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Volby do horní komory
Parlamentu ČR

Doprava
Barrandovský
most

Volný čas
Nová galerie
na Smíchově

Servis
Kam s odpadem
v Praze 5

Nestárnoucí
Jan Čenský:
Dělej, co tě baví.
Jinak bude život na prd!
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editorial
Vážení čtenáři,
byli jste o víkendu volit? Obyvatelé pětky měli možnost
vybrat si svého senátora.
v prvním kole však nikdo nezvítězil, a tak budou volební
urny opět připraveny v pátek
a v sobotu. Volbám se občas
říká svátek demokracie, oslavte ho tedy tím, že rozhodnete, kdo vás bude v následujících letech v horní komoře
Parlamentu ČR zastupovat.
Nevynechejte ani povídání se
seriálovým lékařem, ﬁlmovým princem a idolem několika generací dívek a žen Janem
Čenským. Co se mu líbí v Praze 5? Nic nekončí, pokračujeme dál. Tak by se dala ve zkratce popsat současná epidemiologická situace. Kdo si myslel, že po náročném jaru
přijde příjemný a klidný podzim, spletl se, vypadá to, že
situace je čím dál tím horší. Přinášíme vám sice tipy na
volnočasové akce, které jsou na pětce naplánovány na následující měsíce, ale vzhledem k tomu, jak se pravidla neustále a za pochodu mění, nikdo nemůže garantovat, že se
skutečně uskuteční. Proto doporučujeme, než se do kina,
na výstavu nebo přednášku vydáte, ověřte si pro jistotu
u pořadatele, zda nedošlo k nějaké změně. Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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V Motole probíhá
odstřel divokých prasat
patrní a pozorní musejí být v průběhu října lidé, kteří rádi navštěvují
údolí Motolského potoka. Probíhá
zde totiž odstřel černé zvěře. Odstřel prasat
však probíhá jen v některých dnech, a to
vždy od 19.00 do 7.00 hodin následujícího

O

dne. V těchto hodinách je proto údolí Motolského potoka uzavřeno. Před tím, že probíhá odstřel divokých prasat, varují potenciální návštěvníky jednak policejní pásky,
jednak výstražné cedule mysliveckého
sdružení Zličín.

PŘIPRAVILA RED.

Pošta Ostrovského
je dočasně uzavřena
ekonstrukce objektu, v němž sídlí
pošta, způsobila dočasné uzavření
pobočky Ostrovského. Mimo provoz
je od začátku měsíce, poskytování veškerých služeb po dobu rekonstrukce převzala
pošta v Presslově ulici. Kapacita této pošty

R

byla však posílena o zaměstnance uzavřené pobočky. Pobočka má otevřeno ve všední
dny od 8.00 do 20.00, v sobotu je v provozu
od 9.00 do 13.00. Další blízkou poštou
v Praze 5 je pobočka v Plzeňské a Nádražní
ulici.

Ping-pong

V

o konce letošního roku potrvá
v prostorách Galerie G ve Štefánikově ulici výstava týkající se
Barrandova. Jmenuje se „Barrandov
nový“ a veřejnosti představuje územní
studii dané oblasti. Navštívit je možné
galerii vždy od úterý do pátku od 13.00
do 18.00.

D

Změna
v provozu podatelny
mimořádné úřední době podatelny přistoupila radnice páté
městské části.Pracoviště, které
sídlí na nám. 14. října, je veřejnosti
k dispozici v pondělí mezi 8.00 a 14.00,
ve středu od 8.00 do 18.00 a v ostatní
dny od 8.00 do 12.00.

K

Asistenční psi
odpromovali

pod širým nebem
enkovní sportovní aktivity mohou
v koronavirové době využívat obyvatelé Prahy. Výhodou je, že jsou zdarma a navíc pod širým nebem. Zasportovat
si lze nově třeba ve Stodůlkách. V tamním
Centrálním parku jsou totiž nově vedle veřejné venkovní posilovny k dispozici zájem-

Prohlédněte si
územní studii

cům také dva zabudované stoly na ping-pong. V Centrálním parku lze ale provozovat i další sportovní aktivity, například
jízdu na kole nebo na kolečkových bruslích,
využít můžete i hřiště na diskgolf, hřiště
pro míčové hry nebo hřiště na pétanque
i minigolf.

radiční studentská hymna Gaudeamus Igitur se v září rozezněla
motolským výcvikovým areálem
Helppes. Proběhl zde osmnáctý ročník
promoce asistenčních psů. Do praktické služby byla uvedena patnáctka čtyřnohých pomocníků.

