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editorial
Vážení čtenáři,
vítejte v novém roce 2020.
Dáváte si novoroční předsevzetí? A plníte je po zbytek
roku, nebo je porušíte hned
z kraje ledna? V prvním letošním vydání magazínu Vaše 5
se dozvíte třeba novinky z páté městské části. Seniory
bude určitě zajímat, že mohou získat výhodné plavenky,
všechny, kteří rádi bruslí zase informace o veřejném
kluzišti pod širým nebem.
Přečtěte si povídání se scenáristou, dramaturgem a spisovatelem Markem Epsteinem.
K páté městské části má vztah, žije tady, a může tak posoudit, co se daří a co ne. Na čem momentálně pracuje?
Důležité týdny nastávají pro rodiče dětí, které mají po letních prázdninách nastoupit do první třídy. Připravují se
zápisy do základních škol. Konat se budou hned na začátku
dubna. Podívejte se na weby jednotlivých škol a ověřte si,
zda v té vaší neplánují den otevřených dveří. Je to jedinečná
možnost, jak školu poznat ještě před zápisem. Přeju vám
úspěšný rok 2020, hodně spokojenosti, zdraví a ať se vám
vydaří vše, co si přejete.
Vaše Zuzana
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Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz
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GRAV-IN je unikátní,
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu.
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.
Neobsahuje žádné hormony!

WWW.GRAV-IN.CZ

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

Požadujte vždy originál

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ
www.vase5.cz
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz

Prohlédněte si výrobky
ze zlíchovské sklárny
rohlédnout si kolekci užitkových lisovaných holb a holbiček zhotovených
v někdejší sklárně Inwald na pražském Zlíchově mohou zájemci díky výstavě
Muzea hlavního města Prahy. A to v pohodlí domova, jde totiž o výstavu webovou.

P

Muzeum loni představilo v rámci cyklu výstav Předmět sezóny právě kolekci ze
sklárny Inwald, upravená verze je i na webu. Firma Inwald byla založena roku 1862
Josefem Inwaldem, jedním z nejvýznamnějších sklářských podnikatelů.

PŘIPRAVILA RED

Plavání pro seniory
pokračuje i letos
a zvýhodněné vstupné mohou i v letošním roce senioři z páté městské
části využívat Aquapark na Barrandově. Nabídka je určena lidem starším
60 let s trvalým pobytem v městské části
Praha 5. Plavat mohou na Barrandově kaž-

Z

dé úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13.00
do 15.00 hodin, za 90 minut plavání zaplatí 55 korun. Permanentku si mohou vyzvednout ve druhém patře budovy radnice
Prahy 5 vždy v pondělí a ve středu od 8.00
do 18.00 hodin v kanceláři číslo 216.

Lidé mohou
odevzdávat kuchyňský odpad
pilotním režimu je možné v Praze
recyklovat kuchyňský odpad, tedy
bioodpad živočišného a rostlinného
původu z domácností. Takzvaný gastroodpad lze v bioplynových stanicích proměnit
na bioplyn a zbytkový produkt využívat

V

jako hnojivo. Třídění domácího odpadu se
bude testovat celý rok, do testování je zapojeno bezmála sto vlastníků nemovitostí
v Praze 5, 6 a 7. Po vyhodnocení ročního
testování bude tato služba postupně rozšířena po celé Praze.

Pobočka knihovny
je dočasně uzavřena
o 24. ledna je uzavřena pobočka
pětkové pražské knihovny Cibulka, a to z mimořádných technických důvodů. Knihovna upozorňuje, že
všechny rezervace a výpůjčky budou
prodlouženy. Nejbližší pobočka, kterou
mohou čtenáři využít, je smíchovská.

D

Bruslení
pod širým nebem
eřejné kluziště pod širým nebem
najdou zájemci na Smíchově. Ledová plocha je umístěna na rohu
nám. 14. října a Preslovy ulice. Bruslit
se tady bude do 1. března denně od
10.00 do 21.00 hodin, a to zdarma.
Bruslit se v páté městské části dá také
na zimním stadionu Nikolajka nebo na
Školním zimním stadionu Bronzová.

V

Uzavírka
v Holečkově ulici
o konce letošního března potrvá
omezení v Holečkově ulici. Pracuje se tady na inženýrských sítích a vozovka je zúžená na jeden jízdní
pruh. Jde konkrétně o úsek Štefánikova x Kobrova.

D
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volný čas

Tání hrany
v Portheimce
PŘIPRAVILA RED, FOTO PORTHEIMKA

Rožátová – Vachtová – Žertová, to jsou tři
autorky, jimž je nyní vzdáván hold ve
smíchovské galerii Portheimka. Výstava
Tání hrany potrvá do února a představuje
Elišku Rožátovou, Danu Vachtovou a Jiřinu
Žertovou.
šechny tři jmenované zásadně přispěly do vývoje
českého
ateliérového
sklářství druhé poloviny 20.
století. Navíc je dále spojuje
i celoživotní přátelství a účast
na mnoha výstavách a sympoziích, a to domácích i zahraničních, a dále i studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v ateliéru profesora Josefa Kaplického.
Výstava je představuje hned
v několika rovinách, které jsou

V

časově ohraničeny od sedmdesátých do devadesátých let
20. století. A i když autorky reprezentují tři naprosto odlišné
autorské přístupy v práci se
sklem jako sochařským materiálem, můžeme zde pozorovat,
především u prací vznikajících
v průběhu osmdesátých let,
myšlenkové i materiálové přiblížení.
V Portheimce je k vidění také
stálá expozice pojmenovaná
Sklo jako umění.

