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editorial
Vážení čtenáři,
pohled z okna vám potvrdí
to, čemu se možná ještě
z posledních sil bráníte.
Teplé a slunečné dny jsou
minulostí, podzim je tady.
Na podzim řada lidí propadá depresím a beznaději. Té ale možná řada
obyvatel propadne i kvůli
politické situace na radnici Prahy 5. Když před
více než měsícem místostarosta Lukáš Budín ze Strany zelených oznamoval, že on a jeho spolustraníci
opouštějí koalici s TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL, vypadalo to, že má jasno a už míří směrem do starostovské
kanceláře. Jenže všechno je jinak. Zelení jsou rozštěpeni a nová koalice v nedohlednu. To ale těm, kteří se
už vidí v novém politickém partnerství, nebrání v tom
rozhodovat, kdo jaký post získá. A se strůjcem převratu Lukášem Budínem tak nějak nikdo asi moc nepočítá. Praha 5 má v tomhle smůlu, starostů a koalic
se zde za posledních několik let vystřídalo několik
a pro řadu lidí je nezapomenutelným „šéfem“ městské
části bývalý starosta za ODS Milan Jančík. Jeho betonové květináče jsou téměř legendou. Obojí to začíná
písmenem „p“ – politika a počasí. Ať se obojí vyvíjí
k vaší spokojenosti.
Vaše Zuzana
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Bydlete chytře, bydlete SMART
www.smart-byty.cz
Nové byty vznikají jen pár metrů
od metra Nové Butovice, jsou
v nízkoenergetickém standardu
budovy sk. B a uspokojí všechny,
kteří mají rádi chytrá řešení.
Nejvýraznější novinkou projektu
SMART byty je příprava systému
chytrého ovládání bytu, díky kterému
lze pohodlně ovládat vybavení bytu
prostřednictvím mobilního telefonu.
Již zaběhlou samozřejmostí bytů
společnosti Trigema je rekuperace VZT.
K dispozici zůstává zhruba
40 dostupných bytů s cenou
od 2 714 383 Kč s DPH.

SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

aktuality

Máme rádi

Vlasta Redl
v divadle

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO NÁRODNÍ MUZEUM

mláďata na Smíchově
áme rádi mláďata aneb na Stanici
přírodovědců se líhneme na podzim je název výstavy živých zvířat,
kterou mohou až do 18. října mezi 9.00 až
18.00 hodinou navštívit zájemci ve smí-

M

chovské Stanici přírodovědců. Kromě stálé
expozice tady uvidí také čerstvě vylíhnutá
mláďata. Zakoupená vstupenka navíc platí
i na prohlídku tamního skleníku a tropického terária.

Národopisná výstava
v muzeu
adu unikátů uvidí návštěvníci výstavy Národopisné ohlédnutí – Česká chalupa dnes. Národní muzeum ji
uspořádalo v Národopisném muzeu – Musaionu, a to v rámci připomenutí 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské.
Výstava potrvá do 4. ledna příštího roku.
Expozice dále připomíná i další významnou
událost konce 19. století, a to expozici
Česká chalupa na Jubilejní výstavě v roce
1891. Návštěvníci Národopisného muzea –

Ř
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V Zubatého ulici
se parkuje jinak
ový způsob parkování byl nově
zaveden v Zubatého ulici na
Smíchově. Nově bylo při levé
straně komunikace ve směru k ulici Drtinově zavedeno namísto šikmého parkování podélné. Ke změně ve způsobu
parkování zde bylo přistoupeno z toho
důvodu, že špatně zaparkovaná vozidla
často v ulici bránila odvozu komunálního odpadu.

