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editorial
Vážení čtenáři,
tak rádi bychom vám napsali, že svět už je zase v pořádku
nebo alespoň přislíbili, že se
pomalu, ale jistě vrací do starých kolejí. Zatím to ale stále
dobře nevypadá. I přesto –
navíc na základě doporučení
odborníků – je dobré po více
než půlročním boji s virem informace ﬁltrovat a nenechat
se jimi zahltit. A i když teď nelze vyrazit na koncert, do divadla či na výstavu, zabavte
se jinak. Přečtěte si zajímavou knihu, najděte si, zda se nekoná on-line výstava, případně se zkuste v dobách karantény naučit něco nového.
Jako by špatných zpráv nebylo v posledních měsících dost,
přišla ještě informace o vyhoření kostela svatého Michaela
v zahradě Kinských. Srovnávat tuto událost s požárem katedrály Notre Dame v Paříži se samozřejmě může zdát nadnesené, nicméně pro Smíchov byl vyhořelý kostel velkým
kusem historie. Přečtěte si něco málo o jeho původu a zamyslete se nad tím, zda byste nechtěli na jeho obnovu přispět. Vždyť na ikonickou pařížskou katedrálu se bezprostředně po požáru začal skládat celý svět.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Lidé mohou pomoci
dětem z pětky s online výukou
e zajištěním online výuky dětem ze
sociálně slabých rodin mohou pomoci
obyvatelé městské části. I když někteří operátoři rozdávají dětem zdarma sim
karty, díky kterým se mohou připojit na in-

S

ternet, pro někoho je lepší „pevné“ připojení. „Kdyby byl někdo ochotný zaplatit paušál dítěti, může se obrátit buď na mě, nebo
přímo na školy,“ popsala zastupitelka pětky
Nadežda Priečinská.

PŘIPRAVILA RED.

Potřebujete občanku?
Rezervujte si čas na radnici
ozšířené úřední hodiny nabízí obyvatelům pátá městská část. Určeny
jsou však pro nezbytně nutné záležitosti, jako je například končící platnost občanského průkazu. Využít mohou lidé re-

R

zervační systém, věnovat se jim úředníci
budou v pondělí od 13.00 do 17.00 a ve
středu od 8.00 do 12.00 hodin. Bez rezervace mohou lidé přijít v úřední době, ta je
však kvůli nouzovému stavu omezena.

Druhá etapa
bydlení uprostřed zeleně
yty a řadové domy v druhé etapě nabízí k prodeji projekt top‘ rezidence
Pomezí. Projekt KKCG Real Estate
Group nabízí 59 nadstandardních bytů, 38
prémiových řadových rodinných domů
a také pět exkluzivních vil. Základní ideou
návrhu je „bydlení uprostřed zeleně“. Návrh mezinárodních architektonických studií využívá terasovité členění pozemků,

B

díky němuž mají domy dostatek soukromí
a zároveň výhledy do zeleně. Z první etapy,
jejíž dokončení je plánováno na březen
2021, jsou téměř všechny byty prodané.
Urbanistický návrh kombinuje světovou
architekturu anglického studia Bogle Architects, rakousko-českého sdružení ateliérů Baumschlager Eberle (AT) / Hnilička
architekti (CZ) a majo architekti (CZ).
INZERCE V5-1114
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Rozšíření metra
o Depo Zličín
ražský dopravní podnik chce rozšířit trasu metra B o stanici Depo
Zličín. Stavba by podle plánů
mohla začít v roce 2023 a stát by měla
1,4 miliardy korun. U zastávky by dále
mělo vyrůst záchytné parkoviště P+R.

P

Zemřel bývalý
radní Vojtěch Zapletal
ojtěch Zapletal, bývalý zastupitel
a radní páté městské části, zemřel ve věku 76 let. Významně
se podílel na porevolučním vývoji páté
městské části. V roce 1994 byl zvolen
zastupitelem městské části Praha 5,
v zastupitelstvu zasedal až do roku
2014, v letech 1998–2010 byl navíc
radním zodpovědným za dopravu.

V

Podílejte se
na rozpočtu Prahy 5
o poloviny listopadu byla prodloužena lhůta, v níž mohou
obyvatelé páté městské části hlasovat v rámci participativního rozpočtu. V principu jde o to, že místní vyberou z navržených projektů ty, které
mají být z radničních peněz podpořeny.