Slovo, tradice a kontext
23. ledna

Řehoře se koná koncem ledna
v Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských. Představí
osobnost Františka Řehoře, výjimečně nadaného badatele,
který strávil významnou část
svého života ve východní Haliči.
Zde se věnoval systematické dokumentaci a studiu haličské
kultury. Řehoř byl vášnivým
sběratelem, předměty pravidelně zasílal do Čech a vytvořil
zde unikátní sbírku, která je
prezentována v rámci jednotlivých tematických celků. Výstava je v Národopisném muzeu
k vidění do konce dubna.

■ Pro amatérské spisovatele
jsou určeny literární dílny Terezy Matouškové, které i v novém roce pořádá smíchovská
pobočka pražské knihovny. Přijít mohou ti, kteří si doma píšou
do šuplíku a sní o tom, že jednou vydají svoji vlastní knihu.
Na dílnu je třeba se předem přihlásit, a to na e-mailu terezamatouskova@post.cz. Kurz je
vhodný pro zájemce ve věku
patnáct až dvacet let a je zdarma.

Pohádky na Barrandově
29. ledna

Smíchov City
31. ledna

■ Kateřina Boušová a Papírová pimprlata přijedou i v novém roce do barrandovské knihovny. Zahrají pohádky a různá
představení nejmenším divákům. Vstup je volný, začíná se
hrát od 17.00 hodin.

■ Smíchov City – to je název
developerského projektu a mo-

■ Cyklus slovo, tradice a kontext pokračuje v lednu v Národopisném muzeu na Smíchově.
Tentokrát s podtitulem Slavnost, protest, žebrota. Hudba
ve veřejném prostoru. Cyklus je
tradičně věnován různým fenoménům tradiční a současné slovesnosti a koná se každý první
čtvrtek v měsíci. Autoři připomínají, že hudba se při různých
příležitostech stává součástí veřejného prostoru měst i vesnic,
ať jde o masopustní veselici,
zpěv při demonstracích nebo
pouliční produkci, dnes zvanou
busking. Přednášejícím bude
Matěj Kratochvíl.

Ukrajina
Františka Řehoře
28. ledna
■ Komentovaná prohlídka výstavy Stará Ukrajina Františka

Literární dílny
30. ledna

mentálně i výstavy, jež je k vidění v Malé galerii. Představuje
budoucnost Smíchova, a to
u příležitosti prozentace rozpracovanosti 2. etapy projektu
Smíchov City – Jih a aktualizovaného návrhu 1. etapy Smíchov City – Sever.

Valentýnské psaní
14. února
■ Kdy jindy se naučit psát
erotiku než na Valentýna?
Potřebujete do příběhu milostnou scénu? Vzplanutí mezi
hrdiny? A jak to napsat tak, aby
z toho nevzešlo laciné porno?
Na tyhle otázky dostanou odpovědi účastníci kurzu psaní Erotická scéna se sama nenapíše.
Pořádá ho knihovna na Smíchově.

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase5.cz
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Senátor může být
prostředník, mediátor i beranidlo
Práce senátora by měla být rovnoměrně rozdělena mezi práci ve
Valdštejnském paláci (jednání pléna, výborů, odborné semináře)
a práci ve volebním obvodě. Přiznám se, že práce pro volební
obvod je to, co mě baví malinko více.
dyž jsem do politiky
vstupoval, věděl jsem,
že nijak zásadně nezměním svět. Z pozice senátora
k tomu prostor moc není. Ale
chtěl jsem změnit alespoň trochu vnímání politiků veřejností. Aby lidé viděli, že politik
může být slušný a lidem užitečný tvor. Proto jsem si hned
po svém zvolení otevřel kontaktní kancelář ve Štefánikově
ulici 1/65, ve které jsem k zastižení dva dny v týdnu a můj tým
tam najdete čtyři dny v týdnu.
Chvilku to trvalo, než si lidé
ke mně našli cestu. Než pochopili, že prostě mohou za svým

K

senátorem přijít a řešit s ním
své problémy. Ale pak se to rozjelo a za pět let mandátu v mé
senátní kanceláři bylo skoro
600 lidí, se kterými jsme řešili,
co je trápí. A za pár desítkami
dalších jsem vyrazil já, protože
k řešení jejich problému bylo
třeba seznámit se s věcí na
místě. Řešili jsme spoustu věcí.
Často obranu proti nesmyslným developerským záměrům,
veřejnou dopravu, opravy chodníků, podporu činnosti občanských spolků nebo třeba i pětaosmdesátiletou babičku, kterou
po 50 letech chtěli vystěhovat
z bytu.

