-
ním promo kódu „VÁNOCE“ při
objednávce. Pokud je vaše do-

mácnost připojená k internetu,
mo hou si všichni její členové
vychutnat výhody Nordic TV
a je jích chytrých funkcí, které si
zamiluje celá rodina. Ostatně
posuďte sami.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně

Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-
noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standardně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
přepnout do původního znění.

Až 7denní
zpětné přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli

pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funk cí se totiž nemusíte při-
způsobovat času televizního vy-
sílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Pozastavení,
přeskočení
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za-
čátku. Televizní zábava je
zkrát ka plně ve vašich rukou.

Nahrávání
až 20 hodin pořadů

Máte rádi filmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si ob-
líbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, které díly seriálu nebo
které filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

EPG+
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo

IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u každého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umožní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut-
nejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit
stránku http://www.koukej -
kdychces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vyso korychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nor dic 5G internetu u vás do -
ma na http://www.5gvevzdu -
chu.cz/. Nordic 5G internet mo -
hou nyní noví zákazníci získat
stejně jako Nordic TV s 50% sle-
vou na půl roku a instalací za
495 Kč namísto původních
1850 Kč. Pro získání výjimečné
nabídky stačí do objednávky
zadat promo kód „VÁNOCE“.
Akce platí do 5. 1. 2020.
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Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Vánoce

Kniha popisuje
psí osudy

Kultura

Kam s odpadem
v Praze 5

Servis
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Najdete nás na
www.vase5.cz

Oslavte Vánoce
v Praze

Jitka Smutná:
Velké role ke mně

přicházejí úplnou náhodou



ČISTÉ A VESELÉ!
Navštivte naše KÄRCHER CENTER Praha 5, Praha 5, Vrchlického 1E.
Tel.: 257 313 954, E-Mail: praha5@karcher.cz
Více informací o produktech Kärcher naleznete na www.karcher.cz
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Vážení čtenáři,
už máte nakoupeno, zabale -
no, nazdobeno, napečeno…
a tak dále a tak dále? Patříte
k těm, kteří musí mít doma
před Vánoci vše do puntíku
dokonalé, nebo to berete s kli-
dem, dárky nakoupíte někdy
před čtyřiadvacátým a jde
vám hlavně o klid a pohodu?
Ať tak či tak, užijte si předvá-
noční dobu na pětce. Koná se
tady celá řada vánočních, ale
i nevánočních akcí. Vyberte
si z naší nabídky. Pokud dá-

váte přednost těm svátečním, dozvíte se třeba i to, kam vy-
razit na trh nebo jak to bude letos, respektive příští rok
v metropoli s tradičním ohňostrojem. Bude, nebo nebude?
Nevynechejte ani čtení o nové knížce, která toho má hodně
společného jednak s pejsky, jednak s Prahou 5. O čem je
a kdo je její hlavní hrdina? Přečtěte si také povídání se zná-
mou herečkou Jitkou Smutnou. Proč má ráda Prahu 5, na
čem momentálně pracuje a co přeje vám, našim čtenářům?
My vám přejeme co nejkrásnější Vánoce, ať se vám splní
všechna přání a do nového roku klidně klišé – hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 10. 1. 2020
Časopis vychází 20. 1. 2020

str. 6
Aktuality: Novinky z Prahy 5

str. 7
Servis: Kam s odpadem

str. 8
Rozhovor s Jitkou Smutnou

str. 12
Luštění

str. 13
Kultura: Psí kniha

str. 15
Vánoce: Vánoce v Praze

INZERCE V5-1216
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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Výstava představuje
smíchovskou čtvrť

Projekt Smíchov City, tedy novou
smíchovskou čtvrť, představuje
výstava v Malé galerii ve Štefáni-

kově ulici. Cílem je představit projekt
ve chvíli rozpracovanosti 2. etapy a ak-
tualizovaného návrhu 1. etapy. Galerii
je možné navštívit do konce ledna, a to
vždy od úterý do pátku od 13.00 do
18.00 hodin.

Půlnoční
silvestrovský běh

Poslední závod v Evropě a možná
i na světě (dle časového posunu)
v kalendářním roce a zároveň

první v roce následujícím se bude konat
v Praze 5. Jde o akci pojmenovanou
Půlnoční silvestrovsko-novoroční běh
metropole. Koná se posedmé 31. pro-
since a sjedou se na něj běžci ze všech
koutů republiky, ale i ze zahraničí.
S končícím rokem se rozloučí a nový
rok přivítají na pětikilometrové trase
tohoto běžeckého závodu. 

