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realitní poradna
Jmenuji se Milan Vančát a v úvodu bych rád představil sebe
i projekt své realitní poradny. V minulosti jsem vystudoval
právnickou fakultu a přes práci ve ﬁnancích jsem se dostal
k realitní činnosti. Od roku 2019 jsem držitelem certiﬁkátu ISO,
který vydává Česká společnost pro jakost a osvědčuje znalosti
oboru včetně všech souvislostí a od ledna 2020 jsem členem
Realitní komory ČR.

Prodáváte dům nebo byt?

Nenechte se napálit!
T
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zákazníka se to oproti současné
situaci nemusí vůbec promítnout a nebo jen minimálně
o 0,1 %–0,2 %.
A nyní bych rád napsal svoji
úvahu a názor na ceny nemovitostí. V několika emailech, které
mi přišly, jste zmiňovali, že ceny
nemovitostí určitě půjdou o 30%
dolů. Vždy se snažím na email
odepsat a zajímá mě, na jakém
základě jste k takovému názoru
došli? Já nyní zveřejním svou
úvahu, ve které bych chtěl objasnit, proč si to nemyslím
a o proč i svým klientům vysvětluji jaká je situace na trhu, bavím se s nimi otevřeně o názorech a díky tomu prodáváme
jejich byty velice rychle i v této
době.
Slýchávám často slovo krize.
Já toto slovo záměrně nikdy nepoužívám, protože krizi, která
nás postihla, byla způsobena něčím úplně jiným, než je způsobený současný stav. Nyní se na
určitý čas zastavil život, ekonomika stagnuje, ale co nejvíce
ovlivňuje chování lidí je jejich
strach, obava. Obava z toho, co
bude, budu mít práci? Uplatím
hypotéku? Tyto subjektivní pocity cenu nemovitostí chvilkově
určitě sníží, netroufnu si říct
o kolik, ale s 30 % určitě nesouhlasím. Ale po nějaké době se
stane to, že lidé budou stále
chtít bydlet, kupovat nemovitosti, buď pro sebe nebo za účelem investice. Za dobu karantény více nemovitostí nebude,

lidé budou chtít bydlet a nebo
budou chtít ukládat peníze
a tvořit si pasivní příjem. To se
nezmění.
Jeden příklad za všechny.
V současné době je největší nárůst bytů k pronájmu, hádejte
kde? Je to přímo v srdci ČR,
v nejdražší lokalitě, na Praze 1!!! Určitě si všichni domyslíte, že je to na základě zmražení cestování a stagnace
krátkodobých pronájmů, známých jako Airbnb.
Dne 29. 3. 2020 mi přišla poptávka na pronájem bytu v Praze
1, který mám momentálně v nabídce na DLOUHODOBÝ pronájem s podmínkou možnosti pronajmout byt 3. osobě. Co z toho
můžete vyvodit? Co Vás napadne? Mě napadá, že se někdo
připravuje opět na otevření hranic a zvýšené poptávce po krátkodobém bydlení a při pronájmu
bytů za současné ceny se z toho
stane opět velice výnosná činnost. Opět nebudou dostatek bytů pro rezidenční bydlení a opět
bude vyšší poptávka než nabídka. Tím jsem chtěl ukázat
a podložit svůj názor o snižování/nesnižování ceny (hodnoty)
nemovitostí.
Jelikož tento názor jde do
květnového vydání již 1. dubna,
je možné, že se situace do té
doby zase změní. Budu ovšem
rád, pokud bude chtít někdo diskutovat o současné situaci
a vlivu na realitní trh. Jsem připraven vést diskusi s kýmkoliv.

Pokud někdo chce vědět, jaký
vliv má současný trh na hodnotu jeho nemovitosti či případně jak může svoji nemovitost
prodat v co nejlepší okamžik či
v co nejkratším čase a jak toho
docílit, rád poradím, ať neděláte
zbytečné chyby, které by Vás
mohly stát nemalé peníze.
V dalším vydání bych se rád
zaměřil, pokud projde legislativním procesem, zrušení daně 4 %
z nabytí nemovitosti v kombinaci se zrušením odpočtů úroků z hypoték. Zamyslete se nad
tím, zda je to opravdu dobré
opatření. Budu rád, pokud mi
Vaše úvahy a myšlenky zašlete.
Další měsíc bych se zmínil, do
kdy to je výhodné a kdy už ne
a uvedl na konkrétních případech.

Czech Republic
certifikovaný makléř ISO 17024

Mgr. Milan Vančát
milan.vancat@re-max.cz
tel.: 607 999 479
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ato poradna vznikla proto, že rád propojím své
znalosti v odpovědích na
otázky, které je nejvíce zajímají.Dlouho jsem přemýšlel, jak
dnešní článek pojmu, jelikož
měsíc březen byl doslova turbulentní ve všech životních ohledech a oblastech, proto mi chodilo mnoho a mnoho dotazů, což
je pochopitelné a téměř polovina
se týkala dotazů ohledně vývoje
cen nemovitostí a jaký je můj
názor na celkový vývoj v oblasti
hypoték a úrokových sazeb,
budu se v dnešním vydání věnovat převážně těmto tématům.
V předešlých dnech jsme byli
svědci informací, že ČNB snižovala úroky, a to dokonce 2x. Nejdříve o 0,5 procentního bodu
a naposledy o 0,75 procentního
bodu. Nyní je úrok ČNB 1 %.
Spousta lidí a dokonce i lidí,
kteří často mluví do médií si
myslí, že zákonitě s tím musí
klesnout i úrokové sazby hypotečních úvěrů. Můj názor není
stejný. Pro zájemce o hypotéku
je to dobrá zpráva a spoustu lidí
bude čekat na úroky 1,7 %–2 %,
nicméně je pravděpodobné, že
se takové snížení konat nebude.
Vzhledem k tomu, že za současné situace a i po jejím skončení banky počítají s tím, že se
budou odkládat splátky úvěrů
(což už se děje), či promíjet
splátky úroků, musí se na to připravit a to také budou dělat. Od
ČNB si banky budou půjčovat
levné peníze, ale pro koncového