Mám výhodu v tom, že jsem
právník. V rámci pomoci mohu
poskytnout odbornou právní
radu nebo návod. Nasměrovat
je kde a jak bránit svá práva.
Říci lidem, která jejich práva
jsou skutečná, a která třeba bohužel jen domnělá. Z pozice senátora pak mohu sloužit jako
zprostředkovatel, mediátor nebo beranidlo v jednáních se
státní správou, úřady nebo samosprávou.

Veřejný diář
Máte-li tedy problém se státem či samosprávou, chcete-li
změnit či ovlivnit nějakou věc

veřejného zájmu a jste-li občany Prahy 5 či 13, ozvěte se mi.
Veškeré kontakty na mě a mé
kolegy jsou na webových stránkách www.vaclavlaska.cz. Také
tu najdete kauzy, které jsme už
řešili či řešíme. Nebo třeba můj
veřejný diář, abyste věděli, kde
právě jsem a co dělám.
Až letos můj první senátní
mandát po šesti letech uplyne,
byl bych rád, kdyby si co nejvíce
lidí z Prahy 5 řeklo (nejlépe na
základě osobního setkání), „ten
Láska je sice politik, ale jinak je
to fajn člověk“.
Václav Láska
www.VaclavLaska.cz

Děti bodovaly
PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 5

ve výtvarném klání
Praha 5 jako lepší a hezčí místo k životu. Tak znělo zadání
výtvarné soutěže Malířská paleta. Vítěze z řad dětí od šesti do
patnácti let vybrala odborná porota. Čtyřicítku děl navíc vystavuje
galerie Portheimka.

„J

e to soutěž určená pro
děti od šesti do jedenácti let a od dvanácti
do patnácti let. Téma tohoto
prvního ročníku je Praha 5 jako
lepší a hezčí místo k životu,“
popsala soutěž její organizátorka Petra Sochorcová. Porota
vybírala nejzdařilejší obrázky
a deset dětí z každé jednotlivé
kategorie postoupilo na workshop, kde se učily další výtvar-
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né postupy. Konal se v první
polovině ledna ve Winternitzově vile. Výstava v Portheimce
v tamní Galerii D potrvá do konce ledna.
„Dlouhodobě probíhá hudební soutěž Talent Prahy 5. Ten
dluh vůči výtvarnu tady je,
a z toho důvodu jsem usiloval
o to, aby vznikla i soutěž pro
děti, které jsou výtvarně nadané. A to, že jich je spousta, že

malují neuvěřitelně, ukazuje
tato soutěž, tyto obrázky,“ podotkl místostarosta pětky Lukáš Herold.
Děti svá díla na téma Praha 5
jako lepší a hezčí místo k životu
tvořily loni na podzim. Pracovat mohly s akrylem, temperami, akvarelem, vodovkami či
kvašem. Soutěž Malířská paleta se v loňském roce konala poprvé.

veřejný prostor

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma

okud zrovna zvažujete pořízení pevného internetu, případně ještě nemáte vyřešený přechod na DVB-T2, nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná nabídka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března.

P

Internet za poloviční cenu
V případě pevného internetu se vztahuje
50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, přes optiku, LAN
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných domácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sítěmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze-

né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k internetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v nelicencovaném pásmu, se spíše podobá neblaze proslulé dálnici D1.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný
internet objednají, získají SIM kartu s tarifem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pevnému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
slevy bude zákazníkovi účtován zvýhodněný měsíční paušál 195 Kč namísto standardních 295 Kč. Tato cena dělá z mobilního internetu od Nordic Telecom
nejvýhodnější nabídku na trhu. A nemusíte

mít strach, není v tom žádný háček. Operátor vás na konec zvýhodněného období několikrát upozorní, takže přestože vyúčtování naskočí automaticky, nemělo by vás
překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na
3 měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků ani služby Libli TV.
Nordic TV přitom představuje jednoduché
a praktické řešení přechodu na DVB-T2.
Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohli by si všichni její členové vychutnat výhody Nordic TV a jejích chytrých
funkcí. Mezi ně patří mimo jiné možnost
připojení až čtyř zařízení současně, prémiový obsah a HD kvalita, až 7denní zpětné
přehrávání, pozastavení, přeskočení
a spuštění od začátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo třeba EPG+. Televize přes
internet splňuje požadavky moderního diváka, který se už nemusí časově přizpůsobovat televiznímu programu, a proto je
odborníky považována za televizi budoucnosti.

Jak získat slevu?
Je to velice jednoduché a nezabere to víc
než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
DSL a Libli technologie (optika, Wi-Fi
a LAN) pak bude sleva automaticky aktivována pro každou objednávku.