V Praze 5 jezdí
nová minibusová linka

Minibusová linka číslo 153 nově
slouží obyvatelům páté měst-
ské části. Umožňuje přestoupit

na metro ve stanici Radlická nebo na
tramvaje v zastávkách U Zvo nu a Rad-
lická a obsluhuje oblast Černého Vr -
chu, Mrázovky, okolí smíchovského
hřbi to va i horní část Dívčích hradů.
Spoj jezdí ve všední dny každou půlho-
dinu, o víkendech a celotýdenně večer
jednou za hodinu.

INZERCE V5-1201

Koledy zahraje Orchestr Nadačního
fondu Harmonie a zazpívá sbor Ka-
lokaghatia v Českém muzeu hudby

v Karmelitské ulici, a to 11. prosince
v 19.00 hodin. Nadační fond Harmonie je
součástí celosvětového hnutí El Sistema.
Hlavní ideou El Sistemy je přesvědčení, že
hudba má být dostupná pro každé dítě. Sys -

tém hudebního vzdělávání El Sistema vy-
budoval José Antonio Abreu, venezuelský
dirigent, pianista, ekonom a politik, proto,
aby všechny děti bez ohledu na původ či so-
ciální situaci své rodiny dostaly možnost
věnovat se hudbě. Součástí Harmonie je
řada dětí ze základních škol z páté městské
části.

Prohlédnout si betlémy umožňují ve
vánočním čase kostely v páté městské
části. Výstavu více než stovky papí-

rových betlémů ze soukromé sbírky, kterou
doplní figurový betlém z roku 1936, je mož -
né si prohlédnout v kostele Církve česko-
slovenské husitské v ulici Na Václavce, a to
24., 25., 26., 28., 29., 31. prosince a 1. led -
na. Kostel Všech svatých v ulici Ke Smí-
chovu ukáže betlém 24. prosince v 16.30
a 23.15 hodin, 25. prosince a 1. ledna

v 10.30 hodin, 26. prosince v 15.00 hodin,
29. prosince a 5., 12., 19. a 26. ledna
v 16.30 hodin. Betlém pravděpodobně po-
chází z 19. století a je vyroben ze sádrové
hmoty. Prostou chýši obklopuje obvyklá
skupina pastýřů a tří králů doplněná jed-
ním služebníkem, velbloudem a koněm. Za-
jímavým detailem těchto smíchovských jes-
liček je potom lilie v rukou svatého Jose fa,
která odkazuje na jeho neposkvrněnost
a čistotu.

Koledy v podání
dětského orchestru

Prohlédněte si
pětkové betlémy

Pětka chce naučit
děti, rodiče a seniory s internetem

Na nebezpečí internetu bude od no-
vého roku upozorňovat děti, rodiče
i seniory v Praze 5 nová kampaň.

Jmenuje se S nadhledem na síti a zapojeni
jsou do ní žáci Smíchovské střední průmys-
lové školy. Projekt je dlouhodobý, rozdělen
bude na několik samostatných částí. Edu-
kační seriál odstartuje v lednu, kdy budou
spuštěny webové strán ky www.detstvion-
line.cz. „V únoru, k mezinárodnímu Dni

bezpečnějšího internetu, plánujeme pro-
mítání seriálu #martyisdead v prostorách
kobky č. 17 na smíchovské náplavce na Ho-
řejším nábřeží či besedu s dět mi prvního
stupně základních škol nad knihou On-line
ZOO,“ doplnila starostka pětky Renáta Za-
jíčková. Pokračovat bude kampaň tématy
kyberšikana, problémy anonymity na
inter netu, zveřejňová ní fotek, on-line vý -
zvy či závislost.
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servis

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

INZERCE V5-1222

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Vánoční balíček – roční předplatné 

699 Kč + tričko Sorry 
s novými vtipy

INZERCE V5-1221

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Do kontejneru je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrca -

dla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Kontejnery Pražských slu-
žeb nejsou určeny pro odklá-
dání živnostenského odpadu,
nebezpečného odpadu (jako

jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich).
Nepatří sem ani bioodpad, sta-
vební odpad, odkládat nelze ani
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a počítačové moni-
tory, počítače, chladničky, mra-
záky, sporáky a další elektro-
spotřebiče.