editorial
Vážení čtenáři,
vidíte už v době koronavirové
pandemie světlo na konci tunelu nebo stále čekáte, že to
nejhorší teprve přijde? Patříte k optimistům, kteří
dlouhou karanténu zvládli
s přehledem nebo vám doma
už bylo těžko a špatně jste
vynucené „domácí vězení“
zvládali? Napište nám o tom,
zajímá nás, jak obyvatelé
Prahy 5 poslední týdny zvládali a jak je hodnotí. Karanténou si prochází i oblíbená
zpěvačka Leona Machálková. Co dělá, kde to má ráda a jak
vzpomíná na své dětství? Věděli jste o ní třeba to, že vystudovala úplně jiný obor, než je zpěv? Přinášíme vám také
celou řadu aktuálních informací z páté městské části, velká
část z nich se pochopitelně nějak dotýká koronaviru. Jde
zejména o nejrůznější opatření, která nyní život na pětce
ovlivňují. Přečtěte si také, jak bezpečně naložit s použitou
rouškou, víte, jak se jí správně zbavit? A pro trochu odlehčení jsme pro vás připravili rozhovor s nadějnými golﬁsty.
O těchto mladých lidech určitě ještě uslyšíme. A vás možná
inspirují k tomu, abyste začali sportovat hned, jak to bude
možné. Přejeme vám hodně sil.
Vaše Zuzana
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Máte obavy o své blízké? POMOC STÁLE PO RUCE

ASISTENČNÍ A TÍSŇOVÁ PÉČE

Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR
1

NON-STOP 24/7 pomoc v krizových situacích

• zranění či ohrožení života při pádu a zhoršení zdravotního stavu doma i venku
• SOS tlačítko - Hodinky eWatch nebo přívěšek eSafe
• GPS lokalizace klienta po aktivaci alarmu
2

Linka pomoci a bezpečí pro seniory

• non-stop pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech
3

Příjem telefonických hovorů a vlastní neomezené volání
• bez mobilního telefonu, bez plateb za SIM kartu

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka
Jistota pro Vás a Vaše blízké 24 hodin každý den

800 555 655

I

Služba
ení
a SOS zaříz vé
naviro
v době koro
situace

www.andelnadrate.cz
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz

Jarní úklid
komunikací v páté městské části
ravidelné jarní čištění ulic proběhne
i přes zavedená opatření, a to s tou
výjimkou, že není nutné přeparkovávání vozidel, nikomu tak nehrozí odtah vozidla. „Reagujeme na současnou situaci. Je
logické, aby lidé, kteří dodržují pravidla

P

nouzového stavu, nebyli nuceni řešit parkování svých aut. V žádném případě nebudeme vozidla odtahovat, ale úklid zajistíme
zvýšením počtu pracovníků, kteří budou
uklízet ručně i pod zaparkovanými vozidly,“ vysvětlil ředitel TSK Jozef Sinčák.

PŘIPRAVILA RED

Modré zóny

Praha zná
projektanta terminálu
raha vybrala generálního projektanta terminálu Smíchov. Vítězné
sdružení ﬁrem SUDOP PRAHA,
SUDOP EU, Metroprojekt a A69 – architekti vypracuje kompletní projekt
budoucího moderního dopravního hubu. Pokud vše půjde bez problémů, samotná stavba začne v roce 2024. Cílem
je na Smíchově poskytnout cestujícím
na jednom terminálu dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro,
tramvaje a také velké P+R parkoviště
s jedním tisícem míst.

P

jsou nadále přerušeny
Praze 5 nadále neplatí zóny placeného stání, s ohledem na nařízení
Vlády ČR, kdy stále platí nouzový
stav, je jejich provoz přerušen až do odvolání. Parkování ve všech zónách je tak v ce-

V

lém hlavním městě zdarma a neprobíhá ani
kontrola oprávněnosti parkování. Kontrolní vozidlo projíždí městskou částí pouze
z důvodu monitorování volné kapacity
stání.

Kompostárna
je otevřena pro veřejnost
d začátku dubna je opět v provozu
městská kompostárna ve Slivenci.
Při její návštěvě je však třeba dodržovat několik opatření. Do areálu kompostárny je umožněn vjezd maximálně tří
vozidel současně, pokud je to možné, je doporučeno používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu, je

O

nutné dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny, vstup
do areálu je umožněn jen se zakrytými ústy
a nosem a zapomínat se nesmí na minimální rozestup mezi občany dva metry.
Otevřeny byly také sběrné dvory v Praze 5,
sběrný dvůr Puchmajerova je možné využít
od pondělí do pátku a v sobotu.

Poplatky lze
uhradit později
idem z Prahy 5, kteří neuhradili
včas poplatky za psa, za užívání
veřejného prostranství a pobytové poplatky, nehrozí sankce, pokud
vše řádně doplatí do 30. září. Jde o reakci na vyhlášený nouzový stav. Rozhodnutí se nevztahuje na ty poplatníky,
kteří nezaplatili místní poplatky ve
lhůtě splatnosti před 31. prosincem.
Těm budou zaslány platební výměry
a správce poplatku bude tyto místní poplatky vymáhat a navyšovat o 100 %.
Praha 5 také pomůže místním živnostníkům. Poškození nájemci radničních
provozoven dostanou slevu z nájmu ve
výši 100 % měsíčního nájemného.

