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půjde k soudu
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zdravou přírodu i dětská hřiště
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Vážení čtenáři,
léto je za námi a před námi
několik nejistých měsíců. Ti,
kteří věřili, že po prázdni-
nách bude situace s pandemií
koronaviru vyřešená, jsou
asi rozčarováni. Velmi nejisté
období teď prožívají rodiče
školáků a předškoláků. Po
tom, co děti v podstatě celé
jaro vzdělávali doma, mají
oprávněné obavy z toho, že se
školy opět uzavřou. Zatím ale
vše funguje, a je tak třeba vy-
užít čas. Na jaře se ukázalo,

jak je důležité mít dobré sousedské vztahy. Ať už proto, že
senioři, kteří byli vesměs zavření doma, se mohli spoleh-
nout na sousedy v tom, že jim nakoupili nebo třeba vyven-
čili psa, tak i proto, že soused přes chodbu nebo třeba
o patro výš byl často dlouhé týdny tím jediným, s kým bylo
možné prohodit pár slov. A právě o sousedech a vztazích
mezi nimi je tradiční akce Zažít město jinak. Kde se letos
na pětce koná a jaká je její myšlenka? Vydejte se také na
některou další zajímavou akci, která se na pětce koná. Ne-
vynechejte ani zajímavosti z historie, konkrétně o Winter-
nitzově vile anebo o plánované plavební komoře, kterou
pětka odmítá. Klidný podzim. Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Reprezentační ples
Prahy 5 zrušen

Pátá městská část letos vzhledem
k probíhající pandemii onemoc-
nění covid-19 neuspořádá třetí

reprezentační ples. Ti, kteří si už za-
koupili vstupenky, je mohou vrátit, a to
denně v úředních hodinách do konce
října na hlavní pokladně radnice ve
2. pa tře.

Hřiště pro plážové
sporty a trénování

Plážové pískové hřiště pro spor-
tovní volnočasové aktivity včetně
mobilního zázemí vznikne nově

v Jinonicích, nedaleko budoucí Radlické
radiály. Pronájem nevyužívaného po-
zemku pro Svaz plážových sportů
schválila rada městské části Praha 5.
O pronájem projevila zájem nezisková
společnost Svaz plážových sportů,
smlou va je uzavřena do konce roku
2021. „Svaz plážových sportů dle
smlou vy nebude hřiště dále pronají-
mat, ani za pořádané akce vybírat
vstup né,“ podotkl radní Prahy 5 David
Du šek. Nájemce vyčistí plochu hřiště od
náletových porostů, upraví škvárový
povrch a postaví mobilní oplocení, poté
hřiště pokryje geotextilií a zasype pí-
skem. Součástí hřiště bude mobilní zá-
zemí – šatny, WC, sprchy a sezení pro
diváky.

INZERCE V5-0910

Nový přívoz pojmenovaný Vyšehrad
spojuje coby devátá vltavská linka
lodní přepravy Smíchov a Podska -

lí, konkrétně cestující vozí loď Šemík.
V provo zu je přívoz každý den od 10.00 do
22.00, v sobotu, kdy se na náplavce Raší-
nova nábřeží konají trhy, vyplouvá první

Šemík s kapacitou 40 osob a bezbariéro-
vým přístupem již v 7.30. Přístaviště pří-
vozu na levém břehu Vltavy je na náplavce
Hořejšího nábřeží na úrovni ulice Jindřicha
Plachty, na pravém břehu Vltavy potom
na náplavce Rašínova nábřeží na úrovni
ulice Trojická.

Nový přívoz Vyšehrad
spojuje Smíchov a Podskalí

Nové detašované pracoviště pečova-
telské služby funguje na Barrando -
vě. Poskytuje seniorům konzultace

v obtížných situacích, poradenství a po -
moc, zajištění pomoci s péčí o domácnost,
s nákupy, dovozem a přípravou jídla, zajiš-

tění pomoci s hy gienou, úklidem, zajištění
doprovodu k lékaři, na jednání nebo na vy-
cházku. Součástí nabídky je i přeprava Ta-
xíkem Maxíkem a poradenství a pomoc ro-
dinám pečujícím o své blízké. Centrum síd lí
v prostorách polikliniky Barrandov.

Pečovatelská služba
na Barrandově

Kuchyňské odřezky, slupky, uschlé
kytice, ale i posekaná tráva patří do
hnědých popelnic na bioodpad. Ten

se v kompostárnách promění ve výživný
kompost pro pražské parky, sady a zahra -
dy. Požádat si o popelnici může vlastník ne-

movitosti, sdružení vlastníků či bytové
druž stvo, a to prostřednictvím formuláře
na webu bio.praha.eu/formular/. Svoz bio-
odpadu je pro vlastníky nemovitostí voli-
telný a poplatek za svoz je nastaven v po-
dobném režimu jako za směsný odpad.