10. 12. 14.0 –18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu

11. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská

12. 12. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská

13. 12. 14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

16. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábř. (proti č. 19)

17. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

18. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

19. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

20. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

23. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského č. 608

27. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Prachnerova x Hlaváčkova

30. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery společnosti Re-
gios a.s. hrazené z roz -
počtu městské části Pra -

ha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodi-
nách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně dle potřeby mě-
něny. 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 před-
měty. Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobate-
rie, zářivky, barvy, motorové
oleje a oba ly od nich), bio -
odpadu, sta vebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,

televizorů a PC monitorů, počí-
tačů, chladniček, mrazáků
a spo ráků.

13. 12.–14. 12.
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipo -
vá alej a V Zálesí)
■ Na Pomezí (u č. 4)

20. 12.–21. 12.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16
u čerpací stanice)

27. 12.–28. 12.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí
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osobnost Prahy 5
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● V celosvětovém divadelním hitu ze
soudní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec uvi -
dí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat? 

Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry. 
● Jaký je váš názor obecně na angažo-
vané divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit? 

Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orien tovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého prob-
lému, připomenout osobní zkušenost či po-
cit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvoří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shake-
speara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v oble ku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shake -
speare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci. 
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?

Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,

že z některých představení zůstává jen ta-
kový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla před-
stavení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizač-
ního světa. Žádná sláva nás nečekala, ne-
měli jsme žádné kritiky, nikde se o nás ne-
psalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Hon-
zou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpo-
vědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou, a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde
seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pra-
covaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle na-
vázala za ty roky spoustu přátelství, ně-
která představení mi nikdy z paměti nevy-
mizí. Potkala jsem tam jednoho zásadního
kolegu, se kterým se potkávám dodneška,
a to je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Os-
travě, pak jsme se potkali v Národním, a do-
konce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Josefinu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál

malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vla-
sákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všech -
ny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit. 
● Kromě divadla hrajete často ve fil-
mech i v seriálech, a navíc se již léta vě-
nujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čer-
páte inspiraci? 

Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osob-
nost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schop -
ná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se sna-
žím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který pro-
žívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
vymyšlených nebo pravých, je to prople-
tená pravda s fikcí.     
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje? 

Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Mi-
lana Kramaroviče, který bydlí kousek ode

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou

Usměvavou, energickou, osobitou herečku
s nezaměnitelným projevem znají divadelní, filmoví
i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat
i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,
sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.
V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli
stání zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana, kam
se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror. 
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mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, pun-
kovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždyc -
ky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Ne-
kudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a k to -
mu má dva malé kluky, takže toho má až
nad hlavu, ale na mou nabídku kývla, a po-
kud má čas, hraje s námi. 
● Jak často a kde s kapelou vystupujete?

Koncertujeme tak čtyřikrát do roka
v Praze a jinak vyjíždíme ven, což je hrozně
příjemné, každé vystoupení je pro mě velký
zážitek. V Praze hrajeme 10. prosince v Di-
vadle Viola. 
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?

Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky by -
ly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpí-
vání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.
Ne dovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho po -
slou chat, jako posloucháme ty úžasné zpě-

váky, které já miluju a které si doma pou -
štím. Do toho přece určitě nepatřím. Kon-
certy, to je něco jiného, tam lidem ten záži-
tek dát umím. Jsem herečka a na koncertě
lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko mě
a ta energie se předává úplně jinak, je to
prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda ří-
kám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“ 
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném po-
volání? 

Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k di-
vadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlou -
há, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko
do Národního divadla a vůbec mě nenapa -
dlo, že na tom jevišti, kde hráli ti velcí mi -
stři, budu jednu stát. Bylo to tenkrát mimo
všechny moje sny a přání. Jsem Beran, kte-
rého často věci nadchnou, a tak mě v růz-
ných etapách mého života nadchlo něco
jiné ho. Chtěla jsem třeba být basketbalist-
kou, ale ne nějakou obyčejnou, já chtěla
hrát na olympiádě. Akorát jsem měla smů -
lu, že jsem vyrostla jenom do sto padesáti
osmi centimetrů. V době kolem roku 1968,
kdy se otevírala novinářská práce v téhle
zemi směrem k prav dě, k větší informova-
nosti, jsem chtěla dělat novinařinu a odkrýt
všechny ty lži, které jsme slýchali předtím.
Od té doby mě zajímá veřejný prostor a fun-
gování médií. Takhle se to nějak přelévalo,
ale asi od čtrnácti jsem už strašně toužila

hrát v divadle. Pak už byla ta cesta zvlášt -
ním způsobem přímá, protože v osmnácti
letech jsem šla na přijímačky na DAMU
a najednou jsem tam byla. Byla jsem vydě-
šená ne z toho, že mě vzali, ale že jsem tu
školu vůbec absolvovala. Pořád pro mě byla
absurdní představa, že nějaká holka z Nu-
selského údolí má hrát veřejně pro lidi, ty
lidi budou na to divadlo chodit a ještě jí za
to budou platit. 
● Nějaký čas jste pracovně trávila na
Praze 5, kde jste hrála ve Švandově di-
vadle. Jaká je pětka vašima očima? Co
máte na Praze 5 ráda, jsou nějaká místa,
na která se ráda vracíte?