D

causa

Kriminalita na pětce:
Přibylo krádeží i dopravních přestupků

aký budou mít jarní a současná proticovidová opatření vliv na statistiku kriminality, bude jasné až příští
rok. Že trestných činů bude méně, však napovídají už dílčí statistiky z jara, podle nichž policie
v Česku registrovala zhruba
o 12 procent méně trestných
činů než ve stejném období roku loňského.
Pátá městská část má prozatím k dispozici statistiky za rok
loňský. Podle nich kriminalita
v městské části o něco vzrostla
- evidovány byly čtyři tisíce deliktů, meziročně o pět procent
více než v roce předchozím. Nejvíce je na pětce evidováno majetkových deliktů, a to 61 %,
meziroční nárůst činí skoro
23 %. Více napočítali statistici
jak kapesních krádeží, tak od-

J

cizených aut. Naopak násilná
trestná činnost se nezměnila.
Na pětce loni došlo také
k 75 tisícům dopravním přestupkům, nárůst je šest procent. Nejčastějšími prohřešky
bylo porušení zákazu zastavení
a stání na chodníku. Vzrostl
i počet přestupků proti veřejnému pořádku, za loňský rok
jich je evidováno přes 13 tisíc,
což je o osm procent více než
předloni. Nutno ale říct, že ve
srovnání s předchozími roky
číslo naopak klesá, například
před osmi lety jich bylo evidováno přes 26 tisíc.

Na pětce
schází policisté
Třeba koncem října museli
strážníci v Praze 5 usměrňovat
muže, který porušil zákaz vy-

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA

Pražské ulice jsou prázdné, v noci je až na
přesně stanovené výjimky zákaz vycházení,
na veřejnosti se nesmí popíjet alkohol.
Česko se už podruhé v roce uzavřelo do
nouzového stavu.

cházení a usnul před jedním
z domů v Lamačově ulici. Strážníci k němu dorazili hodinu
před půlnocí, muž byl agresivní
a opilý, dechová zkouška „prozradila“ téměř dvě promile.
Stejně jako v ostatních částech Prahy i na pětce schází policisté – k 1. lednu letošního roku v okrsku, který je společný
pro Prahy 5 a 2, bylo 160 neobsazených služebních míst. „Drtivá část volných neobsazených
míst je v současnosti evidována

na útvarech uniformované složky policie, celkem 137 míst,
devatenáct volných míst jsme
evidovali na útvarech služby
kriminální policie a vyšetřování, čtyři místa jsou neobsazena u servisních útvarů. Pouze
pro srovnání uvádím, že personální podstav k 1. 1. 2017 činil 83 volných služebních míst.
Za tři roky se tak podstav zdvojnásobil,“ konstatoval ředitel Obvodního ředitelství policie Praha II David Korner.
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veřejný prostor

PŘIPRAVILA RED., FOTO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha chce opravit chrám svatého archanděla Michaela.

Přispět lze ve veřejné sbírce
Po celý rok bude možné přispět na obnovu
kostelíka svatého Michaela v zahradě
Kinských, známý je rovněž jako chrám
svatého archanděla Michaela. Koncem října
došlo k tragickému požáru a kostel vyhořel.
hrám je v majetku hlavního města Prahy, ve
správě a v užívání ho
však desítky let má pravoslavná
církev. Pomoc s opravou nabídly
i významné kulturní instituce –
Národní muzeum, Národní památkový ústav i Ministerstvo
kultury.
Kostel byl ohněm v podstatě
zcela zničen a škoda byla odhadnuta v řádu několika milionů korun. Další škodu je však
třeba přičíst s ohledem na vybavení kostela.

C

Sbírka na obnovu by se měla
konat po dobu jednoho roku,
a to na transparentním bankovním účtu hlavního města
500089822/0800.
Chrám sv. archanděla Michaela, známý jako karpatský
kostelík sv. Michala, byl celodřevěný pravoslavný chrám
z druhé poloviny 17. století,
přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem.
Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním

INZERCE V5-1103

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

slohu s prvky lidového baroka.
Jednalo se o dar Rusínů svému
tehdejšímu hlavnímu městu
Praze jako své typické lidové
stavby. Náklady spojené s touto operací hradilo Národní muzeum za podpory ministerstva
školství a osvěty Československé republiky.
Inspirovat se Češi mohou ve
Francii. Celý svět loni v dubnu

s napětím a obavami sledoval
požár katedrály Notre Dame
v Paříži. Oheň tehdy zničil téměř celou střechu, část vitrážových oken a část nosných kleneb v chrámové lodi. Většina
vzácných artefaktů naštěstí požár přežila. Na obnovu katedrály se bezprostředně po požáru
začal skládat celý svět včetně
českých občanů.