T
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NOVÝ, ČERSTVÝ
ALBERT

POD ŠKOLOU, KOŠÍŘE

JIŽ BRZY

INZERCE V5-1002

NAVŠTIVTE

doprava
Technická správa komunikací začala s opravou
Barrandovského mostu. Rekonstruovat se bude stavba
následujících několik let, a to po jednotlivých etapách.
Most je jednou z nejvytíženějších komunikací v Česku, má
osm jízdních pruhů a dva chodníky pro pěší a je součástí
Městského okruhu.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO TSK

Začala oprava Barrandovského mostu.

Skončí v roce 2025
„B

arrandovský most patří k nejvytíženějším komunikacím, v pracovních dnech jej k dopravě využije 144 000 vozidel. Právě pro jeho
nenahraditelnost je ale nezbytné udržovat
most v dobré kondici, a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Omezení budou drobná
Výhodou první započaté etapy je to, že
se nedotkne řidičů. Pracovat se totiž bude
na sanaci konstrukcí spodní stavby mostu.
Zatím je rekonstrukce naplánována do listopadu příštího roku s tím, že přes zimu
bude nutná přestávka související s počasím.
Doprava však během této fáze oprav
mostu zůstane zachovaná, omezení budou
jen drobnější, například v Modřanské ulici
bude v úseku pod mostem sveden provoz

v obou směrech do jednoho pruhu a zúží
se také cyklostezka v okolí pilíře mostu
a v souvislosti s přistavěním a obsluhou
pontonu při pravém břehu.
Náročnější na dopravu bude druhá fáze
oprav. To totiž začne rekonstrukce vrchní
stavby, ta začne na jaře za dva roky a potrvá
možná až do roku 2025. A tato etapa už se
motoristů dotkne.
„Abychom řidiče na jejich cestách omezili
co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích
náhradního vedení dopravy a zkapacitnění
navazující komunikační sítě a objízdných
tras. Proto jsme dopředu zkapacitnili nájezd a výjezd z Modřanské ulice. Celá akce
byla koordinovaná s chystanou celkovou
rekonstrukcí Barrandovského mostu, kterou jsme naplánovali tak, aby měla pokud
možno co nejmenší dopad na dopravu
v Praze. Na to budeme potřebovat kapacitní
nájezdy a sjezdy, až do nich budeme směrovat auta a MHD v rámci jednotlivých
INZERCE V5-1008
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etap. A hledáme další takové možnosti,“ doplnil Scheinherr.

Nedostatky v oblasti
výztuže mostu
Stav spodní a vrchní části je rozdílný. Zatímco diagnostika z loňského roku ukázala,
že stav spodní stavby je na sedmibodové
škále na úrovni IV, tedy uspokojivý, do oprav
vrchní stavby je potřeba se v následujících
letech pustit zejména z důvodu neuspokojivého stavu nosné konstrukce, který se nachází na úrovni V (tedy špatný stav).
„Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky
jsou zejména v oblasti výztuže mostu,
která je součástí nosného systému. Tato
oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého
mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky
inženýrských sítí,“ vypočítává některé naplánované práce Jozef Sinčák.

causa

Developeři pro Žantovského.
Volební souboj o senátorské křeslo svedou
v pátek a sobotu ředitel Knihovny Václava
Havla Michael Žantovský a současný
senátor Václav Láska. Mají za sebou
dlouhou, letos však koronavirovou
pandemií ovlivněnou, předvolební kampaň.
Kdo na ní přispěl lze snadno vyčíst
z transparentních účtů, které ze zákona
musejí strany vést. Někteří přispěvatelé
však vzbuzují kontroverze.
řeba na volební kampaň
Michaela Žantovského,
který kandiduje za koalici
ODS+STAN+TOP 09, přispěli
dva známí developeři, a to Luděk Sekyra (Sekyra Group)
a Marcel Soural (Trigema). Přitom právě oni mají v páté a třinácté městské části, kde Žantovský kandiduje, obchodní
zájmy. Sekyra zde staví ohromný developerský projekt Smíchov City. Soural, respektive
Trigema, usiluje o povolení na
stavbu polyfunkčního domu Paprsek ve Stodůlkách a chce také
postavit nejvyšší budovu v Česku v Nových Butovicích.
„Všechny dary pro senátní
kampaň Michaela Žantovského lze nalézt na jejím transparentním účtu a pocházejí od
průhledných a věrohodných
dárců, jejichž činnost je veřejně
známá a nezpochybnitelná, na