V šedesátých letech jsem na pětce v Rad-
licích začínala v divadelním kroužku. Vět-
šinou když nám skončil divadelní krou žek,
tak jsme taková velká parta táhli z těch
Radlic přes lávku nad smíchovským nádra-
žím, okolo Vltavy pěšky až k nám do Nu-
selského údolí. Mo je děti na pětce bydlely
v takových startovacích bytech, takže jsem
tam chodila i za Jakubem a Terezkou.
Přímo na Andělu je dům, stará synagoga,
a v jeho dvoře měla moje teta Marie Smutná
ve čtyřicátých letech veliký fotoateliér. Sa-
mozřejmě do roku 1948, pak už neměla
nic. Líbí se mi, jak se změnil Anděl, a ráda
bych, aby se to takhle měnilo i dál. Mám tu
čtvrť ráda, je to takové živounké centrum.
Přijde mi ale, že by si pětka zasloužila ještě
nějakou pěknou výstavbu směrem k smí-
chovskému nádraží. 
●Volného času jistě moc nemáte. Pokud
si ale nějaký najdete, čemu se věnujete
nejraději?

Na koníčky mi opravdu moc času ne-
zbývá. Ráda čtu, mám ráda filmy a ráda jez-
dím do přírody. Sama, s vnuky nebo s ka-
marády jezdím moc ráda na výlety vlakem.
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Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka 

■ Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU.
■První angažmá ve Východočeském divadle Pardubice jí sice
umožnilo zahrát si pár pěkných rolí, ale už v roce 1976 ji zlá-
kal do Ostravy režisér Jan Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpívala na společných
koncertech s Jarkem Nohavicou.
■ V současné době je členkou souboru Městských divadel
pražských, diváci ji mohou vídat také na scéně Divadla Un-
gelt, Divadla na Vinohradech, Vršovického divadla Mana ne -
bo Klicperova divadla Hradec Králové. 
■ Známá je z českých filmů, například Sedm hladových, Ná-
vrat idiota, Otesánek a mnoha dalších. Ještě populárnější je
díky televizi, kde v současnosti hraje v nekonečném seriálu
Ulice.

I když mám řidičák, tak už ne-
jezdím a zno vu jsem, dokonce
dnes už z přesvědčení, chodec.
Udržuje mě to v dobrém zdra-
votním stavu, v dobré kondici
a po Praze je to asi nejrychlejší
způsob dopravy.  
● Jaké jsou vaše nejbližší
plány, co vás čeká, na co se tě-
šíte, co připravujete?

Začínám a budu až do začát -
ku února zkoušet Čapkovu Mat -
ku v Divadle Mana s režisérem
Petrem Gáborem. Legrační je,
že jsem hrála dvanáct let ve
slav ném představení Zlomatka
v Divadle v Řeznické, a teď budu
hrát Matku, obě v režii Petra
Gábo ra. Doufám, že si tím na -
pravím reputaci. Myslím, že
k to mu budou koncerty, předsta-
vení, a to mi úplně stačí ke
štěstí. Mám teď, co se týká prá -
ce, absolutní stop stav přibírání
si nějaké práce, protože bude
docela oříšek udělat dobře tu
Matku. Těším se, že budu víc
s vnuky, a dokonce už i s vnuč-
kou, protože mám od syna ještě
dvouletou vnučku Andulku.

Dou fám, že si jich hodně užiju
a moc se těším na přírodu, pro-
tože když máte volné jenom do-
poledne, tak nikam nevyjedete,
v zimě už vůbec ne. Předpoklá-
dám, že když budu mít víc vol -
na, najdu si čas jezdit i na výlety. 
● Jak nejraději trávíte vánoč -
ní svátky, dodržujete nějaké
vánoční zvyky, tradice?

Kluci jezdí o Vánocích na naši
starou chalupu u Ostravy, kde
si užijí všeho. Beru si je ale před
svátky na nějaký čas, kdy spolu
pečeme cukroví a děláme různé
vánoční ozdoby, lepíme je z pa-
píru a tak, takže to určitě bu-
deme dělat. Zvyky jsem naučila
své dvě děti, které jsem vycho-
vala, a myslím, že teď je na nich,
aby zase všemu, co pochytily
ode mě, naučily své děti. 
●Co byste popřála čtenářům
do nového roku?