INZERCE V5-0104

Udělejte si čas
na to důležité

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Překvapivá volnost

www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA RED

Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

osobnost Prahy 5
Vršovické divadlo Mana připravuje uvedení kriminálního
dramatu Mléčné sklo. Autorem hry je scenárista,
dramaturg a spisovatel Marek Epstein. Vyhledávaný autor
desítek televizních i ﬁlmových scénářů, divadelních
a rozhlasových her je absolventem katedry scenáristiky
a dramaturgie Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze. Knižní debut Marka Epsteina
Ohybač křížů vyšel v roce 2006, podepsán je i pod tituly
Ocucanej konec, Dravec nebo Srabáček.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV MARKA EPSTEINA

Marek Epstein:
Snažím se nemít vzory,
protože je to nebezpečné
● K napsání hry Mléčné sklo vás prý inspiroval novinový článek. Stává se vám
častěji, že vás v novinách něco zaujme
natolik, aby vznikla nová hra nebo scénář?
Moje profese tak trochu svádí k voyerismu. V době nepřeberných informací by bylo asi nezodpovědné neposlouchat, nečíst
a nevnímat cizí příběhy, když příběh je to,
co vás živí. V tomhle směru vnímám ten nekonečný tok dat jako výzvu.
● Jakému okruhu diváků je hra určena,
čím může publikum zaujmout, co o ní
můžete prozradit?
Ve skrytu duše věřím, že by mohla bavit
lidi, kteří mají rádi detektivky s devastovanými, minulostí poznamenanými detektivy
s trochou tajemství. Na druhou stranu je
hlavním motivem smrt dítěte, které se pokusilo zabít sebe i matku, takže teoreticky
by mohl zabloudit i divák, který má na
večer zjednané hlídání. Optika vyprávění je
vyzrazena už v názvu hry. Je to příběh,
který sledujeme přes mléčné sklo, za kterým se můžou věci zdát jinak, než ve skutečnosti jsou. Banálněji řečeno – hledá se
pravda.
● V napínavém příběhu plném nečekaných zvratů i emocí by si měla zahrát
mimo jiné Michaela Badinková a Miroslav Etzler. Počítáte už při psaní scénáře
s některými herci, které si v těch rolích
představujete?
Mléčné sklo je můj první pokus o dramatický text, který jsem napsal přímo pro divadlo. Veterán v Rokoku i Pescho v Olo-
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mouci byly texty přepsané z ﬁlmového scénáře a rozhlasové hry. Tím si nesly možná
něco navíc, ale také hodně slabin. Především řadu prostředí. Chtěl jsem si to zkusit
jednou klasicky…skoro až školometsky. Dodržovat jednoty a posouvat děj dialogem
víc než obrazem a akcí. Takže je to pro mě
takový maturitní zážitek. Při psaní myslím
na postavy, které mají literární, a tedy naprosto dokonalý rozměr. Nikdo si při psaní
a čtení nepředstaví nedobrého, nebo snad
dokonce špatného herce. Toho mozek není
schopen. Chtěl jsem napsat hru univerzální, která by měla smysl, lidi nenudila a nestárla by příliš rychle.
● Chodíte jako autor textu na divadelní
zkoušky? Jaký máte pocit, když vidíte
ožívat svůj příběh na jevišti?
Kdykoliv slyším, jak někdo čte můj text,
okamžitě se stydím za jeho slaboduchost.
Mezi čtením a vyslovením je nějaká hranice, která mě osobně rozčiluje. Jako když
slyšíte nahraný vlastní hlas. Málokdo je
s ním spokojený a dokáže se poslouchat.
● A jak prožíváte premiéry svých her
nebo ﬁlmů?
Hrozně si přeju tam nebýt.
● Jaká je vašima očima pátá městská
část, která místa se vám líbí, kam rád zajdete?
Na pětce přebývám, mám k ní tedy asi
nejblíž. K tomu, co je fajn, ale taky ke
spoustě problémů, které s Prahou a různými stupni jejího ředitelování souvisí.
Kdybych se rozepisoval, byl bych v každém
případě emotivní, a to je vždycky laciný.

● Máte hodně profesí, jste scenárista,
dramaturg, spisovatel, pedagog, příležitostný režisér, herec. Ve které profesi se
cítíte nejlépe, baví vás některá víc než
ostatní?
Většina toho, co jste zmínila, byly spíš
jen brigády. Kromě herectví, to byl čirý
omyl. To, že napíšete knihu, z vás nedělá
spisovatele, stejně jako deset dní za pultem
nevyškolí dobrého prodavače lahůdek.
Zatím se mi daří živit scenáristikou, takže
asi jsem scenárista. S vědomím, že tohle
povolání je zatraceně vrtkavý.
● V dětství jste se hodně věnoval sportu,
maturoval jste na sportovním gymnáziu, aktivně běhal sprinty a za pražskou
Slavii dokonce závodil. Kde se ve vás vzal
zájem o psaní, divadlo, ﬁlm, pamatujete
si na svůj první výlet za kulturou?
Zřejmě jsem k němu doběhnul. Za dětství v kalupu jsem nesmírně vděčný, oddálilo mi totiž odhalení mnoha životních tajemství, která jiní poznávají v pubertě. Byl
jsem tak odsouzený k úžasu v době, kdy
tyhle činnosti ostatní už začínaly nudit.
Moje první kulturní zážitky byly spojené
s umírající propagandou socialistického Československa, takže dnes poměrně neprodejné zboží.
● Co na vaše rozhodnutí stát se umělcem říkalo vaše okolí, rodina?
Myslím, že pietně mlčeli. A za to svoje rodiče dodnes nesmírně obdivuju a jsem jim
vděčný. S odstupem ale myslím, že si museli myslet, že jsem naprostý blázen, co si
hodlá zničit život.