INZERCE V5-1104

KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

Kontakt
David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
606
+420 77 7 850

Volejte
kdykoliv

SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice

K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz
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školství

Německá škola v Praze slaví

30 let své existence

ěhem oslav, které se konají od 9. do 17. listopadu on-line, proběhne také
virtuální Den otevřených dveří
pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu. Bližší informace a link k přihlášení jsou na
webové stránce školy www.dsp-praha.cz.
„Škola je především o dětech,
žácích a studentech. Proto se
na oslavách velkou měrou angažují právě studenti a chceme
ukazovat, co a jak dělají a co je
baví,“ říká ředitel německé školy Deutsche Schule Prag Clemens Rother. Studenti povedou
diskuse s velvyslanci a polito-

B

logy o česko-německých vztazích, provedou všechny budovou školy, ukáží své hudební
i ﬁlmové projekty či naučí diváky pár triků z šachového kroužku. „Dětem můžou rodiče pustit
v němčině třeba nějakou podzimní básničku, čtení z knihy
nebo divadelní představení,“
říká Clemens Rother.
Denně, od 9. do 17. listopadu, bude na webových stránkách školy (www.dsp-praha.cz)
spuštěno několik videí.
Během oslav se bude konat
i Den otevřených dveří pro zájemce o studium od šestých
tříd. Připraveny jsou hromadné

i individuální on-line konzultační hodiny pro rodiče dětí z pátých tříd. K dispozici na on-line
setkání bude ředitelka mateřské školy.
Přesně před 30 lety nastoupilo do nově vzniklé německé
školy Deutsche Schule Prag
26 žáků, z toho dva do první třídy. Z téměř individuální výuky
se stala prestiží adresa pro kvalitní vzdělání dětí od tří let po
maturitu. Pod jednou střechou

se v pražských Jinonicích nachází školka, základní škola
i gymnázium, kam chodí
550 žáků celkem 24 národností. Výuka v mateřské a na
základní škole probíhá výhradně německy, česká větev je
otevřena od šesté třídy. Právě
takzvané gymnázium česko-německého potkávání je také nejdůležitější milník v třicetileté
historii školy. „Od roku 2000 zajišťujeme na gymnáziu vzdělávání i v češtině. Studenti si
rychle osvojí německý jazyk
a zažívají postupnou integraci
s německými spolužáky,“ říká
jednatelka školy Jitka Špetová.
Ačkoli by se mohlo zdát, že
nejdůležitější je výuka jazyka,
škola klade naopak velký důraz
na přírodní a společenské vědy
a informatiku. „Nabízíme i celou řadu kreativních kurzů z oblasti výtvarného umění, hudby
či divadla. Projektová výuka nebo cesty do zahraničí jsou samozřejmostí,“ doplňuje ředitel školy. „Klíčové je pro nás,
abychom mladým lidem zprostředkovali zásadní evropské
hodnoty, demokracii a zodpovědnost k sobě, k ostatním i ke
světu. Cílem jsou samostatní
a tolerantní mladí lidé, kteří
jsou schopni si vytvořit vlastní
názor,“ shrnuje Clemens Rother zásady školy.

www.vase5.cz
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Třicet videí ke třiceti letům existence
– 30. výročí svého založení oslaví německá
škola Deutsche Schule Prag on-line.
„I v omezených podmínkách daných
pandemií chceme ukázat život školy
a práce studentů,“ říká ředitel školy
Clemens Rother.

osobnost Prahy 5
Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka
zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba
v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského
slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček:

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV AUTORA

Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme
● Na čem právě teď pracujete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní
Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspirace, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným občanem Prahy 4, kde bydlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?
Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
● Co pro vás Praha znamená a jaká místa v ní máte nejraději? A jaký je váš vztah
k Praze 5?

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem.
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Přišel jsem do Prahy jako student stavební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proﬂámoval a prodebatoval na
kolejích. Od té doby mám z pražských lokalit nejraději Petřín, kam jsem chodil na
rande se svou budoucí ženou Evou. V Praze 5 mám svého redaktora a kamaráda.
Všude mám někoho známého, nebo kamaráda, po jednačtyřiceti letech v Praze není
divu.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní době uživí básník v Čechách?
Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadelním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svědomí i encyklopedii pro děti.