Myslím, že úplně stačí přát si
zdraví a lidi, kteří budou o na-
šem městě a městských částech
rozhodovat s láskou a se zna-
lostí věcí, které jsou v moder-
ním světě, v moderních evrop-

ských metropolích běžné a os -
věd čené. Nikdy bych nevymý-
šlela nějaké novinky, ale po -
dívala bych se po těch městech,
kde to funguje, nebo dokonce po
těch městech, kde to nefunguje.
Tam bych se poučila víc, protože
se těch chyb můžeme vyvaro-
vat. Máme někde trošičku zpož-
dění a vůbec bych se nebála to -

ho, že naše město je takový sle-
penec moderního s historic-
kým. Jedno je ovlivněno dru-
hým a tak jako se mění doba,
tak mohou ty historické a mo-
derní věci růst vedle sebe. Vů-
bec mi to nevadí, neuráží mě to,
naopak někde to vypadá výbor -
ně, takže bych nechala stavět
moderní architekty krásné věci.

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. 1.etapa zahrnuje

výstavbu dvou budov A a C. Dokončení 1. etapy – duben 2021.
Ceny volných jednotek od 3.079.125,- 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
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Společnost PROFI lighting spol. s r.o.,
se sídlem na Slunečním náměstí, Praha 5,
přijme do svého kolektivu nového kolegu
na pozici Elektrikář (silnoproud).

◗ Požadujeme manuální zručnost, osvědčení
o odborné způsobilosti dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
◗ Řidičský průkaz sk. B.
◗ Nabízíme práci na plný úvazek, 5 týdnů dovolené,
nástup možný ihned.

Pro více informací kontaktujte p. Marka,
mobil: +420 602 281 991
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE A PRACOVNÍKY OSTRAHY

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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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

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

IN
ZE

RC
E 

V
5-

12
17

IN
ZE

RC
E 

V
5-

12
14

IN
ZE

RC
E 

V
5-

12
12

ODHAD
aktuální tržní ceny

NEMOVITOSTÍ
ZDARMA
Chcete prodat nemovitost?
Využijte naše zkušenosti.

www.realitykoci.cz
koci@realitykoci.cz
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí
realitní poradce,

člen realitní komory
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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INZERCE V5-1220

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.
Výhercem poukazu na kurz kreslení Atelieru
Mozai ka je Josef Plandor.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.



13www.vase5.cz

kultura

●Nakladatelství Titanic vydalo před pár
týdny vaši knížku Egon: Děsná psina.
O čem příběh je? 

O radostech a strastech pejskařů ve
městě. Tak jak je zná každý, kdo někdy psa
měl a správně se o něj staral. O všech těch
každodenních a někdy protivných povin-
nostech za každých okolností a povětrnost-
ních podmínek, o výdajích energie, času
i peněz, o zodpovědnosti, trpělivosti a sou-
boji s vlastní leností, o strachu, napětí,
o bezmoci a smutku, když přijdou choroby
a psí konec. Prostě o tom všem, co na sebe
majitel psa masochisticky bere, protože mu
odměna stojí za to. Je to těch několik krás-
ných společných let, kdy vám ta oddaná by-
tost prozáří život. 
● Děj se odehrává převážně v Košířích,
vystupují v něm reální košířští pejsci?

Já i moje sestra-nakladatelka jsme z Ko -
šíř, konkrétně z Cibulek. Je to výborný te-
rén pro psy a jejich doprovod. Máme spous -
ty klidných ulic v zeleni a volnou přírodu
na dosah, je to kousek do Podhájí, na Skal -
ku, přes Vidoule na Hliník, zpátky přes Mo-
tol, další vycházky přes Šmukýřku do Ji-
nonic i do Stodůlek. V Motole, v Jinonicích
a ve Stodůlkách jsou i kynologická cvičiště.
Lidi se tu navzájem dost znají a přes psy
vznikají různá přátelství a domluvy na spo-
lečné akce. Víte přesně, s kterým pejska-
řem se zastavit a komu se raději vyhnout.
V kni ze je řada takových momentů, které
se skutečně staly a dějí. Košíře se ale v kníž -
ce projevují hlavně typickým pražským
dialek tem, který jsme se sestrou s vel kou
radostí převedly do psané podoby. Egon měl
spousty skutečných psích kamarádů a ka-
marádek, jejichž jmé na jsem většinou po-
nechala, a ti měli svoje paničky a páníčky,

od kterých Egon jejich mluvu naposlouchal.
Mnoho v knížce zmíněných pejsků existo-
valo, ale pochopitelně ne všichni. 
●Vycházíte z vlastních zkušeností, měla
jste pejska Egona. Kolik z něj toho v kni -
ze je? Byl pro vás inspirací?

