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Kandidátka na starostku Prahy 5
Monika Shaw Salajová (35)
je místopředsedkyně
a spoluzakladatelka
hnutí SEN 21. Hnutí založila
před čtyřmi roky společně se
senátorem Václavem Láskou,
aby pomohla nezávislým
a morálně důvěryhodným lidem
získat senátní mandát. Letos
bude hnutí SEN 21 poprvé
kandidovat v komunálních
volbách. Monika věří, že
v Praze 5 uspějí a začnou i na
lokální pražské úrovni zavádět
nový styl politiky.
● Jak dlouho se v politice pohybujete?
Už asi deset let. Vystudovala jsem Mezinárodní vztahy a Evropská studia na Masarykově univerzitě a Evropskou politiku na
Glasgowské univerzitě ve Skotsku. Poté jsem
začala pracovat jako asistentka pro britského
europoslance a jako volební manažerka pro
Skotské liberální demokraty. Po návratu do
Česka jsem začala spolupracovat se senátorem Václavem Láskou, se kterým jsem založila hnutí SEN 21.
● Co vás vedlo k tomu založit své vlastní
hnutí?
Když se Václav Láska poprvé dostal do Senátu, tak jsme tam neměli skoro žádné spojence. Aktivních senátorů tam byla hrstka
a většina pouze zahřívala židle. Navíc drtivá
většina senátorů měla silně konzervativní
názory. Vnímali třeba ochranu životního prostředí nebo podporu žen za něco radikálního
(smích). Chtěli jsme přivést do Senátu nezávislé, moderněji smýšlející osobnosti a bez
hnutí to nešlo.
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„Nesmíme rezignovat s tím,
že v politice nic nejde změnit.“

● A proč jste se nyní rozhodla kandidovat
v Praze 5?
V Praze 5 žiji se svou rodinou a mám to
tady moc ráda – od nádherného přírodního
parku Prokopské a Dalejské údolí či přírodní
památky Vidoule, kam chodím s dětmi na
procházky, až po energický Smíchov. Všude
potkávám spoustu aktivních lidí, kterým na
Pětce opravdu záleží. Hodně mě proto štve,
že tu tolik věcí nefunguje. Školky neberou
už ani tříleté děti, spádové školy jsou přeplněné, veřejný prostor je zanedbaný, bezpečnost se zhoršuje a doprava kolabuje. Ze
senátorské kanceláře se už roky snažím některé věci ovlivnit a pomoci konkrétním lidem, ale naše možnosti jsou omezené. Proto

jsem dala dohromady skvělý tým lidí, kteří
mají schopnosti a odhodlání měnit věci systémově a pro všechny.
● Na co byste se chtěla zaměřit zejména?
Největší problém Prahy 5 jsou nedostatečné investice do veřejné infrastruktury.
V Praze 5 probíhá masivní bytová výstavba,
ale zároveň se s tím dost rychle nestaví
školky, školy, zdravotnická zařízení, sportoviště nebo parkovací místa. Chtěla bych nastavit developerům jasná pravidla a zasadit
se o to, aby víc přispívali do městského rozpočtu. Také mi hodně leží na srdci veřejný
prostor, který je zanedbaný. Mám plán, jak
pokračování na straně 2
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„Nesmíme rezignovat s tím,
že v politice nic nejde změnit.“
dokončení ze strany 1
ho lidem postupně zpříjemňovat.
● Máte nějaké město, které je
pro vás vzorem?
Já mám moc ráda Edinburgh
ve Skotsku, kde jsem dlouho žila.
To je krásné, historické město
plné života. Vůbec si nedokážu
představit, že by na náměstích
byl nepořádek, přeplněné koše
nebo vytlučené dlažební kostky,
jako to vídám každý den na Kavalírce nebo Andělu cestou do
práce. V Edinburghu si lidé každý kousek veřejného prostoru
vyložené užívají, odpočívají při

trochu pěkném počasí na trávě
a pořádají komunitní akce. Lidé
tam obecně mají silný pocit komunity, který radnice cíleně buduje podporou všemožných akcí
a sousedských aktivit.
● Jsou komunity v dnešní
době vůbec důležité?
Být součástí smysluplné komunity je velmi důležité pro kvalitu našeho života. Kromě jiného
si lidé v komunitách mohou vzájemně vypomáhat, což se ukázalo i během pandemie. Praha 5
má bohužel jednu z nejmenších
sítí kulturních a komunitních
center a to chci také změnit. Komunity mají být partnerem rad-

Celý tým SEN 21 v Praze 5 se už těší na sladkou kampaň.