Lidé mohou využít
popelnici na bioodpad
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Pobočka pošty
bude uzavřena

Rekonstrukce budovy, v níž sídlí
poš ta Ostrovského, si vynutí
uza vření pobočky, a to od začát -

ku října. Využít bude třeba poštu v Pre-
slově, kde bude posílen počet zaměst-
nanců. Otevřeno zde mají od 8.00 do
20.00, v sobotu od 9.00 do 13.00. Další
blízké poštovní pobočky jsou na Plzeň-
ské a v Nádražní ulici.

Přerušení
provozu tramvají

Dalších několik týdnů musejí ces-
tující hromadnou dopravou
v Pra ze 5 počítat s omezením

provozu tramvají. Potrvá do konce říj -
na a jde o výluku související s rekon-
strukcí tramvajové trati v Nádražní
ulici. V druhé etapě je provoz obou -
směrně přerušen již jen v úseku Smí-
chovské nádraží – Hlubočepy. Tramva-
jové linky číslo 4, 5, 12, 20 a 94 jsou,
stejně jako v první etapě, ve směru
z centra ukončeny v obratišti Smíchov-
ské nádraží. V nepřetržitém provozu je
v úseku Sídliště Barrandov – Hlubo-
čepy zavedena tramvajová lin ka číslo
32. Zastávka Hlubočepy na hlavní trati
slouží pouze pro nástup a výstup imo-
bilních osob na vozících do/z nízkopod-
lažních spojů. V obratišti tramvaje byla
zřízena zastávka Hlubočepy.

INZERCE V5-0907

Územní studii, která se týká takzva-
ného Nového Barrandova, schválila
pátá městská část. Čtvrť má navá-

zat na sídliště Barrandov, vznikne nové ná-
městí, park, škola, dvě školky, pošta a poli-
klinika. Cílem bylo, aby vznikla opravdu
nová čtvrť, ne jen místo na „přespávání“.
Proto pětka požadovala velký park pro
sport a rekreaci a doplnění vybavenosti

o školu, školky, poštu či zdravotnické zaří-
zení. „Studii jsme měli zadanou na pře-
lomu let 2015 a 2016. Od té doby se promě-
ňovala, ale principy, které jsme na začátku
definovali, zůstávají. Mezi ně patří lineární
park, jasná hranice zástavby, která je či-
telná a nepřekročitelná. Pak například i pě -
ší prostupnost nebo systém odvodnění,“
popsala architektka Barbora Havrdová.

Nová čtvrť naváže
na sídliště Barrandov

Tradiční open air koncert Přijďte si
s ná mi zahrát pořádá Nadační fond
Harmonie. Ten se zaměřuje na mož-

nost poskytnout výuku hry na hudební ná-
stroj dětem bez rozdílu toho, z jakého so -

ciálního prostředí pocházejí. Členy orches-
tru nadačního fondu je řada dětí z páté
městské části. Koncert pod širým nebem se
bude konat 20. září na Střeleckém ostrově,
a to už popáté.

Nadační fond
pořádá open air koncert

Vzhledem k epidemiologické situaci
pozměňují pobočky pražské knihov -
ny svůj provoz. Nevrací se sice ke

své běžné otevírací době, ale mají stále ote-
vřeno podle mimořádné otevírací doby, kte -

rá je dokonce rozšířená. Knihovny mají ote -
vře no o hodinu déle, smíchovskou pobočku
lze navíc po prázdninové pauze navštívit
i v sobotu. Prodloužena byla také výpůjční
doba, a to na pět týdnů.

Knihovna funguje
v jiném režimu
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A chce se v krajním případě bránit
i soudně prostřednictvím správního
soudu. Pětce totiž vadí to, že finální

rozhodnutí o stavebním povolení má vydat
ministerstvo zemědělství. Jenže to je záro-
veň zřizovatelem podniku Povodí Vltavy
a zároveň i odvolacím orgánem v řízení
o odvolání proti stavebnímu povolení. Rad-
nice proto podala námitku systémové pod-
jatosti. Tu ministerstvo zamítlo.

Lepší prostupnost řeky
a kratší čekání

„Na naší námitce ohledně systémové
pod jatosti trváme. Pokud bude vydáno sta-
vební povolení v odvolacím řízení, městská

část Praha 5 podá žalobu ke správnímu
soudu,“ uvedl místostarosta pro strategic -
ký rozvoj a investice Tomáš Homola.

Povodí Vltavy chce novou plavební ko-
moru kvůli lepší propustnosti řeky a zkrá-
cení čekání soukromých turistických lodí.
A právě to je trnem v oku Praze 5 – stavělo
by se totiž podle ní ne pro obyvatele pětky,
ale pro turisty. 