Je to humoristická knížka, žádná litera-
tura faktu. Jsou v ní i historky, které se sta -
ly jiným psům a jiným páníčkům, anebo
možná taky ne... Ale Egon je opravdu hlav -
ní hvězda. Už ten jeho pohled – ten si kaž -
dý zapamatoval. 
●Knížka vznikla na základě úspěšného
fiktivního facebookového Egonova de-
níčku, který jste založila.

Psí historky byly vždycky moje. Každý
pejskař jich má spousty. Jen jsem je možná
vyprávěla tak, že to lidi bavilo. Když mi
faceboo koví přátelé radili, ať zřídím Ego-
novi vlastní profil, říkala jsem si: „Kdo by
to čet‘? Psa má přece kdekdo! Kdekdo má
takovou stránku.“ Ale nakonec jsem to zku-
sila. Stránka Egon – z mýho deníčku k mé -
mu překvapení vyvolala příval lajků, sdílení
a žádostí o vydání knížky. Bylo to fajn, ale
nebrala jsem to vážně. Za pár měsíců po-
tom Egon odešel po duhovém mostě do
psího nebe. A já plná emocí jeho fanouškům
na Facebooku slíbila, že tu knihu na jeho
památku vydám. Jednou. Snad... Dalším
překvapením bylo, že na to nezapomněli
a stále to reklamovali.
● Jaká byla cesta od nápadu až do mo-
mentu, kdy jste hotovou knihu držela
v rukou? Co bylo nejtěžší a co nejkrás-
nější?

Když jsem se rozhodla, že Egonův face-
bookový deníček vydám knižně, zchladila
moje nadšení sestra, která má nakladatel-
ství. Ona vydává úctyhodné knihy o archi-

Kniha představuje
životy pejsků z Košíř
V Košířích se odehrává děj knihy Petry Baďurové Egon:

Děsná psina. Hlavními hrdiny jsou pejskové, a to mnohdy

ti skuteční, které potkáváte při procházce po Cibulkách, na

Vidouli, v Motole a na dalších místech z okolí. „V knize je

řada momentů, které se skutečně staly a dějí. Košíře se ale

v knížce projevují hlavně typickým pražským dialektem,

který jsme se sestrou s velkou radostí převedly do psané

podoby,“ popisuje autorka.

tektuře, sama píše a je hodně kritická, ale
když si přečetla pár ukázek, řekla, že by
z toho mohla být docela dobrá knížka. Ale
ať si nepředstavuju, že jen ten blog překlo-
píme na papír. Že to bude složitější než ho-
dit denně pár větiček na Facebook. Že s re-
digováním bude hodně práce a bude to
trvat. A byla to opravdu cesta dlouhá a tr-
nitá a kráčely jsme po ní hlavně po nocích.
Pracovaly jsme na tom víc než rok. Nespo-
četněkrát jsem s tím chtěla šlehnout, když
mi to přepsala nebo vyhodila, z lecčeho
jsem nechtěla slevit, nechtěla jsem si dát
poradit. Ona se mi smála, že to je u začá-
tečníků normální, a vedla mě pevnou ru-
kou. Navíc je nepejskař, takže ji nedojímalo
to, nad čím pejskař brečí, nerozuměla růz-
ným věcem, které jsou pro milovníky psů
zcela běžné a pochopitelné. Ale měly jsme
společný cíl: aby se z těch původních dení-
kových zápisků, které se dají číst i na pře-
skáčku, složil příběh. Aby se čtenář po ce-
lou dobu smál, ale knihu na konci zavřel se
slzami v očích. Aby to nebyl kýč. Aby
knížku mohly číst i starší děti, ale také lidi,
kteří psy „nemusejí“. A pak jsem svoji
knížku poprvé uviděla v grafické úpravě –
sen se zhmotnil do úplně nové podoby.
A nakonec mě sestra vzala s sebou do ti-
skárny, potvrdily jsme podpisem náhled
a tiskařský stroj se dal do pohybu. A už to
nešlo zastavit. Bylo to něco jako porod.
A teď je to skvělý pocit, když mi lidé píšou
a volají, že se jim knížka líbí, že ji přečetli
na ex a že chtějí pokračování. Jejich dík je
pro mě pohlazení, že to celé mělo smysl. 
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veřejný prostor