S Václavem Láskou spolupracujeme už sedm let.

nice při plánování rozvoje města.
Radnice by měla lákat občany
k aktivnímu životu, k setkávání
a zlepšování svého sousedství.
● Jak plánujete voliče přesvědčit, aby dali důvěru právě
vám?
Já věřím, že už jsme si důvěru
mnoha lidí s Václavem Láskou získali naší prací pro občany v senátní kanceláři. A pak také sázím
na osobní setkání v rámci naší
letní Zmrzlinové TukTuk tour,
která začala 4. června. S celým
týmem čtyři dny v týdnu jezdíme
s naším elektroautíčkem po celé
Praze 5 a mluvíme s lidmi. Chceme jim prezentovat naši vizi
Prahy 5 a na oplátku slyšet jejich
názory, co můžeme na radnici
udělat pro to, aby se jim žilo lépe.
Chceme do české politiky přinášet jiný styl komunikace, který
je přátelský a osobní. Moc se na
to těším.
● Jdete do voleb sami, nebo
s někým spolupracujete?
Spojili jsme se se Společností
proti developerské výstavbě
v Prokopském údolí, protože nás
spojuje ochrana přírodních rezervací a parků. Navíc se známe
už roky a sedneme si i lidsky, což
je v politice vzácné. Věříme, že
letos je tady opravdová šance na
tolik potřebnou změnu. Jdeme
vyvětrat radnici, aby do jejího
čela zasedli noví lidé bez škraloupů z minulosti.

● Jaké škraloupy myslíte?
Praha 5 je v tomto ohledu zakletá a až na jednu výjimku
nikdy neměla slušné politické vedení. Střety zájmů, traﬁkantství
a převlékání politických kabátů
jsou na radnici zakořeněné již
delší dobu. Například pan radní
Homola se na radnici pohybuje
už mnoho let za Věci Veřejné, za
Patrioty P5, Demokraty Jana
Kasla a nyní za STAN. Pan radní
Lachnit za ANO byl dříve zastupitelem za ČSSD. Paní starostka
Zajíčková za ODS zase kumuluje
funkce starostky a poslankyně,
což časově nelze stíhat. Navíc má
paní starostka prokazatelný
střet zájmů v případě školní budovy na Plzeňské, kterou si pronajímá od městské části Prahy 5
za velmi výhodných podmínek.
Školní budova je navíc v oblasti,
kde je největší nedostatek míst
v základním a mateřském školství a městská část by ji mohla
využít pro místní děti.
● Věříte, že vy byste se v politice nezkazila?
Věřím. Nesmíme rezignovat
s tím, že nic nejde změnit a česká
politická scéna je bahno, ve kterém se všichni utopí. Je na čase
mít větší nároky na morálku našich politiků a začít posouvat laťku politické kultury zpět nahoru.
V zahraničí jsem se přesvědčila,
že politika se dá dělat pokorně,
zodpovědně a ve prospěch obred
čanů.
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Česko-slovenský projekt
Poznejme se říkadlem
ejich poetické pásmo s hudebním doprovodem bylo vystavěno na dětských říkadlech. „S ohledem na předškolní věk
byla vhodně zvolena lidová říkadla, která
mají v životě dětí důležitý význam. Jsou založena na rytmickém textu, který vybízí
k různým hudebním aktivitám,“ uvedla česká koordinátorka projektu Kateřina Burianová. Žákyně v mateřské škole strávily tři dopoledne. Pro děti si připravily zajímavé
hudební, pohybové, výtvarné a jiné aktivity,
které námětově vycházely z vybraných říkadel. Při výchovně vzdělávacích činnostech
s dětmi uplatňovaly své dosavadní odborné
vědomosti, dovednosti a zkušenosti získané
během studia.
„Po predchádzajúcej výbornej spolupráci
se Střední odbornou školou pedagogickou
z Prahy 6 sme mali možnosť znovu sa stretnúť a obnoviť našu spoluprácu v rámci projektu Poznejme se říkadlem, ktorý bude
tento mesiac ukončený po troch rokoch,“ přiblížila projekt jeho slovenská koordinátorka
Zuzana Danišová. Obě dvě střední školy se
dlouhodobě zabývají vzděláváním žáků ve
stejném oboru, který připravuje na povolání
pedagoga v mateřské škole. Proto jako cílo-