Praha 5 by proto situaci řešila jinak: po-
kud zdymadlo mezi Janáčkovým nábřežím
a Dětským ostrovem, kterým denně údajně
projede až sto lodí, nestačí, měl by být re-
gulován počet turistických plavidel, ne se
stavět druhá komora. A navíc se podle pět -
ky nyní – v době, kdy kvůli koronaviru do

Spor o plavební komoru

půjde před soud
Druhou plavební komoru chce mezi Janáčkovým nábřežím

a Dětským ostrovem vybudovat Povodí Vltavy. Loni

dokonce stavba obdržela stavební povolení od

vodoprávního úřadu. Pětka argumentuje tím, že pro

obyvatele městské části nebude mít nová komora žádný

přínos, a naopak zhorší podmínky života.

Nová
plavební komora
■Zamýšlená plavební komora by měla
být 55 metrů dlouhá a 11 metrů široká
a měla by ulevit stávající přetížené ko-
moře. Povodí Vltavy navíc argumen-
tuje tím, že „zácpy“ lodí na vodě mohou
způsobit nebezpečné situace.
■ Druhou plavební komoru chce mezi
Janáčkovým nábřežím a Dětským os-
trovem vybudovat Povodí Vltavy. 
■ Vystavěna by měla být kvůli lepší
propustnosti řeky a zkrácení čekání
soukromých turistických lodí
■ Poškozených by prý bylo v případě
výstavby hned několik – lidé bydlící na
nábřeží, klidová plocha určená pro
menší plavidla nebo šlapadla, a dále
i Dětský ostrov s největším dětským
hřištěm
■Pětka druhou komoru odmítá, stavě -
lo by se totiž prý ne pro obyvatele pět -
ky, ale pro turisty

metropole míří jen zlomek turistů – ukazu -
je, že je provoz na řece ve zdymadle plynu -
lý. 

Místní lidi
stavba poškodí

Pětka dokonce společně s Prahou 1
a pražským magistrátem před časem po-
depsala memorandum o odmítavém postoji
k plánované výstavbě nové plavební ko-
mory. To upozorňovalo zejména na nutnost
ochrany životního prostředí, nárůst vodní
dopravy, neregulovaný turismus a možné
překračování emisních limitů s vlivem na
životní prostředí i život obyvatel.

Poškozených by prý bylo v případě vý-
stavby hned několik – lidé bydlící na ná-
břeží, klidová plocha určená pro menší pla-
vidla nebo šlapadla, a dále i Dětský ostrov
s největším dětským hřištěm. Pětka argu-
mentuje tím, že část lodí používá staré naf-
tové motory a tím zamořuje ovzduší. Pro-
vedené měření dokonce ukázalo, že jeden
starý dieselový motor vypustí do ovzduší
tolik nebezpečných zplodin, jako by ve stej-
nou chvíli vypustilo tisíc moderních auto-
busů.

Plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem
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Když v roce 1950 opustil továrnu 

Volkswagenu první užitkový vůz řady T, 

zcela změnil způsob, jakým se nahlíželo na 

svobodu cestování. Stal se zakladatelem 

kategorie kempovacích vozů a spolehlivým 

průvodcem na cestách za dobrodružstvím. 

V 60. letech prožil s hippies léto lásky a byl 

svědkem snu o svobodě jedné generace 

v zámoří i v Evropě. Oslavte toto velké 

výročí s námi a staňte se členem unikátní 

rodiny majitelů řady T. Máme pro Vás 

připravenou mimořádnou nabídku.

70 let snu 
o svobodě

Autorizovaný prodejce Volkswagen

NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6, 

tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz, 

e-mail: vw@nhcar.cz

Šipky, kuličky, skákání v pytlích, lyžo-
vání, Běh na Malvazinkách, vyrábění
ze dřeva, střílení vzduchovkou, cesta

se zavázanýma očima, logické úkoly, zdra-
vověda, historie Malvazinek, bojovka, tá-
borák, zpěv a tancování, kultura, umění
a gastronomie Indonésie i ukázky úpravy
veřejných ploch na cibuleckém kopci. To
a spousta dalšího vás čeká v rámci 15. roč-
níku slavností Zažít město jinak, které po -
řá dá spolek AutoMat spolu s desítkami
míst ních organizátorů. Akce se uskuteční
na 85 místech v Praze. 