N
Musaionu uvidí například šestimetrový
dřevěný vyřezávaný kříž s pašijovými výjevy a symboly, který byl součástí právě Národopisné výstavy českoslovanské.
INZERCE V5-1025
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oncert oblíbeného folkrockového zpěváka Vlasty Redla se
odehraje v říjnu ve Švandově divadle na Smíchově. Naplánováno je hudební vystoupení známého písničkáře,
textaře a multiinstrumentalisty na 24.
října. Koncert začne v divadle ve 20.00
hodin.

aktuality

Ulice Klikatá

Na dohled
od černé vlajky

je částečně uzavřena

ová výstava byla zahájena ve
smíchovské Galerii Portheimka.
Fotograﬁe jsou zde vystaveny
pod názvem Na dohled od černé vlajky.
Návštěvníci uvidí snímky novinářek
Jarmily Štukové a Lenky Klicperové,
které navštívily válečné zóny v Sýrii
a Iráku, tedy místa odkud naopak momentálně miliony lidí utíkají. Výstava
v Galerii Portheimka potrvá do 6. listopadu, galerie je otevřená každý den
kromě pondělí, a to od 13.00 do 18.00
hodin.

N

umožní napojení komunikace propojující
ulici Klikatou s ulicí Na Hutmance a dále
s ulicí Radlickou. Motoristé musejí počítat
s provozem v jednom jízdním pruhu, který
kyvadlově řídí světelná signalizace. Chodci
potom musejí využít koridor.

částečnou uzavírkou ulice Klikatá
musejí počítat obyvatelé Prahy 5. Důvodem uzavírky, která začala 18. září
a potrvá až do 4. prosince, je realizace
okružní křižovatky v místě u podjezdu pod
železniční tratí Praha – Rudná u Prahy, což

S

Zažádejte si
o kompostér
s vhodným pozemkem v páté městské
části. Předběžně se lze o zapůjčení kompostéru hlásit prostřednictvím mailové
adresy kompostery@praha5.cz. Ve zprávě
je třeba uvést jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou
adresu a dále také parcelní číslo pozemku,
kde bude kompostér umístěn. Kompostéry
budou přidělovány dle data podání žádosti
až do vyčerpání zásob.

isícovku kompostérů si mohou na
radnici vyzvednout obyvatelé Prahy 5. Radnice je získala díky dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zájemcům budou kompostéry zdarma zapůjčeny na dobu pěti let, po uplynutí
této lhůty přejdou kompostéry bezplatně
do vlastnictví vypůjčitelů. Kompostéry jsou
o objemu 700 nebo 900 litrů. Získat ho
mohou zájemci, kteří mají trvalé bydliště
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Navštivte velkolepou

GLOW SHOW
ideomapping, Nightshopping, Fashion Show i Silent Disco jsou připraveny
pro návštěvníky GLOW SHOW.
Konat se akce bude v prostorách Nákupního centra Metropole Zličín, a to ve dnech 16. až
18. října. Návštěvníci uvidí například videomappingovou projekci či taneční Glowfashion
Show. Hlavním dnem celého naplánovaného programu bude
sobota 17. října, kdy vystoupí
oblíbená zpěvačka Dara Rolins
a Rytmus, konat se bude dále
i Fashion Show, Hair Show nebo
Silent Disco. V sobotu bude navíc speciálně prodloužena otevírací doba obchodů až do 23.00
hodin, od 20.00 do 23.00 hodin
bude probíhat Nightshopping.
Více informací najdou zájemci
o GLOW SHOW na webových
stránkách www.metropole.cz.

V
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Pohádka
o žabákovi Valentýnovi
ohádku o rozmazleném
žabákovi sehraje ve studiu Švandova divadla
soubor Buchty a Loutky. Představení Žabák Valentýn začne
31. října v 17.00 hodin. Pohád-

P

kový příběh na motivy německé
pohádky Burny Bose je vhodný
pro diváky od tří let.Pohádka
vypráví příběh žabáka, který se
spřátelí se svým nepřítelem –
čápem Isabelou.

Výstava
nového písma
o 20. října potrvá v galerii Altán Klamovka výstava tří mladých autorek Huy Pham Quang, Terezy
Tvrdíkové a Dominiky Všední.
Projekt „Vytvořme písmo“ vznikl v Ateliéru graﬁckého designu
1 na Katedře vizuální komunikace Fakulty umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty

D

Purkyně v Ústí nad Labem
rámci letních klauzur. Výstava
Vytvořme písmo je výběrem tří
přístupů mladých designérů
a je prezentována formou autorských typograﬁckých plakátů. K vidění tak jsou v galerii
Altán Klamovka objekty, které
se pohybují na hraně designu
a volného umění.
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Láskominy Denisy Bartošové

V I K T OR

Jedlé i kreativní dárky
a skvělé recepty na celý rok!