osobnost Prahy 5
● Čím jste chtěl být jako malý chlapec
a co si myslíte, že byste dělal, kdybyste
se nestal scenáristou, spisovatelem?
Nevím, jestli je to důkaz chabé paměti,
nebo naprosté duševní zaostalosti, ale nepamatuju si, že bych chtěl někdy něčím
opravdu být. Vždycky jsem si asi myslel, že
už něčím jsem. Po gymnáziu jsem si dával
přihlášku na medicínu… ale neznalý poměrů jsem se na to moc neučil. A také pohořel.
● Měl jste nebo pořád máte nějaké literární vzory?
Snažím se nemít vzory, protože je to nebezpečné. V jakýchsi kruzích se ke mně
vrací Hrabal. Nevím proč, asi proto, že to
byl génius a jeho stylem se nedá načichnout.
● Jaká literatura je vám nejbližší, co rád
čtete?
V tomhle směru jsem velmi nevybíravý.
Čtu, co mě baví.
● Máte v psaní nějaký svůj systém nebo
oblíbené místo, kde píšete? Jak vypadá
váš běžný den, když pracujete na scénáři
nebo knize?
Pracuju doma. Má to svoje provozní výhody i nevýhody. Osobně vnímám ušetření

času na přesun jako nesmírný bonus. Myslím, že jsem se naučil jisté disciplíně, která
mě udržuje v chodu. Obyčejně rozdistribuuju starší děti do institucí a po osmé se
posadím za počítač. Je to vlastně velmi osamělá a koncentrovaná práce. Až úřednická.
Rozhodně není pro lidi milující široký kolektiv a tlachání u kopírky.
● Čemu se rád věnujete ve volném čase,
jaké jsou vaše zájmy, koníčky?
Termín volný čas jsme u nás zrušili. Pracujeme s kategorií – sportovní rodičovství.
V překladu to znamená: máš volno – dělej
si, co chceš, co máš rád, co miluješ, ale
musíš s sebou vzít aspoň jedno, nejlépe tři
děti. Ale abych byl upřímný, mám zatím
velmi tolerantní partnerku, která už vypozorovala, že když mě nenechá vyjezdit a vyběhat v kopcích, stávám se nesnesitelným.
Takže mi zatím nechává okna pro sebedestrukci.
● Přednášel jste také studentům na Filmové akademii Miroslava Ondříčka
v Písku. Co vás na pedagogické práci bavilo, těšilo?
V Písku jsem se setkal s velkým ﬁlmovým nadšením a skvělými lidmi. Ale po pár
letech poučování jsem nabyl dojmu, že

psaní se naučit nedá. A nedá se ani příliš
soudcovat. Měl jsem dojem, že všechno
svoje know-how jsem schopen předat za
patnáct minut. A představa, že bych měl po
vlastní neúspěšné premiéře vejít před třídu
a dál tvrdit, že vím, jak se to dělá, mě víc
a víc děsila. Učitele má dělat ten, kdo nepochybuje.
● Obohatila vás nějakým způsobem
práce s mladými talenty?
Spíš mě utvrdila v tom, že pod trochu
jinou šlupkou vězí zase jen křehký dětský
duše.
● Co byste poradil mladým lidem, kteří
by se chtěli věnovat psaní?
Aby poslouchali, mysleli a psali. Škrtali
a psali znovu. Nic víc než začátek, prostředek a konec. Zbytek je talent, štěstí, náhoda a spousta dřiny.
● Říká se, že mladí dnes moc nečtou.
Jak hodnotíte současný vztah mladých
lidí k literatuře, divadlu, ﬁlmu?
Nejsem sociolog ani antropolog. Cokoliv
řeknu, bude víc než laické. Čtení nepochybně vyžaduje energii a spoluúčast. Svět ale
míří spíš opačným směrem. Zjednodušuje,
kontroluje a předkládá často zdánlivě hotová řešení. Autor nikdy nebude světu sta-
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osobnost Prahy 5
čit. Všichni, kdo se o to pokoušeli, pohořeli. Jediná šance je
vytvořit svět nový. Dostatečně
pravdivý pro ty, které chcete
oslovit. Pravda v umění sdílí se
skutečným světem emoce. Často jen emoce. Mládí je obecně
velmi kritické. Stejně jako stáří.
Snadno se zamilovává a rychle
nenávidí. A mezi tím máte krátkou chvilku být objektivní.
● Věnujete se mimo jiné
i tvorbě pro děti. Jste například autorem scénáře oblíbené pohádkové komedie
Anděl Páně 2, v polovině loňského roku také vyšla vaše
kniha pro děti Srabáček. Jak
se píše pro dětské čtenáře či
diváky?
Myslím, že psaní pro děti člověku nesmírně ulehčuje jejich
vlastnění. Lecčemu porozumíte. Paradoxně, když jsem psal
svoji první pohádku Šťastný
smolař, pořád jsem si říkal, jestli se to bude líbit mojí mámě
a babičce. Je to mýtus, že pohádky jsou jen dětský žánr. Je
to stav duše.