T

rozdíl od dárců pro jiné kandidáty v tomto obvodě. Kampaň
podpořili Luděk Sekyra a Marcel Soural jako fyzické osoby,“
uvedl Vladan Vaněk, tiskový
mluvčí TOP 09. Právě TOP 09
spravuje ﬁnance na Žantovského kampaň.
Jde o střet zájmů, když se tyto společnosti podílejí na kampani uchazeče o Senát a zároveň mají developerské zájmy?
„Je těžké pochopit, v čem vidíte střet zájmů. Na kampaň pana Žantovského přispěla celá
řada osobností a podnikatelů
z různých oblastí života, všichni zcela transparentně. To je nejen legální, ale v demokratické
společnosti je zapojení aktivních občanů do veřejného dění
i žádoucí,“ odpověděl mluvčí.
Michaela Žantovského přitom se Sekyrou pojí i to, že potenciální senátor působí ve

správní radě Sekyra Foundation a dokonce se nedávno
zúčastnil představení projektu
Smíchov City, kde na tiskové
konferenci hrdě pózoval fotografům (viz. foto). „Sekyra
Foundation je dobročinná na-

dace, která podporuje projekty
morální ﬁlosoﬁe, svobody tisku,
občanské společnosti a lidských
práv. Nemá nic společného s developerskými projekty Sekyra
Group,“ odmítá spekulace
mluvčí Vaněk.

INZERCE V5-1014

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C O
OBJEKTŮ
J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

Kdo je Luděk Sekyra

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

■ Přední český developer, jeden z nejbohatších Čechů.
■ Podle policejních odposlechů byl údajně v kontaktu se zavražděným kmotrem Františkem Mrázkem.
■ Před časem založil nadaci Sekyra Foundation. Členy správní
rady jsou například Michael Žantovský, Jiřina Šiklová nebo
Tomáš Halík.
■ Nadace například podporuje některé aktivity Knihovny Václava Havla, kterou vede Michael Žantovský.

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

www.vase5.cz
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Poslali mu statisíce

osobnost Prahy 5
Divadlo Broadway chystá v této sezoně premiéru muzikálu
Láska nebeská, složeného z písní Waldemara Matušky.
Není to však životopisný ani romantický příběh, ale černá
duchařská komedie o dvou bratrech a jedné dívce. Jan
Čenský se v ní objeví v roli tatínka.

Jan Čenský:
PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV JANA ČENSKÉHO

Dělej, co tě baví. Jinak
bude život na prd!
● Jaký máte vztah k Waldemaru Matuškovi?
Právě Walda a jeho písničky – to je moje
mládí. A ta jeho neuvěřitelná energie!
Vždycky chtěl hrát čerty a taky mu říkali
čerte. Navíc je to hvězda, která si svůj
úspěch vydobyla opravdu až úplně ode dna.
Na začátku své kariéry přespával v divadle
Semafor dole pod jevištěm na šálách. Poznal chvíle slávy i ty opačné. My jsme se několikrát osobně potkali a taky mi bylo
blízké, že zpíval country. Waldemar Matuška je pro mě takový idol.
● Co v muzikálu Láska nebeská hrajete
a zpíváte vy?

Říkat, že tam zpívám, je trošku odvážné.
Řekl bych, že tam mám jednu píseň. Jsem
zvědavý, jak na tom budu se zpěvem, ale
budu na sobě hodně pracovat. Mám dokonce milánskou školu La Scala – ne, dělám si
srandu, ale doufám, že to nepokazím. Mně
se hrozně líbí scénář muzikálu od Zdeňka
Zelenky. Navíc se se Zdeňkem hodně dobře
známe, pracovali jsme spolu a mám rád
jeho velmi slušné režírování. Myslím si, že
má rád herce a že je to na výsledku poznat.
Hraju tam tatínka, který má docela hezký vývoj. Nejdřív je to morous, ale pak se
promění – což je důkaz toho, co dokáže
láska. Ten kakabus, kterého hraju, se díky

S kolegyní Lenkou Bernardes, se kterou učí rétoriku a se kterou společně napsali
knihu První dojem
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ní nakonec úplně rozsvítí. Navíc název mi
evokuje nejen tu písničku (Ach, ta láska nebeská, kdysi velice slavný duet Waldemara
Matušky a Evy Pilarové, poz. red), ale i ﬁlm
Láska nebeská nebo divadelní představení
Mezi nebem a zemí. Tam jsou duchové
a tady také hraje duch. Mně se ten příběh
hrozně líbí a myslím, že autor muzikálu do
mozaiky příběhu velice pečlivě vkomponoval Waldovy písničky. Moc se na to těším.
● Dřív jste se objevoval hlavně v rolích
princů a idolů dívek a žen. Jak se vám
přecházelo do kategorie tatínků?
Jsem strašně rád, že ještě předtím, než
budu dostávat roli dědečků, mě stihli obsadit do role tatínka. Myslím si, že to bude asi
poslední tatínek, co budu hrát.
● Herectví jste studoval v jednom ročníku například s Ondřejem Vetchým
nebo Lukášem Vaculíkem. I oni představují určité idoly. Jaký máte spolu
vztah?
My jsme teď nedávno dokonce s Lukášem točili. To bylo hrozně příjemné zjištění, že po těch letech, co jsme dostudovali,
jsou ti kluci pořád stejní. Během naší spolupráce jsem měl pocit, že jsme se vrátili
zase o čtyřicet let zpátky. To bylo hrozně
fajn. Někteří lidé časem zblbnou a stane se
z nich nepochopitelně úplně někdo jiný, ale
třeba právě v případě Lukáše jsem se
opravdu pošoupnul o čtyřicet let zpátky.
Říká se, že když posloucháte muziku svého
mládí, tak vás to do mládí zase šoupne. Tak
to je i tenhle případ.
● Málokdo asi ví, že jste byl jedním
z těch, kteří svého času podepsali petici
Několik vět. V té době jste si možná naplno neuvědomoval, co všechno tím riskujete. Měl jste docela slušně rozjetou
kariéru a ještě nebylo jasné, že režim už