L
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doprava

Rekonstrukce trati zastavila
ekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici a opravy tramvajové
trati v úseku Hlubočepy – Sídliště
Barrandov omezují až do začátku června
pohyb po páté městské části. Počítat je
třeba ale nejen se změnou v tramvajovém,
ale i autobusovém provozu.
Tramvaje číslo 4, 5, 12, 20 a 94 jsou ve
směru z centra ukončeny v obratišti Smíchovské nádraží, využít je možné náhradní
autobusovou linku X12 v trase Smíchovské
nádraží – Sídliště Barrandov, která je v ranní špičce posílena spoji ze zastávky Štěpařská ve směru na Smíchovské nádraží
a v odpolední špičce ze Smíchovského nádraží do zastávky Štěpařská.
Co se týče změnách v autobusové dopravě, tak zastávka Lihovar ve směru Smíchovské nádraží byla přemístěna do Strakonické ulice před křižovatku s ulicí
Císařská louka. Pro spoje číslo 120 a 128 se
zřídila zastávka Lihovar.

R

Jak jede linka X12
směr Sídliště Barrandov
■ Smíchovské nádraží – nástupní: v Nádražní ulici, v zastávce tramvají směr Sídliště Barrandov
■ Lihovar: v Nádražní ulici, v zastávce autobusových linek
■ Geologická: v ulici K Barrandovu, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Högerova, Chaplinovo náměstí: v Lamačově ulici, v zastávkách autobusové linky č. 170
■ Poliklinika Barrandov: v Tréglově ulici, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Štěpařská: ve Štěpařské ulici, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Záhorského: ve Voskovcově ulici, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Sídliště Barrandov – výstupní: ve Werichově ulici, u výjezdu z obratiště tramvají
směr Smíchovské nádraží
■ Sídliště Barrandov – nástupní: ve Werichově ulici, přibližně 40 metrů za výjezdem z obratiště
tramvají, v zastávce určené pro náhradní dopravu
■ Poliklinika Barrandov: v Tréglově ulici, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Chaplinovo náměstí, Högerova: v Lamačově ulici, v zastávkách autobusové linky číslo 170
■ Geologická: v ulici K Barrandovu, v zastávce autobusové linky číslo 170
■ Lihovar: ve Strakonické ulici, před křižovatkou s ulicí Císařská louka, v přemístěné zastávce
autobusových linek
■ Smíchovské nádraží – výstupní: v Nádražní ulici, ve výstupní zastávce autobusů
INZERCE V5-0404

Ty nejdůležitější
informace z vašeho
okolí hledejte
každý den na
www.nasregion.cz

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz
www.vase5.cz
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ZDROJ DOPRAVNÍ PODNIK, FOTO DPP

tramvaje na pětce

zdraví

Stále více firem i domácností
V boji proti koronavirové pandemii
pomáhá zásadním způsobem i čištění
prostor od virů. Jenže manažeři nemocnic,
ﬁrem, vedení měst, ale i třeba domácnosti
si kladou otázku, čím a jak dezinﬁkovat.
Nástup koronavirové pandemie totiž
nastavil vysokou laťku na udržení
hygienické čistoty. Čištění chemií začíná být
nereálné, sehnat dostatek dezinfekčních
prostředků už je teď problém i pro stát.
vůli šíření nového typu
koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz
dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí už začátkem
března. Přesto dezinfekce dochází. Lidé si dnes dávají na sociálních sítích tipy, který obchod
nebo drogerie zrovna nějakou
prodávají. Navíc ne všechny povrchy jde jednoduše vyčistit dezinfekcí.

K

Nutnost udržení hygienické
čistoty zdůraznil i epidemiolog
Roman Prymula. Ten tvrdí, že
i obyčejný nákup potravin se
stává rizikovou záležitostí. Po
návratu domů byste měli vše vydezinﬁkovat.
„Já sám jsem si udělal takovou mikrostudii. Když jsem šel
do obchodu, na kolik věcí člověk
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sáhne. Od dveří, ne všude jsou
elektronické dveře, sáhne na
košík, různé zboží, regál atd.
Těch kontaktů je celá řada.
Když člověk přinese ten nákup
domů, tak by měl sáhnout
v podstatě na tu zevní kliku, ale
uvnitř toho bytu by měl udržet
čisté prostředí,“ uvedl Roman
Prymula v České televizi.
„Měl by to někde složit, adekvátním způsobem se omýt, některé ty věci dezinﬁkovat, kde
je problém, a opravdu si dávat
pozor, aby nesahal na věci,
které kontaminované mohou
být, a opravdu se k nim choval
jako k potenciálně kontaminovaným. To je jediná šance, jak
se nenakazit,“ dodal Prymula.
Jenže udržet čistotu není
jednoduché nejen u nákupu.
Důležité je i nezapomínat na vypínače, kliky, ale i koberce, záclony nebo i zdi. Řešením pak
může být čištění ozonem.
„Ozonizace je považována za
účinný postup pro likvidaci bakterií i virů,“ uvedla mluvčí
středočeské hygienické stanice
Dana Šalamunová.
„Ozon dokáže zabíjet viry,
bakterie, plísně a alergeny
v ovzduší, v prostoru i na těle.
Dostane se tam, kam se běžný
čisticí prostředek nedostane,“
vysvětluje odborník na ozonové

čištění ze společnosti Nejozon.cz David Mikula a dodal,
„využíváme pouze stroje českého výrobce Bioozon.“ Ozonem lze vyčistit jak kancelářské
prostory, obchodní a stejně tak
i byty nebo auta. A Češi už tento
způsob objevili. „V tuhle chvíli
se neustále ozývají další a další
zájemci o naše služby. Snažíme
se uspokojit všechny, ale kapacity se pomalu vyčerpávají,“ potvrdil zájem o technologii David
Mikula.