Letošní ročník Zažít město jinak nese
podtitul „Nadechni se pro město“ a kromě
k nádechu nabádá hlavně k další aktivitě.
Koronavirové jaro přineslo na několik týd -
nů možnost zastavit se, rozhlédnout se po
své ulici nebo čtvrti a popřemýšlet, co by
mohlo být jinak. Město se vylidnilo, známý
prostor dostal jiný kontext. Nový zážitek
z města a vlastní čtvrti teď chtějí organizá-
toři předat i svým sousedům. „A tře ba je
namotivovat, aby se kromě návštěvy jed-
nodenních slavností zapojili i do komunit-

ního dění během roku nebo se rozhodli po-
máhat ,na vlastní pěst‘ – třeba tím, že bu-
dou zalévat stromy v ulici, občas sesbí rají
odpadky, pohlídají sousedům psa nebo vy-
robí pís koviště pro děti z domu,“ popisuje
hlavní koor dinátor akce Martin Šotola ze
spolku AutoMat.

Minuta společného „nádechu pro město“
se pak uskuteční v odpoledních hodinách
během samotných slavností Zažít město ji-
nak. „Doufáme, že tato chvíle bude natolik
silná, že nám dá energii uvést věci skutečně
do pohybu,“ říká Martin Šotola.

Témata sousedských slavností se každý
rok mění, ale princip zůstává stejný. Akce
je nekomerční, apolitická a založená na
dobrovolnickém nasazení organizátorů.
Spolek AutoMat zajišťuje pražským lokali-
tám zábory veřejných prostranství, předá -
vá know-how a pomáhá s propagací. Jed-
notliví organizátoři pak připravují program
a produkci akce přímo na místě.

Více informací, seznam jednotlivých lo-
kalit a postupně i jejich program najdete
na www.zazitmestojinak.cz.

Zažít Prahu 5 jinak:
Nádech pro sousedy
Barrandov, Hájovna na Cibulkách, Hlubočepy, Karlštejnská,

Na pláni, U Nikolajky U Okrouhlíku, Vrchlického. To jsou

ulice a místa, která v Praze 5 v sobotu 19. září oživí

sousedské slavnosti Zažít město jinak. 

U Nikolajky

U Okrouhlíku
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● Brzy budete obhajovat svůj senátní
mandát. Jakými úspěchy byste se voli-
čům prezentoval? 

První čtyři roky jsem měl v Senátu tro-
chu těžší pozici v tom, že jsem nebyl čle-
nem žádného senátního klubu. Poslední
dva roky vedu nový a zatím nejmenší klub
pod jménem Klub pro liberální demokracii
– SENÁTOR 21. Víc než na podporu velké -
ho klubu se proto musím spoléhat na svoje
vyjednávací a přesvědčovací schopnosti
a v tom mi hodně pomáhá má zkušenost
advokáta. Svou argumentací jsem tak ně-
kolikrát přispěl k těsnému schválení či na-
opak odmítnutí některých zákonů. Týkaly
se třeba změn trestního zákoníku nebo
ochrany zvířat. Z vlastní iniciativy jsem na-
vrhl a prosadil některá usnesení na poli

ochrany lidských práv, například odsuzující
Turecko (za násilí na Kurdech) nebo Saúd -
skou Arábii (za pošlapávání lidských práv,
zejména žen). Mým největším vyjednáva-
cím úspěchem bylo, když jsem prosadil
schvá lení ústavní žaloby na prezidenta Se-
nátem.
●Máte za sebou ale určitě i neúspěchy...

Těm se asi nelze vyhnout. Byl jsem ne-
úspěšný třeba při prosazování vlastního
návrhu zákazu předvolební reklamy na bill -
boardech. O pár hlasů jsem prohrál rozho-
dující hlasování.
● Je vás vidět a slyšet i ve vašem voleb-
ním obvodě. Můžete nám přiblížit své ak-
tivity, které se ho týkají?

Asi nejvíc mě těší, že jsem si dokázal zís -
kat důvěru lidí, kteří se za mnou naučili

Václav Láska: Lidé se za mnou naučili
chodit se svými problémy. Řeším lidská
práva, zdravou přírodu i dětská hřiště
2. a 3. října 2020 probíhají na Praze 5 a 13 volby do

Senátu. Současný senátor Václav Láska se rozhodl

obhajovat mandát. Výsledek ve volbách vnímá především

jako vysvědčení od místních za své aktivní šestileté

působení. 

Přes 600 lidí přišlo do mojí senátní kanceláře na bezplatnou právní konzultaci

chodit se svými problémy. Hned po zvolení
jsem otevřel bezplatnou právní poradnu,
ale první rok ji využila jen hrstka lidí. Nebyli
zvyklí, že za svým senátorem můžou kdy-
koli přijít. Už od druhého roku mandátu
jsem ale v kontaktní den měl vždycky plno
a k dnešnímu dni mojí kanceláří prošlo na
600 lidí, kterým jsem poskytl radu nebo
pomoc. 
● I takhle by podle vás měla vypadat
práce senátora?