osobnost Prahy 5
brzy skončí. S čím jste do toho tenkrát
šel?
Ty bylo hrozně jednoduché – mně se to,
co v ní bylo napsáno, prostě líbilo a souhlasil jsem s tím. Pak samozřejmě přišly následky, ale ve chvíli, kdy jsem to podepisoval, jsem si říkal: „No, to je jasný, přece. To
je perfektní, pod to se můžu podepsat, dát
za to ruku do ohně.“ Pak se ale děly věci.
● Když se ohlédnete od doby, kdy jste to
podepsal, po dobu, kde jsme dnes, co
byste k tomu řekl?
To jsme zabrousili do úplně nepohádkového tématu. Co bych k tomu řekl? Taková
deziluze. Zvláště v této době. Co všechno
se pod heslem koronavirus dá schovat?
Trochu mě děsí, kam až půjdeme. Bohužel
s tím my, občané, kteří posloucháme a musíme plnit různá opatření, moc neuděláme.
● Tento rozhovor je určen především
pražským čtenářům. Vy jste se v Praze
narodil. Jaký k ní máte vztah? A jaký
máte vztah k páté městské části?
Já jsem se narodil přímo na Vltavě na
Štvanici, kde teď stojí centrální tenisový
kurt. A 1. května ráno, takže já jsem byl takové májové kotě. Pan primář dokonce mamince poděkoval za to, že mě musel rodit,
a proto nemusel do průvodu. Já Prahu moc
miluji, i když už v ní nebydlím. Vyrůstal
jsem na vesnici v Orlických horách, a když

V nekonečném seriálu Ordinace v Růžové zahradě jako doktor David Suchý
jsem měl na výběr bydlet v Praze nebo si za
stejné peníze něco venku postavit, tak
jsem využil tu druhou možnost. A už bych
neměnil. Nějaký čas jsem bydlel i na Praze 5 a pocházel odtud i můj otec, takže
Smíchov miluji a mám k němu opravdu
blízko.

● V dobách vaší největší slávy vás nejspíš ženy nenechávaly na pokoji. Přesto
máte velice stabilní manželství. Jak jste
to ustál?
To se zeptejte mé paní, ta má totiž největší zásluhu na tom, že jsme oslavili už
jednatřicet let, co jsme spolu. Já ji obdivuju

Vždy to býval idol dívek i žen napříč generacemi

www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5
a moc jí děkuju za to, že to se
mnou vydržela. Já bych to nevydržel. Já už bych se dávno
kopnul někam.
● Jste lektorem herectví, jaké to je?
Já moc herectví neučím. Vyučuju semináře komunikace,
rétoriky a vystupování. Spíš
učím ty, co vystupují, aby nic
nehráli, ale byli sami za sebe.
To je někdy dost těžké.
● Máte syna Matyáše, je vám
velice podobný. Co dělá?
Říká se, že matka je vždycky
jistá, ale tady to, myslím, taky
vyšlo (smích). Maťa – já ho
mám hrozně rád. A jsem hrozně rád, že se máme rádi vzájemně. Snažil jsem se ho vychovávat tak, aby nebyl jako
jedináček, aby myslel i na okolí,
na ostatní, a to si myslím, že se
snad povedlo. Co dělá? Dřív dělal ajťáka, což ho moc nebavilo,
ale vydělávalo mu to. A teď dělá
to, co ho baví, to znamená, že
fotí a leze po skalách, ale moc
nevydělává. Já jsem rád, že se
takhle trošku rozkoukává, říkal

jsem mu, ať dělá, to co ho baví,
jinak bude život na prd.
● Máte za sebou hodně ošklivý úraz. Co se vám stalo?
Protože jsem si myslel, že
jsem neohrožen, rozbil jsem si
na kole hubu, a docela hodně.
Ležel jsem pak deset dnů v nemocnici a ještě další měsíc nebo
dva jsem měl problémy se stabilitou, protože jsem měl narušené vnitřní ucho a odchlíplou
mozkovou plenu. Sám jsem byl
hodně překvapen, jak dlouho ta
rekonvalescence trvala. A přišel jsem na dva faktory, proč se
to stalo – jsem starý a byl jsem
střízlivý.
● Možná, že jste si na hraně
života a smrti něco uvědomil?
Tak přímo na té hraně jsem
asi nebyl. Ale když mi pan docent Kolář řekl, ať jsem rád, že
budu chodit, protože těch úrazů je poslední dobou opravdu
hodně a poměrně vážných, pochopil jsem, že to je varování.
Protože přece jenom léta běží
a na lyžích i na kole miluju rychlost. Přehnal jsem to.