Objevte kreativní svět Denisy Bartošové prostřednictvím její
knihy, která je plná inspirace na jedlé i tvořivé dárky a tzv.
last minute dárky, které vám zachrání krk i deset minut
před oslavou kamarádčiných narozenin! Denisa pro vás do
každé kapitoly připravila také jedno její milované jídlo,
a i to budete mít raz dva hotové! A perlička nakonec –
prostor pro vaše poznámky, recepty, tipy, vychytávky nebo
fotky v každé kapitole! Kniha je rozdělena do dvanácti částí
podle kalendářních měsíců.
Více info na www.smartpress.cz
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komplikují spory

Vypadalo to velmi jednoduše. Zelení v Praze 5 se začátkem
září dohodli, že opustí koalici, v které byli od loňských
podzimních voleb s TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL. Plán byl
takový, že uzavřou koalici novou a do starostovského
křesla usedne zelený místostarosta Lukáš Budín. Ani po
pěti týdnech ale na radnici žádná nová koalice nevznikla.
ukášovi Budínovi, strůjci zářijového
radničního puče, totiž čtyři zastupitelé zelených „přeběhli“, respektive
rozhodli se podpořit původní koalici. „Náš
osmičlenný zastupitelský klub Strany zelených se následně nedokázal bohužel shodnout a rozdělil se na dvě části. Jedna část
podporuje nový půdorys koalice, ta druhá
stávající půdorys koalice,“ připustil Lukáš

L

Budín. Budínovi podle všeho velmi uškodila jeho spolupráce s kontroverzním poradcem Janem Skalickým. Ten veřejně prohlašoval, že právě on vyjednává novou
koalici s jediným cílem – udělat z Budína
starostu. I když se dvojice pracovně rozešla, nejspíš právě Skalický Budínovi cestu
do kanceláře starosty uzavřel. Paralelně se
ale začala rodit druhá koalice. Ani ta ale

nemá přesvědčivou většinu. Zasednout by
v ní měli čtyři zelení, Patrioti Praha 5 a Demokraté Jana Kasla, ODS a ANO. Žádnou
koaliční dohodu ještě ani nepodepsali, už
teď si potenciální koaliční partneři jdou po
krku. A v hlavní roli je opět Lukáš Budín,
který tehdejší koaliční partnery hodil přes
palubu.
Radnice Prahy 5 je nestabilní posledních
několik let. Od konce éry kontroverzního
exstarosty Milana Jančíka se tady nepovedlo sestavit stabilní koalici.
Nedaří se to ani Budínovi, jeho budoucí
možný koaliční partner Zlatko Marinov
(ANO) na něj totiž už dříve podal trestní
oznámení za čerpání neoprávněných náhrad z minulého volebního období. Budín
v tom není sám, za to samé byli už odsouzeni další zastupitelé z Prahy 5. Naposledy
soud potrestal bývalého zastupitele Herberta Heisslera, má vrátit téměř milion
korun neoprávněně vyinkasovaný na náhradách a od soudkyně navíc dostal dvouletou podmínku. Za stejný čin už byli odsou-

Kdo je kdo v Praze 5
Lukáš Budín (Strana zelených)
Místostarosta Lukáš Budín se před pěti
týdny rozhodl, že jeho zelení už nechtějí
pokračovat v dosavadní koalici s TOP 09,
ČSSD a KDU-ČSL. Do nové koalice a i křesla pětkového starosty mu měl dopomoci
jeho poradce s kontroverzní pověstí Jan
Skalický. Nakonec mu ale nejspíš zlomil
vaz. Proti Budínovi se postavila i část jeho
spolustraníků. Budínovi neprospělo ani
údajně nestandardní dosazení nové šéfky
stavebního odboru Ivany Jakoubkové.

Lukáš Herold (ODS)
Bývalá pravá ruka kontroverzního exstarosta za ODS Milana Jančíka. V jeho radě
byl zástupcem starosty. Za jeho působení
údajně došlo ke změnám územního plánu
a díky tomu mohla být uskutečněna řada
sporných developerských projektů.