Podle mě ano. Vždycky jsem chtěl být
s lidmi v obvodě co nejvíc v kontaktu. Ne-
chtěl jsem, aby mě viděli jen jednou za šest
let při předvolební kampani. A díky tomu,
že jsem právník a advokát, můžu lidem lépe
poradit, pomoct, navést je na způsob, jak
a kde bránit svá práva, nebo jim při té obra -
ně přímo pomáhat. Navíc některé radnice
v mém obvodě, konkrétně asi hlavně rad-
nice Prahy 13, není svým občanům moc
ote vřená, mnozí z nich se proto naučili cho-
dit se svými problémy za mnou.
● Před zvolením senátorem jste neměl
skoro žádnou politickou zkušenost. Je
něco, co vás po vstupu do politiky pře-
kvapilo?

Asi ani ne. Do politiky jsem šel z pozice
občanského aktivisty, takže jsem o ní neměl
valné mínění. A samozřejmě ani o politi-
cích, pročež jsem nemohl být moc zklamán.
Senát je ale místo se spoustou skvělých
osobností, kde se politika dělá většinou
sluš ně a někdy i s pokorou. Kdybych do po-
litiky vstoupil jako poslanec, byl by můj
úvodní dojem asi mnohem horší. V Senátu
jsem například za šest let nezažil, že by na
plénu nějaký senátor urazil druhého. Jed-
nání Sněmovny jsou bohužel naopak často
prodchnutá agresí a urážkami.
● Zmínil jste, že jste byl dlouho v klubu
nezařazeným senátorem. Dá se v politice
fungovat bez podpory velké politické
strany? 

V Senátu ano, tam mi naopak má nezá-
vislost dává absolutní svobodu. Za všechno
si nesu odpovědnost já sám. Vezměte si
třeba ústavní žalobu na prezidenta. O jejím
sepsání se sice mluvilo dva roky před tím,
než jsme to udělali my, ale velké strany se
k tomu neodhodlaly. Obava z poškození je-
jich jména v případě neúspěchu byla patrně
příliš velkou brzdou. My s kolegy v klubu
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KOMERČNÍ PREZENTACE

VOLBY DO SENÁTU 2. & 3. 10. 2020
VÁCLAV LÁSKA

„DECHBEROUCÍ!“ „STRHUJÍCÍ VÝKON“ „NEZKLAME VÁS“ „ZVEDÁME OBA PALCE“„NEDÁ VÁM SPÁT“

jsme do toho šli a vzali to na sebe. Byla to
jen naše odpovědnost. Prostě jsme na sebe
převzali všechna rizika, která si velké stra -
ny netroufly podstoupit.
● Skoro to vypadá, jako byste i při své
nezávislosti s politickými stranami spí -
še spolupracoval než vystupoval proti
nim.  

Ano, já to tak vnímám. Respektuju sys -
tém politických stran a chci jim svou prací
spíš pomáhat než konkurovat. Snad to ales-
poň některé z nich vnímají stejně. Sice se
o mně říká, že jsem neřízená střela, za moji
obhajobu mandátu se ale nakonec postavilo
hned pět politických stran – Pirátská stra -
na, KDU-ČSL, Zelení, Senátor 21 a LES.
● Tou neřízenou střelou jste se stal až
v politice, nebo jste se tak projevoval už
dřív?

Asi se tak chovám pořád. Třeba jedna
vzpomínka. Když mi bylo dvaadvacet, byl
jsem obyčejný strážmistr na policejním od-
dělení v Rakovníku. Zrovna se mi podařilo
dopadnout zloděje a sepisoval jsem o tom
záznam na stanici. Ale přišel na kontrolu
velitel a začal mě peskovat, že mám být
ven ku na hlídce. Vůbec nic si nenechal vy-
světlit, jen na mě řval. Naštval mě, cítil
jsem to jako strašnou nespravedlnost. Tak
jsem mu položil služební zbraň na stůl
a řekl mu, ať si doslouží šichtu sám. Že se
nenechám buzerovat a jdu domů. A začal
jsem se převlíkat do civilu. Byla to ode mě
straš ná drzost. Starší kolega, co mě právě
zaučo val, na mě koukal dost vyděšeně. Ale
zafungovalo to. Velitel se mi omluvil, že to
přehnal, a požádal mě, jestli můžu službu
dokončit.  
● A takhle jste procházel profesním ži-
votem i dál?

Ano. Když jsem se jako policajt pustil do
vyšetřování krachu IPB nebo vytunelování
Harvardských fondů Viktora Koženého
nebo jako advokát do odhalování podvodů
v Pražském dopravním podniku. Vždycky
v tom asi byl kus bláznovství neřízené

střely. Ale bláznovství, které mě vždycky
posunulo o kousek dál. S postupujícím vě-
kem a počtem potomků se člověk zklidňuje.
Ale pořád ještě jsou situace, kdy to ve mně
bouchne a pak je to se mnou prostě těžký. 
● Čemu byste se chtěl věnovat v případě
obhájení svého mandátu?