INZERCE V5-1006
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Na divadelních prknech s Petrem Nárožným

Jan Čenský
■ Narodil se 1. 5. 1961.
■ Hrál ve ﬁlmech Princové jsou na draka, Když rozvod, tak
rozvod, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala, Sen
o krásné panně, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku
a v TV seriálech Zkoušky z dospělosti, Sanitka, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Dlouhá míle, Život na zámku, Kriminálka Anděl, Rodinné vztahy a Ordinace v Růžové zahradě.
■ Je vyhledávaný moderátor a dabér.
INZERCE V5-1004

aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz

ěkolik uzavírek komplikuje dopravu po pětce. Například v ulici
Na Hřebenkách probíhají práce
na inženýrských sítích a vozovka je zde
zúžena do jednoho jízdního pruhu, přičemž provoz je řízen světelnou signalizací. Omezení potrvá do konce měsíce.
Dokonce až do závěru listopadu je potom třeba počítat se zúžením jízdních
pruhů v Podbělohorské. Tady se rekonstruuje vodovodní řad a doprava je vedena po zbylé části komunikace. Omezení v ulici Klikatá mezi křižovatkami,
Puchmajerova a Markova potrvá do
konce měsíce.

N

Opravy ulice
změní trasy linek
opravní omezení čeká cestující,
kteří využívají některé autobusové linky. Důvodem je další etapa
opravy Bucharovy ulice. Výluka potrvá
do 12. října. Autobusy pojedou jinou
trasou a budou změněna i místa zastávek. Spoj 137 pojede ve směru Stará
Stodůlecká do zastávky Radlická a dále
po své trase. Autobusy 142, 184 a 266
ve směru Ovčí hájek pojedou Jeremiášovou a dále po svých trasách. Linka 904
ve směru Stará Stodůlecká pojede do
Nušlovy beze změny a pokračovat bude
do zastávky Radlická a dále po své trase.

D

Příspěvek
na dětské kroužky
est set navíc do rodinného rozpočtu
mohou získat rodiče dětí v Praze 5.
Využít mohou totiž příspěvek na volnočasové aktivity potomků v rámci podpory Aktivní město. Podpořeny budou děti
do 18 let, které trvale žijí na pětce a alespoň jedenkrát týdně sportují u některého
z registrovaných poskytovatelů. Šest stovek lze vyčerpat na úhradu kurzovného ne-

Š

bo na členský příspěvek, a to ve sportovních klubech, tělocvičných jednotách, dětských oddílech nebo sportovních kroužcích. Kdo má o čerpání peněz zájem, musí
využít portál Aktivní město. Vše jde tak
provést z pohodlí domova z počítače nebo
mobilního telefonu. Na adrese www.aktivnimesto.cz je třeba si nejprve založit uživatelský účet, poté zadat žádost.

Legendární květináče
budou na Výstavišti a v Radotíně
ást legendárních betonových květináčů, které ne zrovna pozitivně proslavily pátou městskou část, poputují na Výstaviště a do Radotína. Jde o jednu
z posledních várek květináčů, které se
pětka i po letech snaží ,,udat“. Celkem bude mezi Výstaviště Praha a Technické služby Radotín rozděleno přes sedm desítek betonových bloků. „Městská část vydala
prostřednictvím své Úřední desky oznámení, že daruje více než sedm desítek betonových květináčů. Stejně jako v minulosti,
kdy jsme jako městská část k podobnému
oznámení přistoupili, jsme se setkali s nebývalým zájmem,“ říká radní Lubomír
Brož. Obdarovaní si musejí zajistit vlastní
dopravu, specializovanou těžkou techniku
a odborný technický dozor. „Náklady spo-

Č

jené s převozem betonových květináčů
představují ﬁnanční prostředky v takové
výši, které není městská část schopna nést
sama,“ upřesnil Brož.