Petr Lachnit (ANO 2011)
Pětkový politický matador. V minulém volebním období kopal za ČSSD, byl dokonce
1. zástupcem starosty Prahy 5. Teď hájí
zájmy hnutí ANO 2011 a říká se o něm, že
má blízko ke kontroverzní starostce Prahy 10 Radmile Kleslové. Navíc zastupitel

Zlatko Marinov zvolený za ANO 2011 na
potenciálního koaličního partnera Budínauž před časem podal trestní oznámení
za neoprávněné čerpání náhrad z minulého volebního období.

Radek Klíma (TOP 09)
Starosta Radek Klíma už jednou „zradu“
svých koaličních partnerů zažil. Téměř na
den přesně před třemi lety byl odvolán
z pozice starosty Prahy 5. Jeho odvolání
tehdy inicioval klub Nezávislých. Klíma se
tehdy bránil tím, že skutečným důvodem
k jeho odvolání bylo to, že odmítal krýt
praktiky hraničící s porušením zákona,
například privatizaci půdních prostor.

Jan Smetana (ČSSD)
Současný stále ještě zástupce starosty Jan
Smetana byl v několika posledních volebních obdobích vždy v radě městské části.
A třeba před šesti lety ho z pozice místostarosty „sestřelili“ jeho spolustraníci. Vadilo jim, že podpisem koaliční dohody
tehdy pomohl občanskodemokratickému
starostovi se špatnou pověstí Milanu Jančíkovi po volbách v roce 2006 udržet
křeslo starosty. Nyní se však sociální de-

mokraté pokouší udržet koalici, na které
se s partnery domluvili po volbách.

Vít Šolle (KDU–ČSL)
V minulém volebním období KDU-ČSL
v zastupitelstvu Prahy 5 žádného zástupce neměla, skončila tehdy s volebním
výsledkem 2,98 procenta hlasů. Loni na
podzim si křesťané polepšili, měli 5,56
procenta hlasů a tři mandáty v celkem pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu pětky.
KDU-ČSL šla do koalice se zelenými, TOP
09 a ČSSD a Vít Šolle se stal zástupcem
starosty pro školství. O tři zástupce strany
velmi stál Lukáš Budín, když bořil stávající
koalici, nezískal je.

Tomáš Homola (Patrioti Praha 5
a Demokraté Jana Kasla)
V minulém volebním období byl členem
uskupení „Uzdravme naši politiku“, kritiky označované jako uskupení kmotrovské. Ještě před tím ale prošel ODS a Věcmi
veřejnými. Nyní je v zastupitelstvu v řadách Patriotů Praha 5 a Demokratů Jana
Kasla. I on má s Lukášem Budínem osobní
spor, požaduje od něj omluvu za předvolební kampaň.
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Vznik nové koalice

causa
zeni další tři zastupitelé, jeden
se soudu a trestu vyhnul, protože se přiznal a škodu uhradil.
„Já jsem pana Budína nepřímo upozornil, že na něj podávám trestní oznámení, a že
,jel na červenou‘. A je na příslušném orgánu, aby posoudil,
zda došlo k porušení zákona nebo ne. Dle mých informací došlo
k přerušení toho řízení, takže
se nejednalo o porušení zákona
a pan Budín je pro mě tím
pádem čistý, stejně jako každý
jiný občan,“ říká však nyní Zlatko Marinov.
A vřelé vztahy asi nebudou
ani mezi Budínem a jeho dalším
potenciální koaličním kolegou
Tomášem Homolou (Patrioti
Praha 5 a demokraté Jana Kas-

la). Ten by sice se zelenými do
koalice šel, vyjádřil se však minulý týden pro server extra.cz
v tom smyslu, že Budín rozhodně nebude starostou a možná
ani radním. „Tvrzení pana Homoly je pouze jeho tvrzením,“
okomentovala Homolova slova
zastupitelka a zároveň Budínova manželka Erika Uchytilová.
Pokud by tak pro místostarostu Budína nenašla jeho nová
koalice jiné uplatnění, stal by se
ze strůjce zářijového převratu
na radnici pouhý řadový zastupitel. Homola navíc požadoval
po Budínovi omluvu z předvolební kampaně. Ještě v úterý
Budín říkal, že netuší, za co by
se vlastně měl omlouvat. „S pa-