„Ozon je nebezpečná látka
a musí se s ní podle toho zacházet, tak jako naši školení technici. Po vyčištění je nutné prostory důkladně odvětrat,“ dodal
Mikula.
V této chvíli už ozonem čistí
například pražský dopravní
podnik a i další provozovatelé
hromadné dopravy. Dezinﬁkovat je totiž nutné všechny povrchy, a právě tady si vyzkoušeli,
že chemické čištění je neuvěřitelně pracné. Pražský dopravní
podnik už dezinﬁkuje tramvaje,
autobusy i metro ozonem. „Je
to další z našich preventivních
opatření, kterým chceme přispět ke zvýšení komfortu a pocitu bezpečí cestujících,“ řekl
generální ředitel Petr Witowski.
Stejně tak k tomuto řešení dospěli i v dalších městech. „OAD
Kolín pořídila několik speciál-

ních přístrojů pro takzvané ozonové čištění. Všechny autobusy
budou nyní čištěny ozonem. Jde
o nejspolehlivější způsob, jak
předcházet možnému šíření
virů a bakterií,“ řekl mluvčí společnosti Miroslav Slaný.
Stejně postupují ﬁrmy, jako
je například knihovna v pražských Holešovicích. Ta reagovala na koronavirus novým
opatřením. Knihy přijaté od zákazníků dezinﬁkují ozonem.
Pro ozonový generátor teď uvolnili dokonce vlastní kancelář,
z níž udělali dezinfekční „ozonovou komoru“.
Nejnáročnějším prostředím
na udržení čistoty jsou nemocnice. Spolu s pacienty přicházejí
do ordinací a čekáren i jejich nemoci. Poliklinika Mazurská
problém také vyřešila čištěním
pomocí ozonu. „Ve večerních
hodinách bude dezinﬁkována
ozonem,“ popsal mluvčí radnice
Prahy 8 Martin Šalek.
Společnost čistící prostory
ozonem potvrdila, že velký zájem vedle obchodních společností mají i domácnosti a menší
soukromníci. Všichni věří, že
takováto kvalitní služba pomůže bojovat proti koronaviru
a jeho přenosu. Zkušenosti pak
sdělují všichni podobně. „Technici Nejozon.cz byli parádní,
šikovní, skvělí, nemůžu si je vynachválit. Díky za celkový přístup, rychlost a perfektní komunikaci. Byli fakt super, klobouk
dolů, zvládat takový zápřah,“
zhodnotila zkušenost za klienty
Anna Bajgarová z nábytkářské
ﬁrmy TON.
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dezinﬁkuje prostory

veřejný prostor

OBJEDNATEL: SENÁTOR 21, ZHOTOVITEL: SENÁTOR 21

Jsem vystudovaný právník a celý život se právu věnuji. Když ale
přišla současná koronavirová krize, jako každý jsem na svoji
odbornost chvíli rezignoval. Právní rada vir nezastaví. A tak jsem
se snažil pomoci jinak.

Láska v dobách koronaviru
právní poradnu. Dosud pro obyvatele Prahy 5, 13 a Řeporyjí
fungovala pro jejich spory se
státem, úřady, či samosprávou.
Teď jsem posílil právní tým
a poradíme s jakýmkoli problémem, který má souvislost právě s koronavirovou krizí. K dnešku máme zodpovězenou skoro
stovku dotazů.
Tak pokud i Vy potřebujete
pomoct či poradit, běžte na můj

■ Bydlíte v Praze 5 nebo 13 a potřebujete vyřešit nějaký problém? Ozvěte se svému senátorovi Václavu Láskovi.
■ Všechny kontakty najdete na webu www.VaclavLaska.cz.
■ Najdete zde i veřejný diář, v němž zjistíte, co senátor právě
dělá.

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Vhodné
reklamní
plochy,
INZERCE V5-0405

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Volejte Petra
773 085 645

INZERCE V5-0416

Bezpečnostní
informační
služba

Více na
www.vase5.cz

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
INZERCE V5-0409

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

web www.vaclavlaska.cz. Hned
na úvodní stránce webu je formulář, do kterého můžete svůj
dotaz vepsat. Anebo se podívejte na můj FB proﬁl Právo
s Láskou. Tak se nebojte zeptat.
Jsem tu pro Vás.

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

INZERCE V5-0408

V

nosti pro lékaře a sestry. Za tu
skvělou práci, co dělají. A pár
ﬁltrů jsme rozvezli přímo osamoceně žijícím seniorům. Pokud máte tip na osaměle žijícího seniora bez ochranných
pomůcek, zkuste ho pošťouchnout, ať se mi ozve. Díky maminkám na Praze 13 máme ještě pár roušek s kapsičkou
i ochranné ﬁltry. Dovezeme je,
kam bude potřeba.
Myslím si však, že po zvládnutí úvodního náporu krize
snad bude ku pomoci i má odbornost. Krize a opatření s ní
spojená přinesou spousty nejistoty, problémů, otázek. Proto
jsem rozšířil svoji bezplatnou