J

vou skupinu společného projektu zvolily
právě děti v těchto školních zařízeních.
Projekt Poznejme se říkadlem umožnil vycestovat do zahraničí oběma stranám. Minulý měsíc se z „výměnného pobytu“ vrátily
české žákyně, které zamířily do Banskobystrického kraje, ve kterém se nachází třicetitisícový Lučenec. Během osmi dní směřovaly ke stejným cílům jako jejich protějšky.
Jednalo se především o šíření a podporu porozumění českému a slovenskému jazyku
u dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu,
že jazyková kultura souvisí s národním kulturním bohatstvím, žákyně se seznamovaly
i s kulturním bohatstvím partnerské země.
V návaznosti na využití rytmických říkadel
v jejich představení pro děti na téma „Voda“
se s těmito cíli pojil i další, a to rozvoj hudebních schopností a dovedností. Danišová vyzdvihla, že v obou případech „žiačky mali
možnosť zdokonaliť si svoje zručnosti pri
práci s deťmi predškolského veku. Bolo to
veľmi obohacujúce a tiež prínosné pre budúce
učitelky MŠ. Zároveň deti mohli spoznať rozdielné detské rečňovanky a pesničky v oboch
jazykoch – v češtine a slovenčine. Okrem
toho sme mali možnosť objaviť krásy histoINZERCE V5-0601

Foto Kateřina Burianová

Zvieratká si žili v lese – medveď, zajac, žabka, sojka … A o čom sa
rozprávali? Ako sa im tam darí? Na tyto otázky už znají odpovědi
děti z barrandovské školky Tréglova, které zhlédly představení
„Zvieratká v lese“ v podání žákyň slovenské Stredné odborné
školy pedagogické v Lučenci. Slovenské dívky školku navštívily
díky projektu Poznejme se říkadlem.

rických a kultúrnych pamiatok v našom
okolí“. Proto je škoda, že z původně plánovaných čtyř „výměnných pobytů“ se z důvodu
opatření týkajících se onemocnění covid-19,
podařilo zrealizovat pouze dva, přičemž zbývající proběhly virtuálně. Projekt kladně hodnotila i ředitelka Mateřské školy Tréglova
Milena Bardová: „Spolupráce s oběma pedagogickými školami pro nás byla velikým přínosem. Společný program ukázal důležitost
propojování české a slovenské kultury pro
předškolní děti. Rádi jsme se do projektu zapojili a mohu říci, že společně prožitý čas obohatil nejen děti, ale i dospělé, kteří se na
těchto aktivitách podíleli.“
Na základě zmiňovaných poetických pásem a z nich vyplývajících činností zrealizovaných v pražské a lučenecké mateřské škole
vznikne dvojjazyčná metodická příručka. Její
využití ocení především žáci a studenti připravující se na výkon povolání pedagoga
v mateřské škole, ale inspiraci v ní najdou
i ti, kteří se již pedagogické činnosti s dětmi
věnují. Česko-slovenský projekt Poznejme
se říkadlem je ﬁnancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+.
Renata Říhová
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Soukromá mateřinka Korálek na
Smíchově ukončí provoz ke
konci letošního června. Po
nezbytných stavebně-technických úpravách převezme
objekt školky městská část
a zřídí zde odloučené pracoviště
Mateřské školy Podbělohorská.