● Zajímá vás, jaké vyjdou
na vaše díla ohlasy v tisku?
Sledujete recenze nebo kritiky?
Vážím si připomínek těch,
kterých si vážím. Zbytek se
snažím nečíst, neposlouchat,
nevnímat, ale je to jako jed
v mnoha hektolitrech vody.
Najde si vás a otráví.
● Co považujete za svůj zatím
největší úspěch?
Naše děti.
● Máte nějaký nesplněný
sen?
Mluvit o snech znamená
napůl se jich vzdát… a nakonec
by se mohly zdát tak malicherné, až by o nich nestálo ani
psát.
● Co nového připravujete, na
čem pracujete, na co se těšíte?
Během příštího roku by měl
mít premiéru ﬁlm Šarlatán,
který natočila Agniezska Hollandová o geniálním diagnostikovi z moči Janu Mikoláškovi,
Honza Hřebejk pak natočil televizní ﬁlm Veterán podle mého

INZERCE V5-0103

SPORTOVNÍ KLUB
HALA LUŽINY, z.s.
připravuje pro své členy a pro děti z Prahy 13

JARNÍ PRÁZDNINY NA SNĚHU
„Chata Metaz“
Janov nad Nisou – Jizerské hory
Termín: od 15. 2. 2020 do 22. 2. 2020
Účastníci: děti od 6–15 let.
Náplň kurzu: výuka sjezdového lyžování od úplných začátečníků až po
pokročilé lyžaře, podle počtu zájemců i výuka jízdy na snowboardu.
Máme vlastní lyžařské a snowboardové instruktory, což nám umožní
individuální výcvik každého dítěte. 1 instruktor cca na 6 dětí.
Doplňkový program: hry a soutěže o drobné ceny, tvořivé dílny, bobování
a hry na sněhu.

Cena: 4.750 děti do 10 let a 5.350 děti od 10 do 15 let
zahrnuje stravování 5x denně včetně zajištění pitného režimu po celý den,
ubytování ve 2až 5lůžkových pokojích, poplatek za vleky a vyhřívanou
lyžárnu k úschově lyžařské výzbroje, autobusovou přepravu z Prahy a zpět,
náklady spojené s výletem do Aquaparku v Jablonci nad Nisou,
pedagogický dozor, odměna pro instruktory výuky zimních sportů
Na úhradu účastnického poplatku lze vystavit fakturu pro zaměstnavatele
(příspěvky z fondů a FKSP), potvrzení pro zdravotní pojišťovny, které
přispívají na ozdravné pobyty dětí

Důležité kontakty:
Vedoucí akce: Dáša Kolandová, tel. č.: 723 060 323,
e‐mail: kolandovadagmar@seznam.cz,
www.skhalaluziny.wz.cz, kde najdete vše o činnosti oddílu
a fotodokumentaci akcí, které oddíl pořádá pro děti
a také přihlášky ke stažení a pokyny k úhradě
účastnického poplatku.
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textu. Fond podpořil náš projekt o bratrech Mašínech, což je
zatraceně horký brambor, kterého se všichni tak trochu obáváme. Na druhou stranu cítí-

me, že nějaká širší diskuse na
téma hrdinství je už asi konečně na místě. Takže snad toho
bude dost pro diváka a nepochybně i pro kritiku.

Marek Epstein
scenárista, dramaturg a spisovatel
■ Narodil se v Praze.
■ Maturoval na sportovním gymnáziu, studoval Vyšší odbornou školu herectví, poté vystudoval FAMU, kde absolvoval
v oboru scenáristika a dramaturgie.
■ V roce 2003 získal Cenu Sazky v rámci Českého lva za nejlepší nerealizovaný scénář Rebarbora (natočila Ruxandra Zenide jako ﬁlm Ryna) a úspěšný byl i o rok později s textem
ROMing, který posléze jako ﬁlm natočil režisér Jiří Vejdělek.
Jejich úspěšná spolupráce pokračovala snímkem Václav.
■ V roce 2008 získal cenu Elsa za nejlepší televizní scénář
k ﬁlmu Brainstorm režiséra Jiřího Stracha.
■ Přednášel na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
■ Je autorem scénářů například k ﬁlmům Ve stínu, Vrásky
z lásky, Signál, Anděl Páně 2, Šarlatán a autorem více než desítky televizních scénářů, mimo jiné Bůh ví, Brainstorm, Šejdrem, Poste restante, Šťastný smolař, Clona, Osmy, Klec, divadelních her Veterán či Mléčné sklo i řady rozhlasových her.
■ Jeho knižní debut Ohybač křížů vyšel v roce 2006, podepsán
je i pod tituly Ocucanej konec, Dravec a Srabáček.
INZERCE V5-0101

školství
V dubnu vypuknou v základních školách,
které zřizuje pátá městská část, zápisy do
prvních tříd. Ještě předtím ale řada škol
uspořádá dny otevřených dveří, díky nimž
je možné zařízení poznat zblízka. Kdo musí
k zápisu a co udělat, když pro dítě chcete
odklad?