U většiny domů, které jsme „získali“
sloučením s poskytovatelem Rad-
lice Net, došlo k modernizaci původ -

ní bezdrátové technologie, a jsou zde tak
nyní dostupné symetrické rychlosti inter-
netu do 100/100 Mb/s

Nové optické sítě stavíme na technologii
GPON (optické vlákno až do bytu), která
umožňuje maximální rychlosti až do
2,5 Gb/s, přičemž nyní na této technologii
poskytujeme rychlosti pro domácí připo-
jení do 1/1 Gb/s. Jedná se o bezkonkuren -
čně nejrychlejší internet na Praze 6 a navíc
bez smluvních závazků!

V nových domech „na optice“ nabízíme
internetové služby od 200 Kč měsíčně
s rychlostmi do 1/1 Gb/s a vždy s instalací

technikem zdarma. Ke každému připojení
získáte zcela zdarma přístup ke službě sle-
dovanitv.cz v základní nabídce s 55+ TV
programy. Nabízíme tak řešení, jak zvlád-
nout přechod na DVB-T2. Nejen v nově při-
pojených lokalitách je stále možné využít
„internet na 6 měsíců zdarma“, podmínky
akce naleznete na www.pe3ny.net/kupon.
Součástí tohoto vydání Vaše 5 je kupon,
který použijte na vyzkoušení našich služeb
anebo s námi jednoduše a bez dalších ná-
kladů změňte operátora.

A kam dál se bude síť Pe3ny Net
rozšiřovat v roce 2020?

Připravujeme další etapu výstavby v ob-
lasti Motola v okolí ulic Na Císařce a Jeřabi-

Nové optiky Pe3ny Net
Na Homolce, v Košířích a Radlicích

A tady všude jsme nově
zprovoznili naše služby: 
■ Beníškové 5, 7, 9, 11
■ Brdlíkova 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 1a, 1b,
1c, 1d, 1e, 1f

■ Deylova 6, 12
■ Hennerova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21,

23, 25, 27
■ Ke Kotlářce 12, 14
■ Křížová 49
■ Kudrnova 2a
■ Kvapilova 11, 13, 14
■ Lékařská 10
■ Linhartova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
■ Moulíkova 2, 3, 4
■ Nádražní 24
■ Naskové 1a, 1b, 1c
■ Pod Brentovou 10
■ Pod Homolkou 4
■ Pod Šmukýřkou 6
■ Radlická 41, 50, 68, 74, 76
■ U Homolky 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
■ U Hrušky 17,
■ U Poštovky 1, 3
■ Weberova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

19, 21
■ Zahradníčkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

16, 18, 20, 20a, 20b, 20c, 22, 24, 26,
28, 30, 32

A do konce roku 2019
ještě zprovozníme:

■ Hübnerové 1, 2, 3, 5, 17
■ Ježovská 1, 3, 5, 7, 9, 11
■ Na Pomezí 10, 15, 17, 19
■ Na Šmukýřce 13, 15, 17, 19, 21, 23
■ Kvapilova 1, 3, 5
■ Strakatého 1, 3, 5, 7

Zdravíme z Pe3ny Net! Máme za sebou převážnou část

roku 2019 a i letos se můžeme pochlubit dalším rozšířením

optických sítí na pětce. Největší oblast, kde jsme

v letošním roce zprovoznili náš internet, zahrnuje všechny

domy na sídlišti Homolka. S výstavbou jsme pokročili také

v Radlicích, kde je připojeno několik dalších bytových

domů. V Košířích v okolí Šmukýřky jsme dokončili první

etapu plošného síťování, a tak více než 250 domácností

může začít využívat technologii optického vlákna přímo

do bytu.
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nova, kde jsme v rekordním čase získali
územní rozhodnutí díky příkladnému pří-
stupu MČ Prahy 5. Dalšími plánovanými lo-
kalitami, na které brzy přijde řada, jsou
Malvazinky v okolí ulice Česká. Postupně
budeme dokončovat připojování bytových
domů v Košířích a poslední realizačně od-
kládané projekty v Radlicích. V neposlední
řadě bychom rádi brzy zahájili síťování ob-
lasti Dívčích Hradů.
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Vánoce

Dominantou staroměst-
ských trhů bude pocho-
pitelně jako každý rok

ozdobený strom, letos přijel do
metropole z Libereckého kraje.
Jde o urostlý smrk, který vyro-
stl na soukromém pozem ku ve
městě Semily na dosah Českého
ráje, Krkonoš a Jizerských hor.
Celkem přišlo dvaačtyřicet tipů
od veřejnosti.