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá,
Praha je barevná
jak malířova paleta.
● Já si vás pamatuji z čítanky z osmdesátých let, ale vaše básničky čtou i dnešní děti. Jak se vám daří uchovávat si poetiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?
Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také nevím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději?
Ze svých knížek mám nejraději Aprílovou školu, svou první knihu pro děti, poněvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dětského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?
Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

osobnost Prahy 5
světových Villona, Lorku, Préverta, Ferlinghettiho. Nedávno jsem potřetí přelouskal román Sto roků samoty od Garcíi Marquéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ryby a Smrt krásných srnců. Ale skvělých
knih jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všechny nepřečte.

K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.
● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmatlíková. Také jste nedávno vydal
knížku básniček doprovázejících a inspirovaných obrázky Josefa Lady. Jak důležitý je podle vás obrazový doprovod u vašich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupracovalo?
Mám rád ilustrované knížky, to pak člověk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

V Jizerkách rostou.

Poklid na chalupě.
jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si poradit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou holky na světě, kontroverzní ohlasy, protože
v ní prý podporujete genderové stereotypy. Jak zpětně celou tu kauzu hodnotíte dnes?
Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé holčičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to pochopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukázalo, že rozumných lidí je u nás víc než nerozumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá reklama.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s příchodem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?

www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5

S manželkou Evou.

S „fofr“španělkou.

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovinou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umírají staří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla koronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způsob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Lidé empatičtí a laskaví budou
empatičtí a laskaví i nadále,
a egoističtí deprivanti jim to nadále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 5?
Aby byli mladí, zdraví a veselí. Což bych přál i sobě.

INZERCE V5-1106

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

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz
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Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■ Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočkování, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.
INZERCE V5-1111

V metru Na Knížecí
nejedou eskalátory
omezením musejí počítat cestující, kteří využívají stanici metra Anděl,
respektive Na Knížecí. Kvůli
výměně eskalátorů zde není
možné ve směru Na Knížecí vystoupit z metra, a to po dobu jedenácti měsíců.
Opravy začaly 1. listopadu,
od toho dne je vstup a výstup ze
stanice umožněn pouze v oblasti u křižovatky Anděl. Souvisí
s tím však i další dopravní změny, došlo totiž ke změnám trasy
a zastávek autobusových linek
číslo 120, 137 a 231, ty jsou
přemístěny. Zastávky pro linky
120 a 231 se v autobusovém

S

terminálu Na Knížecí přesunuly od druhé nástupní hrany
k první nástupní hraně (blíže
k Ostrovského ulici), pro linku
číslo 137 platí, že z prostoru
v autobusovém terminálu Na
Knížecí se přesunula do Ostrovského ulice přibližně 40 metrů
za křižovatku s ulicí Stroupežnického.
Zároveň se pro autobusové
spoje za nástupní zastávkou Na
Knížecí zřídily zastávky Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou s Nádražní ulicí) a Na
Knížecí (ve Stroupežnického
ulici před křižovatkou s ulicí Za
Ženskými domovy).

Strakonická
získá pruh navíc
trakonická ulice bude rozšířena o jeden plnohodnotný jízdní pruh. Technická správa komunikací hl.
města Prahy už má v ruce pravomocné stavební povolení.
Konkrétně půjde o změnu, která se bude týkat směru do centra, a to v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most.
Strakonická tím bude rozšířena
o jeden plnohodnotný jízdní
pruh s cílem preference autobusů veřejné hromadné dopravy a složek záchranného systému.
„Vytíženou Strakonickou rozšíříme směrem do centra o jeden jízdní pruh s preferencí pro
MHD. Je to ale výhra i pro řidiče
v autech, protože vznikem nového plnohodnotného jízdního
pruhu se zvýší plynulost dopravy i v těch dalších. Zároveň vše
koordinujeme s rekonstrukcí
Barrandovského mostu. Loni
jsme opravili most nad Růžičkovou roklí v ulici K Barrandovu, zkapacitnili jsme nájezdové
a sjezdové rampy z Modřanské

S

na Barrandovský most, v posledních etapách jsou opravy
Štěrboholské radiály a Jižní
spojky a ještě letos začneme
rozšiřovat Strakonickou. Kapacitní navazující komunikace
a jejich dobrý stav jsou základ
úspěchu. Budeme si jistí, že nás
během rekonstrukce nejdůležitější dopravní tepny v Praze nečeká žádné překvapení,“ uvedl
náměstek primátora pro oblast
dopravy Adam Scheinherr.
Cílem je zajistit zkrácení
jízdní doby autobusů hromadné dopravy, což umožní právě
vyčleněný jízdní pruh. Dosud
autobusy na extrémně vytížené
Strakonické musely stát v zácpě, teď ale dostanou vlastní, celkem 2,179 km dlouhý vyhrazený jízdní pruh.
S rozšířením komunikace bude souviset i úprava svahů, výstavba opěrných zdí a přeložek
inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění komunikace. Termín dokončení je naplánován
do září 2023, pravděpodobné je
však jeho zkrácení.