Pokud by městská část provoz soukromé
školky nepřevzala, došlo by k přerušení kontinuity nejen v dětském kolektivu, ale i mezi
zaměstnanci. Proto je dobrou zprávou, že
provoz bývalé mateřinky Korálek plně zajistí
mateřinka Podbělohorská včetně personálního zázemí a stravování. „Jsem přesvědčená, že nové detašované pracoviště MŠ Podbělohorská bude jen ku prospěchu věci. Paní
ředitelka je zkušená manažerka a s nárůstem dětí si jistě poradí,“ dodala starostka.
V průběhu letních prázdnin provede pátá
městská část nezbytné úpravy, jako je výměna krytin, malování, výměna akumulačních kamen, doplnění nových spotřebičů do
kuchyně a doplnění základních technických
revizí. Na zahradě budou provedeny průřezy
stromů a opravy herních prvků. Po realizaci
vyjmenovaných úprav bude mateřská škola
připravena k zahájení provozu od 1. září.
„Městské části Praha 5 se znovu vrátí její
majetek, který využije pro předškoláky ze

„P

ružně jsme reagovali na situaci,
kdy se soukromý subjekt rozhodl
ukončit svoji činnost. Přebíráme
jak objekt, tak děti a zaměstnance, a vila na
Hřebenkách bude dále sloužit místním dětem. Zachováme stávající kapacitu padesáti
míst, a umožníme tak rodičům, aby mohli
děti nadále dávat do školky v blízkosti svého
bydliště,“ řekla Renáta Zajíčkova (ODS), starostka Prahy 5 odpovědná za oblast školství.

Foto Zapisdoms.cz

Pětka převezme pod svá křídla
soukromou školku Korálek

Smíchova a Košíř. Jsem rád, že v místě bude
zachovaná kontinuita předškolního vzdělávání dětí. Přestože soukromá mateřská škola
končí, pro rodiče je skvělou zprávou, že se
MČ Praha 5 o jejich děti postará,“ doplnil
místostarosta odpovědný za oblast majetku
a nebytových prostor Martin Damašek
red
(TOP 09).

Na Smíchově se děti seznámí
s moderní technologií

ábavně-naučný program, který ve spolupráci s Královstvím železnic připravila městská společnost Operátor ICT,
je vhodný pro děti ve věku od 6 do 11 let
a hravou formou ukazuje, jak moderní technologie a nejrůznější inovativní vychytávky
fungují v hlavním městě. Programem děti
provádí maskot projektové kanceláře Smart
Prague, robot Prageek. Na místě je pro ně
připravena tak zvaná zážitková mapa, kde
je čeká řada otázek věnovaných například
chytrým dopravním značkám a popelnicím,
elektromobilitě nebo udržitelnosti
„Zvědavost je u dětí potřeba podporovat,
díky tomu v nich můžeme objevit jejich talent a vyvolat zájem o další vzdělávání.

Z

Foto MHMP

Jak probudit v dětech zájem
o chytrá řešení, technologie,
inovace a dění ve městě?
Nabídněte jim zábavný
program. A právě takový, pod
názvem Poznej chytrou Prahu,
odstartoval v Království železnic
na pražském Smíchově.

V tomto případě o moderní technologie,
které utvářejí podobu moderních měst.
A právě zážitková forma je velmi funkční.
Myslím ale, že program může přilákat nejen
děti samotné, ale i jejich rodiče, kteří tak mohou mít chuť zapojit se do dění ve městě,“
řekl pražský radní Vít Šimral (Piráti).
Království železnic na Smíchově je největší
modelovou expozicí železnice v Česku. Ukazuje různé kraje a jejich typické dominanty.

Kolejiště mají celkovou rozlohu téměř šest
set metrů čtverečních, jsou v měřítku 1 : 87
a přirozeně kombinují fantazii modelářů s realitou.
V každém okamžiku se po trati prohání
osmdesát až devadesát osobních i nákladních vlaků, které doplňují auta, tramvaje,
lanovka, a dokonce i stanice pražského
metra. Kromě toho je na místě řada dalších
red
atrakcí.
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Psí pomocníci soutěžili
o titul Mistra ČR

Dvě nejlepší studentské
firmy jsou z Prahy 5
bsolutním vítězem soutěže JA Studentská ﬁrma
roku 2021/2022 se stala
Booder company žáků Střední
průmyslové školy dopravní
v Praze 5. Porotu zaujala především podnikatelským nápadem
a propracovaným marketingem.
Vítězná studentská ﬁrma na
trh úspěšně uvedla tzv. binder,
který umožňuje stáhnout hrudník transgender klukům. Druhé
místo v národním ﬁnále obsadili
studenti Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné
v Praze 5 s ﬁrmou Cool hůl, která
vyrábí elegantní vycházkové hole
na míru. Třetí skončili studenti
z Obchodní akademie, Střední
odborné školy a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové, kteří se ve
ﬁrmě Botelo věnují prodeji dekorací vyrobených z nevratných
použitých skleněných lahví.
V letošním školním roce vzniklo na českých středních školách
v programu JA Studentská ﬁrma
256 nových studentských ﬁrem.
Z nich více než čtyřicet představilo své podnikatelské úspěchy
veřejnosti na dubnovém vele-