Problematické je to letos s no -
voročním ohňostrojem. Nové
vedení metropole se to tiž roz-
hodlo ho nahradit videomappin-
gem, tedy světelnou projekcí.
Důvodem jsou prý negativní dů-
sledky klasických ohňostrojů,
například hluk. Novoroční vi-
deomapping bude promítnut na
budovu Národního mu zea a pů -
jde o příběh metropole dopro -
vá ze ný hudbou. Promítat se
bude dokonce třikrát po sobě.

Pražané však možná o svoji
světelnou show nakonec přece
jen nepřijdou. Organizátoři
minu lých ročníků pražských
ohňo strojů totiž chtě jí uspořá-
dat ohňostroj i přes „stopku“
magistrátu. Neoficiální pražský
novoroční ohňostroj chtě jí „od-
pálit“ také na Nový rok, aby se
mohl uskutečnit, vybírají pořa-
datelé příspěv ky od veřejnosti. 

Trhy a ohňostroj jsou tradiční
akce, kte ré v Praze navštěvují
celé rodiny. Tradiční jsou ale
i zvyky, které se s vánočními
svátky pojí. Veděli jste, že oblí-
bený kapr na štědrovečerní
tabu li je relativně novým zvy-
kem? Naši předci dávali před -
nost luštěninám a polévkám
a mlsali sušené a vařené ovoce
a kaše. Ryby si dopřávali bohatí
měšťané a na vesnici se zvyk do-
stal až ve 20. století. 

Naopak starý je zvyk svobod-
ných dívek, které chtějí zjistit,
zda půjdou brzy z do mu. Hází
se střevícem, a když se špička
bo ty otočí směrem ke dveřím,
znamená to, že dívka odejde
z domu a vdá se. Dívky si ta ké

mohou zatřást stromkem, od-
kud usly ší psí štěkot, odtud při-
jde ženich. Na svátek sva té Bar-
bory je také dobré si utrhnout
vět vič ku třešně. Pokud rozkve -
te do Štědrého dne, do roka bu -
de svatba.

Vánoce v Praze.
Trhy, tradice, pranostiky

Centrem pražských oslav budou každoročně tři náměstí.

Václavské, náměstí Republiky a zejména Staroměstské náměstí. Na

náměstí Republiky budou trhy od 30. listopadu do 30. prosince, na

Václaváku a Staroměstském náměstí také od konce listopadu až

do 6. ledna.
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■ Česko zpívá koledy, tak se
jmenuje akce, ke které se připojí
Národopisné muzeum a každý,
kdo do tamního letohrádku Kin-
ských přijde 11. prosince od
18.00 hodin zpívat koledy. Jde
o stejnojmenný projekt, který
propojí mnoho míst po celé re-
publice.

■Skutečně dobrodružné byly
výpravy Milana Syručka za ob-
jevováním nových skutečností

– ať už se konaly v rukavičkách
v archivech, nebo v drsných
podmínkách pouští a džunglí.
Ve třiceti knížkách vydal svě-
dectví o současném světě a jeho
protagonistech. Na akci zve
smíchovská pobočka pražské
knihovny, začíná se v 17.00 ho-
din a vstup je zdarma.

■ Série čtyř nedělních ad -
ventních koncertů pokračuje
v Praze 5 v obřadní síni ÚMČ ve
Stroupežnického ulici. Na
15. prosince od 17.00 hodin je

Česko zpívá koledy

11. prosince

Dobrodružství faktu

12. prosince

Adventní 
koncerty na pětce

15. prosince

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

naplánováno Adventní zamyš-
lení s harfou a zpěvem, o týden
později cyklus uzavře Ludmila
Vernerová (soprán) a Arpa Gra-
zioso. Vstup na koncerty je
zdar ma.

■ Jarmark pro lovce perel po-
řádá smíchovská knihovna, a to
16. prosince od 17.00 hodin.
Příchozí budou mít možnost vy-

měnit si své „načtené“ moriony
za hodnotný dárek.

■ O knize Jób, která vznikla
v době, kdy se Židé vrátili z ba-
bylónského zajetí, se bude mlu-
vit 18. prosince na Smíchově
v knihovně. Pořadatelé upozor-
ňují na to, že s Jóbem vstupuje
do naší kultury postava nespra-
vedlivě trpícího hrdiny.

Kniha Jób

18. prosince

Jarmark pro lovce perel

16. prosince



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

půl roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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