V podstatě témuž, čemu jsem se věnoval
doteď. Hodně důležitá je pro mě ochrana
lidských práv. S tím souvisí i můj celoži-
votní zájem o spravedlnost, a to nejen jus-
tiční, ale třeba i sociální. Ke spravedlnosti
patří ale také třeba právo na zdravé životní
prostředí. To jsou a budou moje témata
v Se nátu. V obvodě mám spoustu rozděla -
né práce s developery, které chci naučit pra-
covat moderním stylem. Tak aby se před
plánováním projektů nejdřív přišli poradit
s místními obyvateli a ti aby se o stavebních

řízeních nedozvídali až z úřední desky. Do-
kud nutnost takové spolupráce developeři
nepochopí, budou se mnou mít problém.
Tím se netajím. Dám místním k dispozici
všechny své právní schopnosti i sílu senát-
ního mandátu, aby se takovým develope-
rům mohli úspěšně bránit. 
● Řešíte při kampani třeba i sílu svých
protikandidátů?

Moc ne. Jsem kandidát, který mandát ob-
hajuje. Volby vnímám jako určité vysvědče -
ní, které mi lidé vystaví za moji šestiletou
práci. Pokud bych neuspěl, znamená to pro
mě, že jsem tu práci nedělal dobře. To je ja -
ko ve sportu. Dokud nějaký fotbalista hra -
je dobře a je pro tým užitečný, nastoupí
i v dalším zápase. Až když s jeho hrou není
trenér nebo fanoušci spokojeni, dostává
šanci dal ší borec.

S bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou jsem spolupracoval na mnoha
zákonech
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volný čas

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz

http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

■ Novou výstavu pořádá Mu-
zeum skla v galerii Portheimka.
Jmenuje se Matter of sensitivity
A představuje dva umělce – Lu-
káše Kalivodu a Jakuba Jansu.
Oba patří k mladým, již ale vy-
profilovaným umělcům. Setká-
vají se zde dva autorské pří-
stupy – Lukáš Kalivoda pracuje
se sklem a rozvíjí malířské
autorské techniky, Jakub Jansa
se soustřeďuje na médium po-
hyblivého obrazu a práci s žán -
rem instalace. „Tvorbu obou
umělců můžeme označit jako
experimentální, výrazově mno-
hovrstevnatou a zároveň divác -
ky poutavou.“

■ Festival Buchty a loutky dě-
tem se koná ve smíchovském
Ná rodopisném muzeu, a to
v dru hé polovině září. Jde o čtr-
náctý ročník akce, která je osla-
vou loutkového divadla. Připra-
vilo ho nezávislé alternativní
loutkové divadlo Buchty a lout -
ky. V plánu jsou mimo jiné diva -
delní představení, koncert i díl -
ny.

■ Příjemný workshop, který
účastníkům nabízí možnost od-
počinout si a uvolnit se, se koná
23. září v knihovně Smíchov.
Učit se zde budou dechové
a uvol ňovací techniky pro lepší
pocity v těle.

■Literární dílny pořádá v září
smíchovská pobočka pražské
knihovny. Vede je Tereza Ma-
toušková a určeny jsou pro ty,
kteří si píší do šuplíku, touží
jednoho dne vydat knihu nebo
se chtějí dozvědět něco víc
o tvůr čím psaní. V dílnách si vy-
zkoušejí pár kreativních úko lů
společně s těmi, kteří mají sen.
Na akci je však nut né se při -
hlásit předem, a to na e-mail
terezamatousko va@post.cz. 

■Kulturní centrum v Řepory-
jích ožije v září a v říjnu dvěma
komediemi. Přiveze je divadelní
soubor Pluto. „Nově zrekon-
struované kulturní centrum
Pre funda je na sérii komedií
skvěle připraveno. Je to nád-
herný prostor, který se nachází
v objektu místního pivovaru
a restaurace. I proto doporuču-
jeme přijít o hodinu nebo dvě
dříve a správně se dobrým jíd-
lem naladit,“ slibují pořadatelé.
Připraveny jsou dvě komedie od
Antonína Procházky – Vraždy
a něžnosti a Klíče na neděli,
v hlavních rolích se divákům
představí Lukáš Langmajer
a Pa vel Kikinčuk. Prvně jmeno-
vaná hra je naplánována na
26. září, druhá na 17. října. 