átý ročník open air festivalu Arena Divadla bratří
Formanů přivítá návštěvníky opět na zrekonstruované
Smíchovské náplavce. Festival je
přehlídkou divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální
tvorby. Představení se budou
odehrávat ve stanech či pod širým nebem v parku na Hořejším
nábřeží, na náplavce i na divadelní lodi Tajemství.
Open air festival Divadla bratří Formanů se uskuteční od
21. června do 2. července. Festivalové městečko zabydlí prostor
od parku na Hořejším nábřeží až
po hladinu Vltavy. Zde bude tradičně scéna lodi Tajemství, která
již tradičně poskytne prostor

P

nejen pro vystoupení, ale i pro
hudební program či odpočinek
s dobrým jídlem a pitím a s výhledem na krásy Prahy.
Přímo na náplavce přistane
vesmírná loď kosmonauta Juriho, v parku se objeví stany divadelních souborů Rasposo či
Cirkusu Ronaldo. Oba do Prahy
přivezou zatím u nás neviděné
cirkusové novinky. Chybět nebudou ani vystoupení na čerstvém
vzduchu v podání souboru Les
P’tits Bras v prostoru parku.
Během festivalu mohou zájemci také navštívit umělecké
dílny, den ukrajinských umělců
a další atrakce pro malé i velké.
Vstup do areálu festivalu je i lered
tos zdarma.

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

přijme

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta
Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628
maria.ﬁsarova@centrum.cz
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Bratři Formanové
opět zamíří na náplavku

trhu v Galerii Harfa. Na veletrhu
vybrala odborná porota nejlepší
studentské ﬁrmy v deseti kategoriích. Všech deset oceněných
se následně utkalo v národním
ﬁnále soutěže.
Ve ﬁnále rozhodovaly výsledky
zavedených ﬁrem, počáteční nápad i schopnost studentů svůj
produkt zpropagovat. Finále probíhalo kompletně v anglickém jazyce a umění prezentovat svůj
byznys porotě bylo významným
hodnoticím kritériem. Pětičlenný tým byznysmenů z Booder
company čeká mezinárodní klání
studentských ﬁrem v v estonred
ském Tallinnu.

Lékárna
Rudná u Prahy
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N

činnost neziskové organizace
Helppes, byla zastoupena radním Petrem Lachnitem (ANO),
který převzal nad touto výjimečnou soutěží záštitu a byl průběhu
soutěží osobně přítomen.
První část soutěží byla zaměřena na poslušnost psích pomocníků. Druhá, takzvaná speciální
část, měla prokázat schopnosti
vodících a asistenčních psů asistovat svým majitelům v každodenním životě.
Absolutní vítězkou, mistryní
ČR ve výkonu asistenčních psů
pro rok 2022, se stala Věra Janoštíková s ﬂat coated retrievrem Medicine man Černá slured
níčka (Zack).

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.: 777 148 506

(*%0 %' .**& #00 * #00 *( #& &- -

LETNÍ JAZYKOVÉ KEMPY ANGLICKÉHO JAZYKA
+*)('&%$! $*!(*$!' %!!( *&!*'*
10/0.-*)('*&*%'0$(#"!*(**%00-*0*"&*&*
!'& *$(*#&(*&*.)0%0"*0/ "*(*anglicky* *&* (
(/%*(*#0&$-** ( .)*  % !% ( !'*% !* ! !
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ezisková
organizace
Helppes z Prahy 5 ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu uspořádala 4. června
v areálu Helppes v Motole již
12. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních a vodících psů
– Mistrovství České republiky ve
výkonu asistenčních a vodících
psů.
Celý den probíhal ve skvělé
atmosféře díky organizátorům
akce, výjimečným soutěžícím
a všem návštěvníkům, kteří se
rozhodli podpořit jedinečné
mistrovství i spoluobčany s handicapem. Pátá městská část, která již dlouhou dobu podporuje

Foto Pearmedia

Foto Archiv Helppes

A

-.(*0'/&.-*%()(*"('/-!*&*
%)& 0 -*&*
www.zkkousky-nanecis
o
to.cz/prazdniny
www.e-jazykyy..cz
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Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

Velkoobjemové
kontejnery
o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.