INZERCE V5-0415

prvních dnech krize se
mi podařilo sehnat v tu
dobu nedostatkovou dezinfekci a rozvezli jsme ji po zařízeních pro seniory. Pak jsem
pomáhal s organizací distribuce
roušek, které šily úžasné maminky z Prahy 13. A docela nedávno se mi podařilo nakoupit
účinné ﬁltry, které hodně zvyšují ochrannou schopnost doma
šitých roušek.
Některé jsme dali místním
dobrovolníkům, kteří je distribuují dál všem, co potřebují.
Něco jsme zavezli na dětskou
hematologii do Motola. Můj tým
k ﬁltrům přihodil i něco sladkostí pro děti a trocha pozor-

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5
V českém showbyznysu působí známá zpěvačka
a muzikálová hvězda Leona Machálková už řadu let. Svoji
pěveckou kariéru odstartovala na prknech legendárního
divadla Semafor, kde několik let vystupovala. Hrála
v nejslavnějších českých i světových muzikálech, jako
například Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo,
Bídnici, Angelika nebo Mamma Mia!. Na svém kontě má
osm sólových alb a stovky koncertů. Leona Machálková
účinkovala také v prestižní taneční soutěži StarDance nebo
v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO LEONY MACHÁLKOVÉ

Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu
● Od dětství jste se věnovala zpěvu, hře
na housle a recitaci. Vzpomenete si, kdy
jste poprvé vstoupila na jeviště?
Víte, že si vzpomínám? Bylo to v šesti letech v Přerově v Městském domě. Vystoupení bylo pro rodiče, „vidím se“ s červenou
aktovkou na zádech jak zpívám “Á, BÉ, CÉ,
DÉ, kočka přede, kocour motá, pes počítá,
kolik nití do desíti…” Je to až neuvěřitelné,
ale je to nejspíš kvůli úžasné paní učitelce
Jarmile Kubáčové, která mě učila v 1. třídě,
nádherně kreslila, hrála na tahací harmoniku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milovali, prostě poklad. Prezident Husák ji ocenil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě?
Jako malá jsem snila o tom, že budu zpěvačka nebo baletka. Pořád jsem doma poskakovala před zrcadlem často se švihadlem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Elišce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nutí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu odpor a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v teplákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zvedala teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babiččiných
načechraných duchnách, pro Pražáky převádím do češtiny - do peřin. Když jsem dostala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla

8

www.vase5.cz

být, namalovala jsem se jako seriózní paní
s brýlemi v taláru, na stole kniha a za sebou
na zdi obraz se státním znakem. Jako že
budu soudkyně. No, sama nevím, proč jsem
se tak zobrazila.
● Vystudovala jste na Filozoﬁcké fakultě v Olomouci obor český jazyk-dějepis.
Proč jste se rozhodla studovat pedagogický obor a právě češtinu a dějepis?
Pocházím z rodiny, kde jsem tak trochu
černá ovce tím, co dělám. Široko daleko
z maminčiny i z tatínkovy strany se nikdo
hudbě ani divadlu nevěnoval, žádný umělec
nebo aspoň někdo s nějakým povoláním na
volné noze. V Přerově jsem vystudovala
gymnázium a během těchto středoškolských let jsem se zájmově věnovala recitaci
a studentskému divadlu, zpívala jsem do
svých šestnácti let také v dětském pěveckém sboru Přerováček. Podporu jít na uměleckou školu jsem z rodiny neměla, ale nikdy jsem jim to ani nezazlívala, byli rádi,
že mě to baví, ale neuměli si představit, že
bych byla někdy jako ty zpěvačky z televize
a z rádia. Vzhledem k tomu, že jsem moc
ráda četla a líbilo se mi také recitovat poezii,
karta padla na můj učitelský obor zejména
kvůli tomu, kvůli literatuře a češtině, kterou jsem měla ráda. Omlouvám se, ale ten
dějepis se s tím prostě vezl… Můj obor mě
bavil, ale upřímně musím říct, že jsem nijak
nevynikala svými znalostmi z historie. Nicméně jsem školu úspěšně vystudovala,
jsem magistrou ﬁlozoﬁe a na svá studentská léta v Olomouci velmi ráda vzpomínám,
na spolužáky, kamarády na kolejích a také
na řadu profesorů.

● Jako čerstvá absolventka vysoké školy
jste pak ale rozhodla pro uměleckou
dráhu a vyrazila zkusit své štěstí do
Prahy. Jak vzpomínáte na své začátky
v metropoli, jaké jste měla plány jako
mladá začínající zpěvačka?
Sametová revoluce mě zastihla v pátém
ročníku na Univerzitě. Po absolutoriu jsem
se rozhodla jít ihned do Prahy, kde jsem se
již delší dobu s kapelou Znamení dechu pohybovala. Začínala jsem v různých jazzových a rockových klubech jako byly Klub
Borát Na Újezdě nebo Malostranská beseda. Naše kapela měla také streetbandový
projekt Koryto, se kterým jsme hráli na nejrůznějších poutích a tržištích, třeba i na
pražském Výstavišti a vydělávali jsme si na
živobytí také hraním na Karlově mostě.
Přesně uprostřed – to byl náš „plácek“, kde
jsme hráli pro kolemjdoucí turisty. Já jsem
zpívala a hrála na housle, kolegové také zpívali a hráli na kytaru, trombón, mandolínu
a nejbizarnější byl na Karlově mostě vibrafon Radka Krampla. Byla to doba plná entuziasmu a dobré vůle. Ráda na tu dobu
vzpomínám. Poznala jsem také spoustu
skvělých lidí, kteří mi v začátcích pomohli
jako např. Janu Koubkovou, Milana Svobodu, Ondřeje Soukupa, Lídu Nopovou nebo také Richarda Hese. Brzy jsem se také
dostala, díky úspěšnému konkursu do divadla Semafor, k panu Suchému a začala
jsem moderovat na Evropě 2. Všechno vycházelo plynule a spontánně, jak se říká
„žádná křeč“.
● Měla jste nebo máte nějaké pěvecké
vzory, idoly?