INZERCE V5-1013

PRSA JAKO V BAVLNCE

www.tokoﬁn.cz
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TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Žádejte ve své lékárně.
www.vase5.cz
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Dopravní omezení
na pětce

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi
obdrží hodnotný dárkový
balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
V tajence naleznete Molièrův citát

INZERCE V5-1009

Autorská čtení pod širým nebem
zpříjemní obyvatelům pětky podzim

Knihovna reaguje na koronavirus.
Prodloužila výpůjčky i otevírací dobu

S napětím všichni očekávají příchod podzimu a s ním
spojená opatření související s šířením koronaviru. Pokud
rádi chodíte za kulturou, máte rádi literaturu, ale obáváte
se pobytu ve vnitřních prostorách, vydejte se do parku
Portheimka. Konat se tady budou pravidelná setkání s knihami, konkrétně jde o cyklus autorských čtení s názvem
Literatura pod širým nebem. Koná se ve spolupráci radni-

Podle mimořádné otevírací doby fungují pražské pobočky
městské knihovny, kterých je v metropoli více než čtyři desítky. Přijít si půjčit něco na čtení mohou Pražané o hodinu
déle, než obvykle. Otevřeno tak mají pobočky v Praze do
16.00, 19.00 nebo dokonce 20.00 hodin, otevírací doba se
liší knihovna od knihovny. Některé pobočky navíc lze po
prázdninové pauza navštívit v sobotu – jde o Ústřední kni-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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volby

e druhém kole voleb, které se budou
konat už tento týden v pátek a v sobotu, se senátor Václav Láska pokusí
obhájit své místo v horní komoře Parlamentu ČR. Do rozhodujícího souboje jde z druhého místa, utká se s ředitelem Knihovny
Václava Havla Michaelem Žantovským.
● Jak hodnotíte první kolo senátních voleb?
Hodnotím ho výborně, a to už jen z hlediska volební účasti. To, že si skoro čtyřicet
procent lidí našlo cestu do volebních místností, je úžasná zpráva. Osobně jsem nadšený z toho, že jsem dostal přes patnáct tisíc hlasů, měl jsem čtvrtý největší počet
hlasů ze všech 235 kandidátů z celé republiky, a to je neskutečná důvěra. Těším se
na rozhodující druhé kolo.
● Nebojíte se toho, že v druhém kole už
tolik lidí volit nechodí?
Je to pravda, chodí méně lidí. Vyhraje potom ten kandidát, který dovede přivést své
voliče znovu k urnám. Poprosil bych proto
těch více než patnáct tisíc lidí, kteří mi dali
hlas, aby přišli znovu, druhé kolo rozhoduje. A vezměte s sebou i nevoliče, kteří
v prvním kole nedorazili!
● V prvním kole jste skončil těsně na
druhém místě…
Pro mě bylo důležité zjistit, jakou důvěru
dostanu. Obhajuji senátorský post a lidé mi
v podstatě vystavují vysvědčení. Dostal
jsem důležitou zprávu, že patnáct tisíc lidí
mě v Senátu chce i nadále.
● Máte to coby obhajující kandidát složitější?
U obhajujícího senátora je jedno speciﬁkum, a to v tom, že nemůže nic slibovat.
U něj lidé hodnotí to, jak v minulém volebním období pracoval, co pro ně udělal, a ne
to, co jim slíbí do budoucna. V tom je možná
proti nováčkům v nevýhodě. Oni neskládají
účet, jim stačí slíbit něco do budoucna. Mně
sliby nepomohou.
● S čím jdete do druhého kola?
S tím stejným, s čím jsem šel do kola prvního. Tedy s tím, že pokud se lidem moje
práce líbila, tak ať přijdou a dají mi znovu
hlas. A tím i možnost pracovat pro ně dalších šest let.
● Těsně v prvním kole zvítězil a do druhého kola s vámi postoupil ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský.
Jaký je protikandidát?

V

Hodnotil bych ho nerad, ostatně nehodnotil jsem žádné své protikandidáty ani
v prvním kole. Ale myslím si, že ať to dopadne jakkoli, Praha 5 a Praha 13 budou mít
dobrého senátora.
● Prezident Miloš Zeman uvedl, že ve
druhém kole senátních voleb volit nepůjde, jelikož si mezi vámi a panem Žantovským nevybere. Je tohle dobrý signál
pro veřejnost?
Je to zvláštní výrok od prezidenta, který
v minulosti pronášel návrhy v tom smyslu,
že by volby měly být povinné a kdo by nevolil, platil by pokutu. Teď ten stejný člověk
řekne, že k volbám nepůjde. Pro veřejnost
to může být matoucí, je to tedy tak, že pro
všechny chce nějakou povinnost, ale sám
se jí neřídí? Tipoval jsem, že prezident
k volbám půjde a vhodí třeba neplatný hlas,
ale toto jsem nečekal.
● Proč mají lidé volit Václava Lásku?