PREMIÉRA 28. LEDNA 2021
UVÁDÍ

MUZIKÁLOVOU KOMEDII
O LÁSCE AŽ ZA HROB

INZERCE V5-1112

doprava

V HLAVNÍCH ROLÍCH:

J. VOJTEK, M. DEJDAR, J. ČENSKÝ,
P. RYŠAVÝ, M. PEROUTKA, J. VÁGNER,
P. PECHA, V. DRAHOKOUPIL,
N. KONVALINKOVÁ, B. MATUŠ,
M. BITTNEROVÁ, S. POGODOVÁ,
O. BÁBOR, L. FINKOVÁ, J. KOPEČNÝ,
A. BARTOŠOVÁ, D. SYSLOVÁ, V. ZAVŘEL,
B. SLEZÁČEK, H. KŘÍŽKOVÁ, M. PACHLOVÁ,
N. ŘEHOŘOVÁ, M. SCHREINER,
D. HOŘÍNKOVÁ A MNOHO DALŠÍCH...
SCÉNÁŘ A REŽIE: ZDENĚK ZELENKA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Pokladna Divadla Broadway, Na Příkopě 31, Praha
aha 1,
1, tel.:
t +420
420 225 1113
13 311.
V prodeji také v obvyklých předprodejích

WWW.LASKANEBESKA-MUZIKAL.CZ
PARTNER DIVADLA BROADWAY
A PŘEDSTAVENÍ:

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé správných tajenek obdrží
knihu Náš Tradinář – Kronika rodinných
tradic, svátků a radostí
V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

INZERCE V5-1115

Začala oprava Barrandovského mostu.
Skončí v roce 2025

Legendární květináče z pětky
poputují na Výstaviště a do Radotína

Technická správa komunikací začala s opravou Barrandovského mostu. Rekonstruovat se bud stavba následujících několik let, a to po jednotlivých etapách. Most je jedna z nejvytíženějších komunikací v Česku, má osm
jízdních pruhů a dva chodníky pro pěší a je součástí Městského okruhu. „Barrandovský most patří k nejvytíženějším
komunikacím, v pracovních dnech jej k dopravě využije

Část 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 Technické služby Radotín rozděleno
přes sedm desítek betonových bloků. „Městská část vydala
prostřednictvím své Úřední desky oznámení, že daruje více

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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sport

Přehledně: Kam jít běhat v Praze 5?

K

Prokopské údolí

ské údolí. Vydejte se ze Smíchova nahoru směrem od Vltavy
a najdete přírodu, kterou byste
v hlavním městě snad ani nečekali. V okolí Dalejského a Prokopského potoka najdete mimo
jiné malebný železniční viadukt, kochat se můžete také
mnohými výhledy na Prahu.
V Prokopském údolí budete mít
na běhání klid a zapomenete na
ruch velkoměsta. Určitě doporučujeme si trasu předem naplánovat, jde totiž o kopcovitý terén.

cesty, tak cesty v terénu. Také
v tomto případě je dobré běžeckou trasu předem rozvážit.
Například hora Vidoule nacházející se v parku je s výškou
371 metrů jedním z nejvyšších
bodů Prahy, takže i zde najdeme dost kopcovitý terén.

Petřín

Park Košíře – Motol

Praha 5 je městskou částí
s opravdu hodně rozlehlými
parky a přírodními plochami
obecně. Největší podíl na tomto
faktu má jednoznačně Prokop-

Park Košíře – Motol se nachází severozápadně jen kousek od
Prokopského údolí. S rozlohou
354 hektarů se jedná o nejmenší oﬁciální park v Praze,
prostoru k běhání zde však najdete opravdu dostatek. Park
působí spíše jako příjemný les
a nabízí k běhání jak asfaltové

INZERCE V5-1108

Kdo z místních by ho neznal
– proslulý park se svou dominantou a napodobeninou Eiffelovy věže tyčící se nad Prahou.
Petřín nabízí spoustu možností
pro běh. Park totiž disponuje rovinatými pasážemi zejména
v okolí rozhledny. Vzhledem

k tomu, že ale jde o vrcholek
nad Prahou, můžete si i zde užít
stoupání nebo seběhy. U sochy
Ferdinanda Lauba najdete také
venkovní ﬁtness, jehož součástí
je surfařský trenažér.