osobnost Prahy 5
Měla jsem a mám spoustu vzorů, inspirací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčkovou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mužů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matušku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladistvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a troufám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a dokázala se do nich vcítit už jako malá. Kdybych
jen tušila, že se s nimi budu znát osobně,
vůbec nevím, co bych dělala. Nejspíš by se
mi rozklapala kolena. Všech jsem si nesmírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co
odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi.
● Dnes už máte na kontě celou řadu muzikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše nejoblíbenější a proč?
Moje role v muzikálech byly většinou
osudové, charakterově silné ženy. Bavily
mě všechny, ale mám-li jmenovat jednu,
tak to bude rozhodně Mercedes, kterou
jsem ztvárňovala v muzikálu Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Monte Cristo. Tato role mi dávala velkorysý
prostor emoční, i co se týče vývoje postavy
jako takové. Zpívala jsem Mercedes mladičkou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zralou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a doufá… Byla to překrásná role, hudba byla z pera mistra Svobody vskutku královská a básně – písňové texty pana Borovce, to byl
vždy zážitek pro mě jako interpretku, ale
pevně věřím, že i pro muzikálové fanoušky
i fajnšmekry. Přála bych tomuto dílu comeback, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla.
● Co podle vás potřebuje muzikálový
herec, aby svou práci vždy zvládl profesionálně?
Netřeba určitě připomínat, že muzikálový herec by měl zvládat pověstnou trojkombinaci: zpěv, herectví a tanec… Muzikál
je od slova muzika, tak tato stránka jeho
výbavy by měla podle mě být nejsilnější,
ale samozřejmě, že ideál je, aby zvládal
všechno. S touto výbavou by měl mít
hlavně svou práci rád, měl by být dobrý vypravěč příběhů, protože na jevišti není sám
za sebe, ale pro diváka žije roli své postavy.
Divadlo je o partneřině, je fajn, když zvládá
své ego a ví, kdy je v prvním plánu a kdy
zase slouží dalším postavám. Mám ráda
vášnivé herce, lidi, kteří do svého projevu
investují emoce.

Leona Machálková má ráda Prahu 5
● Máte vysněnou nějakou muzikálovou
roli? Je nějaký muzikál, který vás opravdu láká, a chtěla byste v něm hrát?
Odjakživa mám ráda kabaret jako žánr,
jazz a swing, moc by mě potěšilo, kdyby mi
nějakou hezkou příležitost osud dopřál.
● Jak těžké je pro muzikálovou herečku
obstát v dnešní silné konkurenci? Co
byste doporučila adeptce na muzikálovou hvězdu?
Určitě ano. Dnes už je na našem „muzikálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na konkursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Recept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zůstal sám sebou, šel si za svým vysněným
cílem a nehroutil se po první prohře, když
něco nevyjde.
● Kromě muzikálů vystupujete často
jako sólová zpěvačka se svojí kapelou
a spolupracujete také s mnoha špičkovými hudebními tělesy. Co je vám milejší,
a co je pro vás těžší, odehrát muzikálové
vystoupení, nebo sólový koncert?
Co mi dá víc zabrat? Těžko říct, snad jen,
že cítím, když táhnu jako sólová zpěvačka
koncert, který je na mě postaven, kdy zpívám, moderuji a snažím se o kontakt s divákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vyhovuje. Těším se na jedno i druhé, změnu
mám ráda a také se těším na kolegy, přátele.

● Kdy se cítíte na jevišti nejvíc šťastná?
Šťastná jsem v okamžicích, když prožiji
na jevišti krásné souznění, takovou lehkost
bytí. Když vše přirozeně plyne a naše hraní
má energii. Dnes, když jsem k pokoře přilezla, jak se říká po kolenou, si toho moc
vážím.
● Na repertoáru máte hodně písniček.
Podle čeho si je vybíráte a máte mezi
nimi nějakou svou nejoblíbenější?
Záleží na tom, jaký program chceme odehrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních domech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v adventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se těšili na Vánoce, a již druhou sezónu koncertuji zejména v divadlech s ryze muzikálovým programem Muzikál – moje láska
s hosty Marianem Vojtko nebo s Radimem
Schwabem. Baví mě také koncerty - recitály
v kostele nebo spolupráce s pěveckými
sbory, vzhledem k tomu, že mě velmi baví
také swing, koncertuji také s bigbandy se
swingovým repertoárem. Můj repertoár je
tedy poměrně rozmanitý, ale jsem ve znamení Blížence, tak je to asi v pořádku.
● Co považujete za svůj zatím největší
úspěch?
To je určitě těžká otázka, ale asi bych
řekla, že to, že mi ze syna vyrostl milý
mladý gentleman, který má srdce na pravém místě.
● Zúčastnila jste se také televizních soutěží Star Dance a Tvoje tvář má známý
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hlas. Co pro vás účast v těchto
show znamenala? Co vám dala nebo naopak vzala?
V obou případech jsem byla
mile potěšena nabídkou ke spolupráci, kterou jsem přijala
a také nikdy nelitovala. StarDance je moc pěkný pořad, který se těší zájmu a oblibě nejen
konzervativnějšího publika, ale
i tím, že kromě noblesy, kultivovaného tance i mluveného
slova diváka opravdu baví, má
právem obrovskou sledovanost
a účast v tomto pořadu považuji
za prestižní. Byla to báječná
zkušenost, kdy jsem „dostala do
těla“, ale získala jsem tam
spoustu přátel, doputovalo ke
mně mnoho vřelých slov, pochval a povzbuzení a zkušenost,
kterou jsem tam získala, investuji dál do své kariéry. Velké
a milé překvapení pro mě byla
také soutěž Tvoje tvář má známý hlas, kdy jsem se také na
půdě televize Nova setkala
s maximální péčí, starostlivostí,
profesionalitou a také laskavostí. Myslím si, že to v mnohém