■ Jak spí věže, Jak roste dům?
Jak se cestuje po Praze? Co se

Matter of sensitivity

17. září

Buchty a loutky dětem

19. září

Relaxace na uvolnění

23. září

Literární dílny

24. září

Vraždy a něžnosti

26. září

Kolik má Praha věží?

26. září

děje kolem Vltavy? To a mnoho
dalšího se dozvědí dětští diváci
během představení Kolik má
Praha věží. Koná se koncem zá -
ří v pobočce knihovny na Smí-
chově. V básničkách se holčička
Amálka vyptává dospělých, co
se v Praze děje, a hraje si se
star ší kamarádkou Verunkou. 

■ Od 15.00 začne procházka
pořádaná v rámci Dne architek-
tury, která nese název Městská
divočina pod Barrandovem.
S ar chitektkou a básnířkou
Anno u Beatou Háblovou se
může te vydat za ztracenými
místy pod Barrandovskými ska-
lami – největší pražské street -
artové galerie přes nemísta pod
Barrandovským mostem k za-

pomenutému koupališti, které
více než půl století polyká di-
voká příroda. Sraz je u zastávka
Hlubočepy. 

■Cyklus Slovo, tradice a kon-
text pokračuje v Národopis-
ném muzeu v Letohrádku Kin-
ských na Smíchově. Cyklus je
věnovaný různým fenoménům
tradiční a současné slovesnosti
a koná se každý první čtvrtek
v měsíci. Říjnové pokračování
nese podtitul Karel Veselý: Čes -
ký hip hop. Hudební publicista
Karel Veselý přiblíží v přednáš -
ce fenomén českého hip ho pu,
a to od opatrných počátků v po-
lovině osmdesátých let přes ex-
plozi na začátku nové dekády
až k současným úspěchům. 

Městská divočina
pod Barrandovem

3. října

Cyklus Slovo,
tradice a kontext

8. října

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

Herecký kurz v Redutě v Praze 1
pro děti a mládež od 10 do 18 let, vedený

profesionálními herci, od 7. října 2020 každou středu
od 16 do 18 hod., pořádaný Divadlem Minaret.

Přihlášky a informace na
http://divadlominaret.cz/kurzy-herectvi/kurz-reduta
nebo na tel.: 603 595 088 – L. Jiřík, Divadlo Minaret
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz
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školství

INZERCE V5-0909 INZERCE V5-0901

MASNA KRAKOV
LIDICKÁ, S.R.O.

www.krecekkk.cz

Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov

◗ široká nabídka čerstvého masa
a masných výrobků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ rádi Vám maso zdarma upravíme dle
vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených
chlebíčků a čerstvého pečiva

◗ každý měsíc pro Vás připravujeme akční
nabídku

Aby se maminky a tátové
samoživitelé neocitali
v neřešitelné situaci, mo-

hou se zapojit do projektu Spl-
něná přání do školních lavic.

Nákupní sez nam, který drží
rodiče na začátku škol ního ro -
ku v ruce, jako by neměl konce.
V principu jde ve zmíněném
projektu o to, že kdo má doma
něco, co nepotřebuje, pošle to
dál a pomůže tomu, kdo danou

věc naopak urgentně shá ní.
Dru hou myšlenkou je ekologic -
ké chování, tedy aby to, co lze
využít, nekončilo v popelnici.

Poptat věc, kterou dítě potře-
buje, nebo si jí přeje, stačí buď
na e-mailové adrese pranidola-
vic@praha5.cz nebo si na we bu
školy najít kontaktní oso bu. 

A ještě trochu konkrétněji –
pokud dítě potřebuje třeba boty
na sport, ideální je uvést nejen

Máte nepotřebné školní pomůcky?

Pošlete je dál
Finančně náročný je začátek školního roku

pro každého rodiče. Pro ty, kteří

vychovávají své dítě osamoceně, však

může být nákup potřebných pomůcek

klidně i důvodem k zadlužení.

velikost nohy a konkrétní sport,
ale třeba i barvu nebo značku.
A nejde jen o pomoc s výbavou,
poptat se můžou rodiče třeba
i po dárci, který by dítěti umož-

nil navštěvovat kroužek. V tom
případě je však tře ba uvést i ce -
nu krouž ku, číslo účtu organi-
zace, která aktivitu organizuje
a variabilní symbol.
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luštění

Praha 5 nabídne hřiště pro plážové sporty
a trénování reprezentačních týmů

www.nasregion.cz

Plážové pískové hřiště pro sportovní volnočasové aktivity
včetně mobilního zázemí vznikne nově v Jinonicích,
nedaleko budoucí Radlické radiály. Rada městské části
Praha 5 schválila pronájem nevyužívaného pozemku pro
Svaz plážových sportů. Přestože se téměř zapomenutý
pozemek nachází v místě, které se v budoucnu promění
ve staveniště dlouho očekávané Radlické radiály, Praha 5