Prvňáčky čekají
apisovat se budou v dubnu do škol všechny děti,
kterým bude na začátku
školního roku šest let. Povinnou školní docházku lze potomkovi odložit, i v tom případě je
však třeba k zápisu přijít a donést s sebou žádost o odklad
spolu s posudkem z poradenského zařízení či od odborného
lékaře. Nástup do první třídy
lze odložit nejdéle do dovršení
osmi let věku dítěte.

Z

Školy pořádají dny
otevřených dveří

Vydavatelství A 11 příjme
brat potomkovi i jinou školu,
zde však už bez záruky jistého
přijetí. Přijít k zápisu lze do li-

Desatero budoucího prvňáka
■ Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
■ Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
■ Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
■ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
■ Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních
matematických pojmech.
■ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
■ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití
s vrstevníky ve skupině.
■ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
■ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.
ZDROJ: MŠMT

V případě zájmu
posílejte své CV na:
martin.solar@a11.cz

INZERCE V5-0110

spádovou školu, v níž je mu garantováno přednostní přijetí.
Rodiče mohou pochopitelně vy-

korektora
na plný úvazek.

Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
Náplň práce:
❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů
cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví
komunikovat a mají vztah
k cestování.
❚ Praxe v cestovním ruchu vítána.
Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.
Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz
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K zápisu do první třídy je
nutné přinést potřebné doklady, těmi jsou rodný list dítěte
a občanský průkaz nebo jiný
rovnocenný doklad totožnosti.
Každé dítě s trvalým bydlištěm
v městské části má určenu svoji

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

zápisy do škol

bovolného počtu škol. U zápisu
se zjišťuje zralost dítěte. Přítomné zajímá třeba to, jaké má
jazykové, řečové a komunikativní dovednosti, zda zvládá
jednoduché logické a myšlenkové operace nebo jestli se orientuje v elementárních matematických pojmech.
Školy v Praze 5 pořádají před
zápisy tradičně dny otevřených
dveří. Vybrané školy si tak je
možné ještě před dubnovými
zápisy prohlédnout, zjistit, jak
fungují, co na děti čeká, seznámit se třeba s nabídkou mimoškolních aktivit, poznat učitelský sbor. Rodiče mají šanci
zeptat se na vše, co je zajímá.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.
Výhercem poukazu na kurz kreslení Atelieru
Mozaika je Mirka Říhová.

INZERCE V5-0107

V pražské MHD přibudou linky
a upraveny budou trasy a intervaly

Pražané si v příštím roce připlatí
za vodu, svoz odpadu i bydlení

V pražské integrované dopravě (PID) budou zavedeny
nové linky, změněny trasy některých linek a prodlouží se
intervaly zejména autobusů. Změny začnou platit od pondělí 6. ledna, sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid,
která plánuje PID. Od 6. ledna až do konce února bude
MHD omezena plošně. Od zastávky Bazén Hloubětín
v Praze 14 začne jezdit nová linka 186, která pojede přes

V hlavním městě příští rok podraží voda, svoz odpadu
a v některých městských částech nájmy obecních bytů.
V některých oblastech města se zvedne také daň z obytných nemovitostí, a to až na dvojnásobek. V případě budov
užívaných pro komerční účely se zdvojnásobí všude. Zdražovat by neměly elektřina ani plyn. Pražská teplárenská sice
zdražení plánuje, vzhledem ke snížení daně z přidané hod-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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historie

„Osahejte“ si
výstavu v muzeu na Smíchově.

matová expozice vznikla v muzeu v letohrádku Musaion v rámci projektu Strážci paměti: 200 let
muzejnictví v České republice.
Osahat si čočku, fazole, bylinky,
proutěnou ošatku nebo kuchyňské pomůcky ale mohou všichni
návštěvníci.
V prostoru expozice jsou totiž umístěny masky na oči, se
kterými si mohou zájemci projít
výstavu hmatem a přiblížit si
tak svět nevidomých a slabozrakých návštěvníků. Kromě toho
se můžete také zaposlouchat do
tradičních lidových písní nebo
poznat model dřevěného trojdílného čtyřprostorového domu
vesnického typu. Součástí expozice je i doprovodný katalog
Tradiční lidová kultura dotykem
v Braillově písmu a černotisku.
Další národopisnou expozicí
muzea na Smíchově je Česká li-