nem Homolou jsme si to vyříkali
a žádnou omluvu po mě nechce,“ řekl v pátek Lukáš Budín.
Budín ale nemusí být jediný
ze zelených, kdo o svůj post přijde. V ohrožení je podle informací časopisu Vaše 5 i Marie
Sternová, zastupitelka, která
patří mezi Budínovy věrné. Zastává funkci předsedkyně Komise ombudsman Prahy 5, ta
však údajně měla být v rámci
dohadování nové koalice přislíbena Marii Ulrichové Hakenové
(Patrioti Praha 5 a Demokraté
Jana Kasla).
Když zelení v září narychlo
opouštěli koalici s TOP 09,
ČSSD a KDU-ČSL, chtěli partnerství ukončit co nejdříve a neměli v úmyslu účastnit se ani

dohadovacího řízení, což je jakési vyříkávání si problémů
před vypovězením koaliční
smlouvy, ani nehodlali dodržet
tříměsíční výpovědní lhůtu,
která je ve smlouvě zanesena.
Dohadovacího řízení se ale
nyní zelení účastní, ukončeno
ještě nebylo. TOP 09 je podle
starosty Radka Klímy připravena pokračovat ve stávající koalici ve stejném složení. „Stojíme o to i nadále. Dohadovací
řízení pokračuje, naposledy
jsme se setkali ve středu a doufám, že se uvidíme opět v pondělí. Může se samozřejmě stát,
že ta jednání dobře nedopadnou,“ říká Radek Klíma.
Rozhovor s Tomášem Homolou je na www.vase5.cz.

Lukáš Budín:

K žádné dohodě zatím nedošlo
Měl ambici stát se starostou Prahy 5,
k čemuž mu vydatně pomáhal jeho
kontroverzní poradce Jan Skalický. Plán ale
místostarostovi Lukáši Budínovi nevyšel,
novou koalici se mu uzavřít nepodařilo.
● Jak dopadlo dohadovací řízení?
Ještě pořád běží a zatím to
stále vypadá patově. To znamená, že k žádné dohodě nedošlo.
Zároveň jsme byli osloveni i jinými stranami, ale pro nás je
prioritní, aby bylo jednotné stanovisko klubu.
● Ale klub zelených v Praze 5
nyní jednotný není…
Pracujeme na tom. V tuto
chvíli jsou dvě varianty – zůstat
v koalici nebo jít do jiné koalice.
Na tom se názorově štěpíme,
nicméně klub je stále jeden a cílem je, abychom k těm možnostem měli pokud možno jednotné stanovisko.
● Dokážete si představit, že
byste pokračovali v původní
koalici?
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Řeknu to trochu šalamounsky. Když se o možnostech jednalo, tak jsem své stanovisko
řekl, nicméně klub se na tom
rozdělil. Já v tuto chvíli nechám
rozhodnout klub. Nebudu mu
nic doporučovat, možná můžu
říct nějaké své interní stanovisko. A budu se řídit usnesením
klubu. Jedině tak jednoty můžeme dosáhnout.
● Pan Homola z patriotů se
vyjádřil tak, že vaše pozice
radního je v nové koalici
ohrožena a že se rozhodně
nestanete starostou…
Četl jsem to, ale nevyjadřoval se o radním, týkalo se to
starosty. Je to věc, kterou beru
za závažnou a rád bych si to
s ním vyjasnil. Za prvé nevím,
kdy ten rozhovor vznikl a za

druhé, zda je to stále aktuální.
Protože pokud ano, tak to pro
mě bude fakt, který může rozhodnout v rámci mého osobního rozhodnutí, nemohu mluvit za klub. Myslím si, že
obecně by se nemělo takto podmiňovat a toto takto veřejně vyjádřeno nepovažuji za solidní
a relevantní.
● On trvá na vaší omluvě za
předvolební kampaň. Za co
přesně se mu máte omluvit?
Já právě jsem možná trochu
na rozpacích, protože si nejsem
úplně jistý, za co bych se měl
omlouvat. On mě s tím nikdy
neoslovil. Předpokládal bych,
že když jsme debatovali o případné možné spolupráci, že to
tam padne. Ale já si nejsem
vědom, že bych se mu měl za
něco omlouvat. Pokud mi přednese nějaké pádné argumenty,
tak se nad tím mohu zamyslet,
ale v tuto chvíli nemám představu a měl mi to říct do očí.
● Je pan Skalický stále váš
poradce?
Není, podepsal asi před čtrnácti dny výpověď.