Park Ladronka
Park Ladronka se nachází
v těsné blízkosti stadionů na
Strahově a na rozdíl od předchozích tří zmíněných lokalit
jde o park, který sice leží na
strahovském kopci, ale běhat
budete po rovině. Zpestřením
může být fakt, že se zde setkáte
s profesionálními sportovci,
kteří se na strahovských stadionech běžně připravují. Díky
vyvýšené poloze Ladronky je
odtud hezký výhled do všech
stran. Místní cesty jsou přímo
připravené k tomu, aby se po
nich běhalo. Na místě najdete
také venkovní posilovnu, do
které můžete zavítat.

INZERCE V5-1107

MASNA KRAKOV LIDICKÁ, S.R.O.
Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov
◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřová krkovice s kostí
Kuřecí prsa s kostí
Vepřové ocásky
Anglická slanina
Paštika s telecím masem
Zámecká papriková klobása

144,90 Kč
109,90 Kč
114,90 Kč
199,90 Kč
149,90 Kč
159,90 Kč

119,90 Kč
99,90 Kč
99,90 Kč
179,90 Kč
129,90 Kč
139,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí od 2. 11. 2020 – 30. 11. 2020
nebo do vyprodání zásob!

www.krecekkk.cz
www.vase5.cz
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oronavirus spolu s vládními nařízeními velice
výrazně omezil sportovní aktivity po celé České republice a pochopitelně také
v Praze 5. Jedním z receptů na
to, zůstat i v dnešní nelehké době ﬁt, je běh. Mrkněte se spolu
s námi na přehled míst, které
jsou v Praze 5 skvěle uzpůsobeny pro běhání.

servis

Velkoobjemové

Velkoobjemové

kontejnery Regios

kontejnery MHMP

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.

20. 11.–21. 11.
■ V Botanice
■ Nad Turbovou x Na Stárce

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

25. 12–26. 12.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

27. 11.–28. 11.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Holyňská x Na Srpečku

30. 11. 14.00–18.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská

12. 11.14.00–18.00
■ Baldové x Vejražkova
■ Pod Šmukýřkou č. 4

1. 12. 14.00–18.00
■ Kroupova x Kutvirtova

13. 11. 14.00–18.00
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

4. 12.–5. 12.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ U Mrázovky x Na Cihlářce

16. 11.14.00–18.00
■ Holubova x Pechlátova

11. 12.–12. 12.
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová
alej a V Zálesí)
■ Na Pomezí (u č. 4)

18. 11. 14.00–18.00
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
19. 11. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)

18. 12.–19. 12.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

20. 11. 14.00–18.00
■ nám. 14. října x Preslova
23. 11. 14.00–18.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
■ Pod Kotlářkou (u fotbalového
hřiště)

Bezpečnostní
informační
služba

24. 11. 14.00–18.00
■ Borského (parkoviště u supermarketu)

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

26. 11. 14.00–18.00
■ Lumiérů x Barrandovská
■ Nový Zlíchov (u separace)

INZERCE V5-1105

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

25. 11. 14.00–18.00
■ Zapova (proti č. 12)

27. 11. 14.00–18.00
■ Jinonická (proti č. 78)

2. 12. 14.00–18.00
■ Slivenecká x Kosořská
3. 12. 14.00–18.00
■ Hlubočepská x K Dalejím
4. 12.14.00–18.00
■ Vrchlického x Starokošířská
7. 12.14.00–18.00
■ Smrčinská x Na Císařce
8. 12. 14.00–18.00
■ Ke Kotlářce č. 14
9. 12. 14.00–18.00
■ U Nikolajky (za stadionem u
separace)
10. 12. 14.00–18.00
■ U Blaženky x Na Provaznici
11. 12. 14.00–18.00
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
14. 12.14.00–18.00
■ Zdíkovská x Libínská
15. 12.14.00–18.00
■ V Klukovicích x Bublavská
16. 12.14.00–18.00
■ V Remízku x Voskovcova

Správa pražských hřbitovů, p.o.
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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POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

INZERCE V5-1116

ZDROJ MČ PRAHA 5

K

11. 11. 14.00–18.00
■ Devonská (u separace)
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