D

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery hrazené z rozpočtu MČ Prahy 5 se nyní přistavují
v pátek od 16.00 do 20.00 hodin
a v sobotu od 10.00 do 14.00 hodin. Na stanovišti bude přítomna
obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů.
24. 6. – 25. 6.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16,
u čerpací stanice)
1. 7. – 2. 7.
■ Kobrova (u č. 6)
■ Butovická x Pod Vidoulí (parkoviště)
8. 7. – 9. 7.
■ Česká (proti č. 7)
■ Za Zámečkem (proti č. 10)
15. 7. – 16. 7.
■ V Botanice (za Komerční bankou)
■ U Jinonického rybníčka (proti
č. 7)
22. 7. – 23. 7.
■ Musílkova x Schodová
■ Souběžná II x Na Vidouli
29. 7. – 30. 7.
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Nad Turbovou x Na Stárce
5. 8. – 6. 8.
■ Pechlátova (u č. 16)
■ Urbanova (parkoviště pod
č. 20)
12. 8. – 13. 8.
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Fráni Šrámka x Nad Husovými
sady

19. 8. – 20. 8.
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová
alej a V Zálesí)
■ Kobrova (u č. 6)

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání
odpadů a zajistí, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla
budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské
policii.
22. 6. 16.00–20.00
■ Holubova x Pechlátova
23. 6. 16.00–20.00
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
24. 6. 16.00–20.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
■ Zapova (proti č. 12)
29. 6. 16.00–20.00
■ Borského (u supermarketu)
30. 6. 16.00–20.00
■ Lumiérů x Barrandovská
7. 7. 16.00–20.00
■ Werichova (proti č. 17)
8. 7. 16.00–20.00
■ Zdíkovská x Libínská
14. 7. 16.00–20.00
■ Ke Kotlářce č. 14
15. 7. 16.00–20.00
■ Devonská (u separace)
21. 7. 16.00–20.00
■ Smrčinská x Na Císařce
22. 7. 16.00–20.00
■ Karlštejnská x U Dět. hřiště
29. 7. 16.00–20.00
■ U Malvazinky č. 24
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Tato služba je pro občany
s trvalým pobytem na území
města bezplatná. Ve sběrných
dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této
služby je stanovena za naložení
a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.
Zdroj MČ Praha 5

ontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (listí,
tráva, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu; ne
živočišné zbytky). Po dobu přistavení bude u kontejneru od-

K

borná obsluha, která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu. Pokud dojde k naplnění
kontejneru před uplynutím doby
přistavení, bude přistaven konZdroj MČ Praha 5
tejner nový.

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ U Malvazinky č. 24
neděle
26. 6. 10.00–13.00
26. 6. 10.00–13.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
neděle
3. 7. 10.00–13.00
■ V Remízku x Voskovcova
neděle
■ Brdlíkova u hřbitova
neděle
3. 7. 10.00–13.00
10. 7. 10.00–13.00
■ Butovická x Pod Vidoulí
neděle
■ Hlubočepská
neděle
17. 7. 10.00–13.00
neděle
24. 7. 10.00–13.00
■ Fr. Šrámka x Nad Hus. sady
31. 7. 10.00–13.00
■ Nad Výšinkou x Na Hřebenkách neděle
neděle
31. 7. 10.00–13.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
■ Na Srpečku x Holyňská
neděle
7. 8. 10.00–13.00
14. 8. 10.00–13.00
■ Nad Turbovou x Na Stárce
neděle
14. 8. 10.00–13.00
■ Náměstí 14. října x Preslova
neděle
■ Pechlátova č. 16
neděle
21. 8. 10.00–13.00
Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
9.00–12.00
■ U Dět. hřiště x Karlštejnská
neděle
26. 6.
sobota
2. 7.
9.00–12.00
■ Výmolova (u zahr. kolonie)
■ U Malvazinky č. 24
sobota
9. 7. 13.00–16.00
■ Zdíkovská x Libínská
sobota
16. 7. 13.00–16.00
9.00–12.00
■ V Klukovicích x Bublavská
sobota
23. 7.
6. 8.
9.00–12.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
sobota
9.00–12.00
■ Nad Zlíchovem x Prosluněná
sobota
13. 8.
sobota
20. 8.
9.00–12.00
■ Na Homolce (proti č. 16)