stojí a padá s profesionalitou
a energií skvělé producentky Simony Matáskové, která tomuto
pořadu „velí“.
● Náš rozhovor vzniká na
dálku, v nelehké době boje
s epidemií koronaviru, která
omezuje život nejen v celém
Česku. Jak prožíváte období
karantény?
Tento mimořádný stav prožívám velmi intenzivně. Přišlo to
a všichni jsme se s tím museli
nějak vyrovnat. Vštípila jsem si
několik zásad: přijmout to tak,
jak to je a smířit se s tím, chovat
se zodpovědně, poslouchat
a fungovat, abychom to společně zvládli, co nejdříve, jak to
jen bude možné, a uvědomila
jsem si, že musím být aktivní
a zároveň, že karanténa je pro
mě jako člověka příležitost udělat si takovou velkou inventuru
sebe sama. Vzhledem k tomu,
jak sleduji to úsilí zdravotníků
a mnoha dalších složek, nedá
mi to a pomáhám aspoň tím, že
šiju roušky pro Červený kříž,
natáčím snad vlídná videa pro

INZERCE V5-0403

seniory v rámci projektu Život
90, jako zpěvačka a veřejně
známá osoba mám spoustu příležitostí oslovovat lidi, abych je
uklidnila či motivovala, slovem
potěšila a pohladila. Víc, než
kdy jindy, jsem v kontaktu s celou svou rodinou i přáteli, což
je vlastně velmi pěkné, i když
jsme si to „nevysnili“. Celou tu
situaci cítím jako obrovskou příležitost pro nás lidi uvědomit si,
jak moc se vzájemně potřebujeme, jakou sílu má láska a jak
nám všem pomáhá a prospívá,
že právě láska je klíč k našemu
životu teď i v budoucnu.
● Jaká je vašima očima současná podoba Prahy 5, jsou
na pětce nějaká místa, která
se vám líbí, kam ráda zajdete?
Na Praze 5 znám poměrně
dobře Smíchov, který mi přirostl k srdci, protože jsem dlouhá
léta bydlela v blízkosti Strahovského stadionu a na Smíchově
jsem se tak často pohybovala.
Dodnes zde ráda jezdím k řezníkovi, do oblíbených obchůdků
se zeleninou, za kulturou třeba

do Švandova divadla a oblíbila
jsem si také Manifesto Market
Smíchov, kam si chodíme kulinářsky užít s přáteli.
● Máte v okolí Prahy nějaká
místa, která se vám líbí, kde
si třeba odpočinete?
Okolí Prahy je také zajímavé
a láká ke spoustě výletů do přírody a za poznáním. Ráda vyrážím na procházky k lomům
Velká Amerika, do lokalit v blízkosti Karlštejna, ke Koněpruským jeskyním, fajn se jezdí na
kole u Berounky, na hrady
a zámky, je toho mnoho, dá se
to různě kombinovat a je pořád
co objevovat.
● Jaké máte plány, co připravujete, na co se těšíte?
Těším se samozřejmě, až se
opět doba vrátí k normálnímu
životu a já budu moct opět koncertovat a zpívat pro lidi. Společně budeme obohaceni o zkušenosti s životem v izolaci,
v karanténě, v čase, který nám
dal prostor více přemýšlet
o smyslu všeho dění, o prioritách…
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Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz
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Udržte své
zaměstnance
a zákazníky
bezpečí!
vb
ezpečí!

Zbavte svou ordinaci, kancelář, auto nebo domov

virů
vir
ů a bak
bakterií
terií

Již za 60 minut vám díky
síle přír
přírodního
bezpečně
odního ozonu b
ezpečně
prostor
vyčistí ozonem celý pr
ostor
Čisticí účinnost:
 1,5 až 5x vyšší než u UV paprsků.
 25x efektivnější než kyselina chloritá (NOCl).
 2500x účinnější než chlornan (ClO).
 3000x rychlejší než chlór (Cl).
 5000x silnější než chloramin (NH2Cl).
 CE certifikace
 Bez vedlejších účinků.
Objednejte si našeho technika s ozonátorem co nejdříve

Pro více informací a objednávky volejte non stop: 605 227 541
K čištění používáme výhradně certifikované
a bezpečné ozonátory společnosti BIOOZON

www.nejozon.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 04: ‚‚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 české přísloví.
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V Praze začíná čištění ulic,
tentokrát nebude potřeba přeparkovávat

Pražská knihovna zpřístupní knihy
i pro neregistrované čtenáře

„E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využívání není vázáno na členství v knihovně,“ uvedla Hanzlíková
a dodala, že každý měsíc přibývá až 20 nových titulů.
V těchto dnech knihovna zpřístupní odborné a historické
tituly, a to i ty, které jsou stále vázány autorskými právy.
Knihy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. S platným čtenářským průkazem budou podle Hanzlíkové zájem-

„E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využívání není vázáno na členství v knihovně,“ uvedla Hanzlíková
a dodala, že každý měsíc přibývá až 20 nových titulů.
V těchto dnech knihovna zpřístupní odborné a historické
tituly, a to i ty, které jsou stále vázány autorskými právy.
Knihy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. S platným čtenářským průkazem budou podle Hanzlíkové zájem-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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sport