Čtěte na…

Chátrající usedlost Cibulka v Košířích
možná změní majitele
Radní páté městské části odsouhlasili záměr na její odkup.
Zemědělskou usedlost nyní vlastní akciová společnost
Cibul ka, kterou zastupuje Oldřich Vaníček. S ním budou zá-
stupci radnice Prahy 5 jednat o změně majitele. Za nemovi-
tost podle znaleckého posudku nabízejí 105 milionů korun,
a to z fondu rezerv a rozvoje. Cibulka je nemovitou kulturní
památkou. „Usedlost patří mezi nejzajímavější objekty v

Čtěte na…

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát J. W. Goetha

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz

INZERCE V5-0911
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servis

INZERCE V5-0908INZERCE V5-0904

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

■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská

■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
■ Zapova (proti č. 12)

■ Devonská (u separace)
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

■ Hlubočepská x Na Srpečku 
■ Jenišovská x Peroutkova

■ V Břízkách (proti č. 11)

■ Pekařská x Vidoulská
■ Grussova (za separací)

■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici

■ Pod Šmukýřkou č. 4
■ Na Pomezí (proti č. 17)

■ Gabinova (slepá část)

■ nám. 14. října x Preslova
■ Lumiérů x Barrandovská

■U Malvazinky č. 24 (u separa -
ce)
■ Borského (parkoviště u su-
permarketu)

■ Pražského č. 608
ZDROJ: MČ PRAHA 5

14. 9. 2020

15. 9. 2020

16. 9. 2020

17. 9. 2020

18. 9. 2020

21. 9. 2020

22. 9. 2020

23. 9. 2020

24. 9. 2020

25. 9. 2020

29. 9. 2020

30. 9. 2020
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

18. 9.–19. 9. 2020

Velkoobjemové
kontejnery MHMP

Velkoobjemové
kontejnery Regios

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

Praha 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních
hodi nách, nejpozději do 10.00,
a následně dle potřeby měněny.
Poslední odvoz bude pro bíhat
vždy v sobotu v odpoledních ho-
dinách, nejpozději v 15.00.
■Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, autosklo a ko-
vové předměty.
■ Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpa du,
bioodpadu a stavebního odpa -
du.

■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřeben-
kách

■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březince

■ Na Homolce (u č. 17)
■U Šalamounky x K Měchurce

■ U Vojanky (u č. 30)
■ Podbělohorská x Plzeňská

2. 10.–3. 10. 2020

25. 9.–26. 9. 2020

9. 10.–10. 10. 2020

16. 10.–17. 10. 2020

23. 10.–24. 10. 2020

30. 10.–31. 10. 2020
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historie

dětská skupina
určeno dětem

od dvou do čtyř let
www.centrumkulisek.cz

Záhorského 887/2

Vilu si majitel nechal na -
vrhnout od Adolfa Loose
a Karla Lhoty v roce

1932. Jde o poslední Loosovu
realizovanou budovu a má hod -
ně shodných prvků s Müllero-

vou vilou, která stojí v Praze 6.
Stavba včetně všech příprav,
plánů a povolení trvala rok
a v ro ce 1932 bylo vydáno „Po-
volení k užívání stavby“. Rodina
vilu obývala do roku 1941, kdy

Prohlédněte si Winternitzovu vilu.
Budovu se smutným osudem
Měla „svým“ obavatelům dělat radost,

dlouho si ji však neužili. Pražský právník

JUDr. Josef Winternitz si nechal pro svoji

rodinu postavit na Malvazinkách vilu –

Winternitzovu vilu.

INZERCE V5-0913 INZERCE V5-0906

ji byla donucena pod tlakem ra-
sové perzekuce převést na Aus-
wanderungsfond  für Böhmen
und Mähren, tedy Vystěhova-
lecký fond. Od fondu ji později
koupila obec pražská a zřídila
zde mateřinku, která v budově
sídlila až do roku 1997. Poté se
vila vrátila do rukou potomků
původních majitelů a rodina ji
zrekonstruovala do původní po-
doby 30. let. 

Vilu si bude možné v říjnu
prohlédnout, a to v rámci akce
Den architektury. Prohlídka je

naplánována na 4. října od
10.00, 12.00 a 14.00, je však
třeba si předem účast rezervo-
vat, a to od 27. září.

Program Dne architektury
v Praze láká na více než osm
desí tek nejrůznějších akcí, v le-
tošním roce je jedním z témat
i připo menutí několika výročí
osob ností, které v minulém sto-
letí zásadním způsobem promě-
nily přístup k architektuře. Jed-
nou z nich je právě i Adolf Loos,
letos uplyne 150 let od jeho na-
rození.
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