Protože tu šest let pro ně pracoval, chránil je před nesmyslnými projekty developerů, má s nimi řadu rozdělaných projektů,
které pro ně chce vyhrát, a také proto, že
patřil k nejaktivnějším senátorům a dokonce byl šest let po sobě vyhlášen mezi senátory, kteří nejaktivněji obhajovali protikorupční zákony. S tím jsem před šesti lety
šel do prvních voleb a ten slib jsem splnil.
● Mluvil jste o účasti, která byla necelých 39 procent. Je to dobrý výsledek?
Kdyby to bylo ještě víc, budu ještě raději.
Ale s ohledem na to, jaká účast byla při
volbách v minulých letech, je to pozitivní
zpráva. Třeba to jednou dotáhneme na
50 procent.
● Co jsou podle vás největší bolesti Prahy 5 a 13?
Jednoznačně jsou to někteří agresivní
developeři, kteří se do míst, kam se už nic
nevejde, snaží vecpat další domy a další lidi.
Chybí školy a školky na sídlištích, doprava
kolabuje, není možné sehnat zubaře, a přesto se mají stavět domy pro další stovky nových lidí! Praha výstavbu potřebuje, ale
tam, kde to má smysl. Nekoordinovaná výstavba strašně snižuje kvalitu života Pražanů.
● A naopak její největší plusy?
To je jednoznačně občanská společnost.
Praha 5 má nedobré zkušenosti se starostou Jančíkem, který spíš vládnul jako car.
Za dobrého starostu nepovažuji ani starostu Prahy 13 pana Vodrážku. Možná ale právě díky tomu tady ale vyrostla skvělá občanská společnost a já si toho moc vážím. Lidé
si pomáhají, scházejí se, žijí pospolu. A těší
mě, že mě více jak 15 místních spolků podpořilo v mém volebním boji a chce mě znovu za svého senátora.

ZDROJ VOLBY.CZ

Jak dopadly volby v Praze 5 a 13
Číslo
1
2
3
4
5
6
7

Příjmení, jméno, tituly
Ludvík Miloslav JUDr. Ing. MBA
Žantovský Michael Mgr.
Kubín Jan Ing.
Wünsche Milan
Maitah Mansoor
prof. Ing. Ph.D. et Ph.D.
Blaško Roman
Láska Václav Mgr.

Volební strana
Počty hlasů % hlasů
ČSSD+ANO
5 425
13,49
ODS+STAN+TOP 09
15 929
39,63
CESTA
365
0,90
SPD
1 328
3,30
Trikolóra
1 408
3,50
KSČM
SEN 21

686
15 047

1,70
37,44

www.vase5.cz
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Václav Láska: Jsem nadšený
z toho, kolik jsem dostal hlasů

servis

Velkoobjemové

Velkoobjemové

kontejnery Regios

kontejnery MHMP
14. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Třístoličná x Pod Lipkami
■ Prachnerova x Hlaváčkova
15. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
16. 10. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)
■ Ke Kotlářce č. 14

ontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu městské části Praha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 a následně
dle potřeby měněny. Poslední
odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách,
nejpozději v 15.00.

■ Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, autosklo a kovové
předměty.
■ Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu a stavebního odpadu.

16. 10.–17. 10.
■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březince

13. 11.–14. 11.
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Pod Hybšmankou (proti číslu
12)

K

23. 10.–24. 10.
■ Na Homolce (u čísla 17)
■ U Šalamounky x K Měchurce
30. 10.–31. 10.
■ U Vojanky (u čísla 30)
■ Podbělohorská x Plzeňská
6. 11.–7. 11.
■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodojemu

20. 11.–21. 11.
■ V Botanice (za Komerční bankou)
■ Nad Turbovou x Na Stárce
27. 11.–28. 11.
■ Urbanova (parkoviště pod číslem 20)
■ Holyňská x Na Srpečku
ZDROJ MČ PRAHA 5, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY
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Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.: 257 218 295
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
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19. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Novoveská x Pod Vavřincem
■ Janáčkovo nábř. (proti č. 19)
20. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice (parkoviště)
21. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Kotlářkou (u fotbalového
hřiště)
■ Renoirova (vedle domu č. 2a)
22. 10. 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
23. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Nad Buďánkami II č. 9
26. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)
27. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Plzeňská)
29. 10.14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická

30. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
2. 11. 14.00–18.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
3. 11.14.00–18.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24 (u separace)
4. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova
(u trafostanice)
■ Musílkova x Schodová
5. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
6. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského č. 608
9. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště
10. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
11. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)
12. 11.14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
■ Pod Šmukýřkou č. 4
13. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
16. 11. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

INZERCE V5-1012

volný čas

Fotografický spolek 400 ASA otevřel

galerii na Smíchově
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO 400 ASA

Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Alžběta Jungrová, Antonín
Kratochvíl, Jan Mihaliček, Tomki Němec a Martin Wágner.
To je parta fotografů, kteří před dvěma lety založili
fotograﬁcký spolek 400 ASA. Společně otevřeli na
Smíchově novou galerie 400 ASA Gallery, která je
zaměřena na dokumentární fotograﬁi.
alerie pro veřejnost otevřela výstavou fotograﬁí, které byly na prodej
a část výtěžku byla určena na podporu charitativního projektu. „Polovinu
z utržené sumy pošleme do veřejné sbírky
na nákupy jídla rodinám samoživitelů.
Sbírku v jarní karanténě založila novinářka České televize Nora Fridrichová a od té
doby spolupracuje s organizacemi, které se
rodinám samoživitelů snaží pomáhat. Matky a otcové samoživitelé patří mezi skupiny nejvíc ohrožené ekonomickým poklesem po koronavirové krizi. Polovina z ceny
každé prodané fotograﬁe tak přispěje na
velký vánoční nákup těmto rodinám,“ popsal Erik Švamberk ze 400 ASA.
Domovem nové galerie se stala unikátní
památkově chráněná budova městské tra-

fostanice z 20. let s rondokubistickými prvky, která dlouhá léta chátrala. Návštěvníci
ji najdou na rohu ulic Kováků a Na Zatlance. Prostor ale nenabídne je návštěvu galerie, ale i možnost pro setkávání nejen členů
spolku, ale všech zájemců se vztahem k fotograﬁi.
„Věříme, že 400 ASA Gallery se stane zázemím pro domácí, ale i světovou fotograﬁckou tvorbu. V alespoň pěti výstavních
projektech ročně a v rámci dalšího doprovodného programu zde chceme vzdělávat,
popularizovat a podporovat fotograﬁcký
žánr, který má u nás bohatou tradici. Mimo
pravidelných výstav členů budou na programu také další věhlasná zahraniční i domácí jména. Plánujeme také projekt na
podporu tvorby mladých fotografů,“ dopl-

Autorská čtení pod širým nebem
13. října

až středně pokročilé. Aktivity pořádá Církev bratrská Praha 5.

Tma představ
20. října

■ Pokud rádi chodíte za kulturou, máte
rádi literaturu, ale obáváte se pobytu ve
vnitřních prostorách, vydejte se do parku
Portheimka. Konat se tady budou pravidelná setkání s knihami, konkrétně jde o cyklus autorských čtení s názvem Literatura
pod širým nebem, a to ve spolupráci radnice
a Pražského literárního domu. Cyklus Literatura pod širým nebem pokračuje
13. října. Pořadatelé pozvali Radka Fridricha a Josefa Straku. Vstup na akci je volný.

Fenomén kutilství
15. října

■ První společná výstava Jara Kyši a Richarda Loskota neplánovaně a přitom podnětným způsobem navazuje na výstavu
Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? ve velké
galerii MeetFactory. Zatímco skupinová výstava se ptá po možnosti nalezení nedotčených a doposud divokých míst na naší planetě a zaměřuje se na fenomén cestovatelů
a dobrodruhů, Kyša s Loskotem jako by se
symbolicky obraceli zpět k postavě „sedícího“ vědce, jenž své výpravy za poznáním
uskutečňuje zevnitř.

G

Legoklub a angličtina
14. října
■ V půl páté odpoledne začíná v první polovině října v pobočce knihovny na Barrandově program pro děti od 6 do 12 let. Pracuje se zde s legem či duplem a zároveň
probíhá zdarma kurz angličtiny pro mírně

■ Národopisné muzeum na Smíchově
představuje český fenomén. Nová výstava
připomíná, že každý Čech je trochu kutil.
Expozice nese název Kutilství: Od udělej si
sám k DIY. K vidění je v letohrádku Kinských, kde muzeum sídlí, a to až do poloviny ledna příštího roku. A jak výstavu,
která je věnována fenoménu kutilství od
minulého století do současnosti, představuje samotné muzeum, které ji přichystalo
ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV
ČR? „Představí jeho proměny od předmětů
vyráběných v domácích dílnách za časů
normalizace až po současnou tvorbu, která
často využívá například 3D tiskárny. Pozornost je věnována jak kutilství ryze
„praktickému“, tak i modernímu designu.

nil Erik Švamberk. První výstavu představí
nová galerie už v říjnu, bude to z důvodu
pandemie odložená expozice SIBERIA fotografa Martina Wágnera.
Cílem spolku 400 ASA je posílit prestiže
dokumentární tvorby. Spolek za dva roky
fungování vydal již tři fotograﬁcké publikace a zorganizoval mimo jiné i dvě velké kolektivní výstavy.

Pořádáte akci
v Praze 5?
Vložte ji na
www.nasregion.cz/akce
www.vase5.cz
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