Sběr použitých
olejů a tuků
■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova
■ U Klavírky (u domu č. 10)

■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Komerční bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)
Zdroj MČ Praha 5

Přerušení dodávky vody
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 22. června od 8 do 15 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 5 – Zličín, Sobín.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Blatnická, Bojkovická, Boleratická, Brňovská, Bzenecká, Čejkovická, Habřická, Havranická, Hostivická, Hrozenkovská
č.p. 407, Jasenická, Ke Břvům, Ke Zličínu, Lubnická, Mikulčická, Nivnická, Pavlická, Petrovská, Radějovská, Slavičínská, Šakvická, Valtická, Vlčnovská a Želetická.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle technických možností přistavením cisterny
s pitnou vodou. Informace nepřetržitě podává zákaznická linka
Zdroj PVK
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.
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Švanďák uvedl v Chicagu první hru
na světě napsanou robotem. Úspěšně!

o po projekci první divadelní hry na světě napsané robotem pokračovalo v programu inscenacemi
Pankrác ‘45 a Protest/Rest, uvedenými před nabitým sálem chicagského Chopin Theatre. Poté
se tvůrci a herci přesunuli do
New Yorku. Tam je na festivalu
Rehearsal for Truth Theater Festival organizovaném newyorkskou Václav Havel Library Foundation čekala světová premiéra
textu Permeation, jejíž autorem
je umělá inteligence.
„Hned první večer jsme chicagské Chopin Theatre naplnili na

T

hranice jeho možností,“ uvedl
umělecký šéf Švandova divadla
Martin Františák. Do poslední
chvíle tak majitel a ředitel divadla Zygmunt Dyrkacz přidával
do hlediště další a další přístavky.
„Hráli jsme česky s anglickými
titulky. Tituly Pankrác ‘45 i Protest/Rest jsme uvedli celkem třikrát na Hlavní scéně, kam se pokaždé vešlo více než 120 diváků,
což je její obvyklá kapacita,“ řekl
Františák.
Hostování Švandova divadla
se stalo součástí oslav 100. výročí založení T. G. Masaryk Czech
School v Chicagu, během nichž
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Foto Archiv ŠD

Do posledního místečka obsazeným workshopem
na univerzitě v Chicagu spojeným s promítáním
titulu AI: Když robot píše hru, začalo 2. června
turné pražského Švandova divadla ve Spojených
státech.

Herci Jacob Erftemeijer, Tomáš Pavelka, Robert Jašków a Tomáš
Kořének před Chopin Theatre v Chicagu.
proběhla i desátá výroční Konference českých škol v Severní
Americe. A její účastnice si dra-

ma žen, které se v létě roku 1945
sešly v jedné cele pankrácké věznice, nenechaly ujít.
red
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unikátní vlakové soupravě REVOLUTION TRAIN
zhruba 400 žáků a žákyň
ze základních škol Prahy 5 zhlédlo vzdělávací program zaměřený na primární protidrogovou
prevenci. V odpoledních hodinách pak byla vlaková souprava
přístupná veřejnosti, a to zejména rodičům s dětmi.
„Primární prevence je nejúčinnější a také nejlevnější forma
boje se závislostmi. Praha 5, která má veřejný prostor historicky
zatížený koncentrací nízkoprahových center pro závislé osoby,
se s touto problematikou potýká
dlouhodobě. Denně v našich ulicích a parcích vídáme důsledky
užívání drog a v rámci omezených možností řešíme na úrovni
městské části bezpečnostní dopady na život obyvatel Prahy 5.
Problematikou se zabývám i jako
poslankyně, jsem v kontaktu
s národním protidrogovým koordinátorem, který právě zdůrazňuje význam primární prevence,“ uvedla Renáta Zajíčková
(ODS), starostka odpovědná za
oblast školství MČ Praha 5. I pro-