České golfové naděje
P

Hynek: Když bych to vzal
z pohledu sezon, tak asi největší úspěch přišel v roce 2019,
kdy jsem obsadil třetí místo na
mezinárodním mistrovství juniorů, ale i to, že jsem se dostal
do reprezentace a začal jsem
hrát evropské mistrovství do
osmnácti let.
Natálie: Nejvíc si vážím asi
toho, že jsem se před dvěma
lety dostala do reprezentace.
● Jaký máte cíl?
Hynek: Můj cíl, další meta, je
dostat stipendium na univerzitě
v USA, hrát tam golf a postupně
se probojovat na PGA tour.
Natálie: Chtěla bych si zahrát
LPGA tour.
● Věnujete se i jinému sportu?
Hynek: Momentálně jen golfu
a s tím související přípravě v posilovně.
Natálie: Dřív jsem se věnovala
ještě i baletu, dělala jsem ho pět
let, ale nakonec jsem si vybrala
golf. Zkoušela jsem ještě i box
a jógu. Na golfu mě hodně baví
to, že je to individuální sport,
člověk si sám vytváří hru, nezávisí na nikom jiném. Hromadné
sporty totiž moc nemusím.
● Jak se vám hraje a líbí
v Hodkovičkách?
Hynek: Líbí se mi tady moc.
Devítijamkové hřiště je dobré
tréninkové hřiště, místo je

Natálie Saint Germain

Hynek Groh
dobře dostupné, ze školy jsem
tady za chvíli, v kójích jsou vyhřívače, takže sem můžu jezdit
trénovat i v zimě. A fajn je, že
tady máme dobrou partu.
Natálie: Líbí se mi hodně to,
že jsme v podstatě v centru
Prahy, mám to sem blízko a jsou

tady super tréninkové podmínky. Trénuje se tady ideálně.
● V čem je podle vás golf dobrý sport?
Hynek: Golf je dobrá volba,
výhodné je, že se dá hrát profesionálně i rekreačně. Člověk si
při hře vyčistí hlavu.

www.vase5.cz
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ravidelné cesty do Golf
Clubu Hodkovicky podnikají Hynek Groh a Natálie
Saint Germain. Oba patří k tamním golfovým nadějím. Jak se
ke sportu dostali a jaké mají
sny?
● Jak a kdy jste se dostali ke
golfu?
Hynek: Já jsem se k němu dostal v pěti letech. Hrál ho můj
táta, zkusil jsem si ho taky a začal jsem trénovat přímo tady
v Hodkovičkách. Zelenou kartu
jsem si udělal už v šesti letech.
Golf hraju dvanáct let.
Natálie: Můj táta hrál golf
hodně intenzivně a když jsem
byla malá, strašně mě to zajímalo. Začínala jsem s plastovou
sadou holí. Asi kolem deseti let
si mě všiml trenér a začali jsme
trénovat spolu.
● Měli jste někdy krizi, chuť
s golfem přestat?
Hynek: Nikdy jsem nechtěl
skončit, ale samozřejmě byly
světlejší a temnější chvíle, někdy mě to bavilo víc, někdy míň.
Natálie: Měla jsem krizi asi
v jedenácti letech, měla jsem
dlouhodobý problém ve švihu
a už jsem tehdy nevěděla, co si
počít. Ale nakonec jsem na tom
zapracovala, zlepšilo se to a bylo to fajn.
● Jaké máte za sebou úspěchy?

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV KLUBU

trénují v Hodkovičkách

servis

Velkoobjemové Velkoobjemové
kontejnery Regios
ontejneryJsou přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hodin
a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách – nejpozději
v 15.00 hodin.
Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit například
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-

činí, autosklo a kovové předměty.
Do kontejnerů na objemné
odpady však není možné odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např. –
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpady, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

24. 4.–25. 4.
■ Na Homolce (u č. 17)
■ U Šalamounky x K Měchurce
1. 5.–2. 5.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Souběžná II x Na Vidouli
8. 5.–9. 5.
■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodojemu

15. 5.–16. 5.
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou
22. 5.–23. 5.
■ V Botanice
■ Nad Turbovou x Na Stárce
29. 5.–30. 5.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Holyňská x Na Srpečku

ZDROJ: MČ PRAHA 5, FOTO ARCHÍV

K

kontejnery MHMP
a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném
časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která bude
koordinovat ukládání odpadů
a zajistí, aby případně odevzda-

N

né využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Do
velkoobjemových kontejnerů
lze odložit například starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

23. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici
24. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Novoveská x Pod Vavřincem
27. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
28. 4. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
29. 4. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24 (u separace)
■ Borského (parkoviště u supermarketu)

30. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky
4. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Smrčinská x Na Císařce
5. 5. 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
6. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Želez. mostu x Nádražní
7. 5.16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Pražského (u č. 608)
11. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ U Nesypky x U Plátenice

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
Dodržovat opatrnost by měli lidé při nakládání s ochrannými
pomůckami v době pandemie COVID-19. Jak je třeba postupovat?
Doporučení vydal Státní zdravotní ústav.
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí
COVID-19?
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího
plastového obalu a znovu zavažte. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé
popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
Pro nakládání s komunálními
odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.
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● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinﬁkujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinﬁkovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou
skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad
vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způsobem. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle

mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je
vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí COVID19?
V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná
osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A pokud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky ne-

bo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady, ale
i s ohledem na ostatní občany.
Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností
bezpečného odstraňování odpadu.
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NEJSLEDOVANĚJŠÍ TELEVIZE
VAŠEHO REGIONU

Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 42 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 bez účasti zdravotních pojišťoven

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 ) pomocí nejmodernějších diagnostických
a léčebných metod
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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