H

dová kultura. Návštěvníci mají
díky ní možnost poznat nebo
alespoň nahlédnout prostřednictvím vystavených exponátů
do každodenního i svátečního
života našich předků, kteří žili
na českém, moravském a slezském venkově, a to konkrétně
v 18., 19. a první polovině 20.
století.
Expozice je rozdělena do tří
tématických částí. V první je
návštěvníkům představován
každodenní život dané doby. Vystaveny jsou jednak výrobky
a pracovní nástroje lidových řemeslníků a zemědělců, jako je
například keramika, jednak unikáty spjaté se svátečním časem
a duchovní kulturou. K vidění
jsou zde třeba lidové kroje
a umění.
Druhá sekce představuje lidové zvyky, výroční obyčeje
a obřady tradičního zeměděl-

ského roku všech čtyř ročních
období – na jaře masopust a Velikonoce, v létě a na podzim letniční slavnosti či dožínky,
v zimě přibližuje zvyky mikulášské, adventní a vánoční.

Poslední část výstavy Česká
lidová kultura se věnuje lidskému životnímu cyklu – tedy
narození, smrti, svatbě a také
rodinné obřadnosti, jež je s průběhem lidského života spojena.
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Redaktor/ka
Náš Region Praha a okolí
Vydavatelství A 11, hledá redaktora
pro noviny Náš Region a web nasregion.cz
pro oblast Praha a okolí.
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Náplň práce:
plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
komunikace s editory
spolupracovat s ostatními redaktory
psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství
Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10
Požadujeme:
praxi v oboru
znalost českého jazyka
samostatnost a vysoké nasazení
tematickou znalost Prahy
Nabízíme:
práci v příjemném prostředí Holešovic
zajímavé firemní benefity
zajímavý dosah na čtenáře
zajímavé platové ohodnocení
Životopisy posílat na: info@a11.cz
www.vase5.cz
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Poznat tradiční lidovou kulturu
slabozrakým a nevidomým návštěvníkům
umožňuje Národopisné muzeum na
Smíchově. Stálá expozice se jmenuje
Tradiční lidová kultura dotykem a přibližuje
několik témat, která jsou spojena s životem
našich předků na vesnici.

servis

Kontejnery

Kontejnery

společnosti Pražské služby společnosti Regios
4. 2.14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova
■ Nový Zlíchov (u separace)
5. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
6. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zapova (proti č. 12)
7. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)
10. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
11. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou u č. 4
11. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Musílkova x Schodová
12. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Grussova (za separací)
■ U Dívčích hradů x Tetínská
13. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
14. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Na Neklance č. 2

Kam patří odpad
Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho
odkládání slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat.

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož jejich
součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití
při recyklaci. Patří do nádoby
na směsný odpad, pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde,
jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je
možno využít sběrné dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů není možné odložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde
o objemný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobje-
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mové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory. Menší
sportovní náčiní je možné odložit do nádob na směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi. Autosklo je tedy objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

ontejnery společnosti
Regios a.s. hrazené
z rozpočtu městské části
Praha 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10.00
hodin, a následně podle potřeby
měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.
Do kontejneru je možné odložit
starý nábytek, koberce a lino-

K

lea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Kontejner není určen pro odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů.

24. 1.–25. 1.
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Souběžná II x Na Vidouli
31. 1.–1. 2.
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Nad Turbovou x Na Stárce
7. 2.–8. 2.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ Urbanova (parkoviště pod
č. 20)

14. 2.–15. 2.
■ Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
■ F. Šrámka x Nad Husov. sady
21. 2.–22. 2.
■ Ke Smíchovu
■ Kobrova (u č. 6)
28. 2.–29. 2.
■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvoře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekonstrukce, kterou provádí ﬁrma,
je původcem tohoto odpadu tato
ﬁrma a vztahují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad se přednostně kompostuje.

Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení
kompostu, může bioodpad odvézt do sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu.

Zářivky
Zářivky a výbojky nepatří do
nádob na sklo ani na směsný
odpad. Kvůli obsahu nebezpečných látek totiž jde o nebezpečný odpad. Lze je odevzdat
ve sběrných dvorech, či sběrnách nebezpečného odpadu.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob na plasty ani do
sběrných nádob na směsný odpad. Jde o těžko zpracovatelný
odpad, který lze odložit ve sběrných dvorech (za úhradu), zákon navíc stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru pneumatik. Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele.

INZERCE V5-0102

22. 1. 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
22. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
23. 1. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
24. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží
27. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
28. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány
■ Holečkova (souběh s ulicí Plzeňská)
29. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova
30. 1. 14.00–18.00 hod.
■ U Nesypky x U Plátenice
31. 1. 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
3. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

50 %
na
sleva oku
r
čtvrt

Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a mobilním internetem na
3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V5-0104

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 následků nevhodně použitých materiálů v oblasti
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organismu
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

MUDr. Jiří Benda
Nabízí komplexní stomatologickou péči

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
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