V

to vítá projekt REVOLUTION
TRAIN, který podle ní moderním
a atraktivním způsobem edukuje
mladé lidi. „Prostřednictvím zážitkového učení působí na jejich
smysly a vystavuje je simulovaným kritickým životním situacím. Nenásilně ukazuje, jak je
důležité trávit čas smysluplně
a jak si užívat života bez závislostí. Těší mě, že se do tohoto
programu zapojilo osm základních škol z Prahy 5,“ dodala Zajíčková.
Projekt ﬁnančně podpořila developerská společnost Sekyra
Group. „REVOLUTION TRAIN
šíří osvětu, názornou formou
ukazuje negativní důsledky drogové závislosti a cílí především
na děti a mladou populaci, která
může být v tomto ohledu zranitelná. Jsme proto rádi, že jsme
mohli právě tuto akci podpořit,
o to více, že vlaková souprava zamířila na smíchovské nádraží,
v jehož okolí Sekyra Group buduje novou čtvrť Smíchov City,
největší projekt v moderních dějinách Prahy. Vzniká zde tedy
místo, kde chceme, aby se lidem

žilo spokojeně a bezpečně,“ prohlásil Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Interaktivní
vzdělávání
REVOLUTION TRAIN představil unikátní program, jehož základem je multimediální vlaková
souprava, která nabízí jedinečné
prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání zaměřené na
primární prevenci. Návštěvníci
v něm v několika rovinách sledují
příběh o příčinách, vývoji a důsledcích závislostí. „Hlavní sdělení programu je především apelem na zdravý způsob myšlení,
zdůrazňuje význam osobní svobody a odpovědnosti za vlastní
bezpečí, je inspirací k pozitivním
životním volbám. Je zásadní, aby
si každý jedinec uvědomil, že
rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové, a špatná rozhodnutí mohou mít fatální důsledky,“ vysvětlil Pavel Tuma,
autor projektu.

Cílem programu je – prostřednictvím zapojení všech lidských
smyslů – maximálně zapůsobit
na osobnost návštěvníka, na jeho
postoj k závislostem a na upevnění jeho vnitřního odmítavého
postoje k návykovým látkám.
Prostory vlaku REVOLUTION
TRAIN jsou multifunkční a umožňují měnit programy podle cílové
skupiny, ať již jde o školy, rodiny
s dětmi, širší veřejnost či zaměstnanecké kolektivy.
Vlaková souprava se skládá ze
šesti vagonů. V jednotlivých vagonech návštěvníci procházejí
reálným příběhem, který sledují
v několika multimediálních kinosálech. Po každé části ﬁlmu se
zvedne projekční plátno, za nímž
je nainstalovaná věrná kopie
místa, které přímo souvisí s dějem příběhu. V těchto prostorách
probíhá bezprostřední interakce
lektora s účastníky programu.
Díky intenzivní simulaci vjemů
dochází k maximalizaci prožitku
a efektivity učení.

Historie projektu
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Nadační fond NOVÉ ČESKO s podporou
developerské společnosti Sekyra Group připravil
pro základní školy městské části Praha 5, pro
rodiče s dětmi, ale i širokou veřejnost návštěvu
multimediální vlakové soupravy REVOLUTION
TRAIN s programem protidrogové prevence.
Akce proběhla na Smíchovském nádraží ve dnech
17. a 18. května.

Foto Sekyragroup.cz 2x

Na Smíchovské nádraží
dorazil REVOLUTION TRAIN

● Nadační fond NOVÉ ČESKO zahájil pilotní provoz vlaku v březnu 2015 v Praze na dejvickém nádraží. Brzy se ukázalo, že
REVOLUTION TRAIN má jako osvětový a zážitkový program
celospolečensky významný potenciál. Po pozitivních ohlasech
návštěvníků vypravil Nadační fond NČ v dubnu 2016 soupravu
na první turné po českých městech, kde úspěšně představil také
německou verzi programu. Na podzim 2016 vlak poprvé vyrazil
za hranice, a to do Německa.
● Úspěšného projektu si postupně všimli i v dalších zemích,
konkrétně na Slovensku a v Polsku. Do současné doby vidělo
program REVOLUTION TRAIN přes 200 tisíc návštěvníků ve
195 partnerských městech ve čtyřech státech Evropské unie.