● Považujete zpětně tu spolupráci s ním za prospěšnou?
V rámci doby, kdy jsme spolupracovali, tak já jsem měl tu
spolupráci za prospěšnou. Poté, co stalo potom, kdy se vyjádřil, že stále je mým poradcem,
když už jím nebyl, tak to považuji za pro mě určité zklamání.
Ale za tu dobu, co jsme spolu
spolupracovali, tak ta spolupráce pro mě byla prospěšná.
● Pan Skalický řekl, že jeho
cílem bylo, abyste byl starostou. Výsledek tedy asi úplně
neodpovídá těm představám...
Pro nás samozřejmě nebylo
primární, jestli budu nebo nebudu starostou, ale aby došlo
k nápravě na radnici. My jsme
nevypověděli koaliční smlouvu
jen tak, ale bylo tam mnoho závažných věcí, které jsme kritizovali. Jestli by byl starostou
někdo jiný, mně je to jedno,
podstatné je, aby koalice fungovala, a aby dobře fungovala radnice. Být starostou by byla možnost jak ovlivňovat vše napřímo
než z postu řadového radního.

politika

Starosta Radek Klíma:

● V Praze 5 už více než měsíc
není fungující koalice. Má to
na fungování městské části
nějaké reálné dopady?
Co se týká rady městské části, tak ta funguje normálně dál.
Na druhou stranu samozřejmě
kvůli nějaké „šuškandě“ na úřadě dochází k tomu, že se úředníci obávají toho, co bude, takže
jejich výkon možná nebude stoprocentní. Proto je třeba situaci
vyřešit, ať to dopadne jakkoli.
Je naprosto zásadní, aby tady
vládla silná koalice.
● Mezi TOP 09, ČSSD, KDUČSL a zelenými pokračuje dohadovací řízení, které by mohlo spory v koalici vyřešit.
TOP 09 tedy stále stojí o zachování tohoto partnerství?
Ano určitě, stojíme o to i nadále. Dohadovací řízení pokračuje, naposledy jsme se setkali

ve středu a doufám, že se uvidíme opět v pondělí. Může se
samozřejmě stát, že ta jednání
dobře nedopadnou.
● A ČSSD a KDU–ČSL, vaši
dosavadní partneři, chtějí také pokračovat?
Do této chvíle nemám jinou
informaci, než že ti, kteří podepsali dodatek koaliční smlouvy,
tedy 21 zastupitelů, chtějí v koalici pokračovat.
● Před měsícem jste říkal, že
nevyjednáváte novou koalici.
Změnilo se na tom něco?
Nezměnilo se na tom nic. My
nevyjednáváme, myslím si, že
zastupitelstvo 15. října ukáže,
jakým směrem se radnice vydá
a poté bude čas na případná vyjednávání. Protože ať už to bude ta nebo ta varianta, většina
zatím nebude taková, aby se na
radnici utvořila stabilní koalice.

Anketa: Co říkáte situaci na radnici?
Vyvolává to ve mě nechuť chodit k volbám. Volila jsem změnu,
a to Stranu zelených. Zvolení politici dostali od nás hlasy proto,
aby dělali svoji práci. Že se pohádají mezi sebou, je jejich problém, to voliče nezajímá. Rozhodně nechci, aby tu vládla stará
garnitura napojená na pana Jančíka, jako např. pan Herold
a spol.
Lenka H.
Chtěl bych bydlet v části Prahy, kde vládne stabilní skupina politiků a kde vydrží starosta celé volební období. Proč to v jiných
částech Prahy jde a u nás ne? Pokud se takhle politici po volbách
dohodli, měli by udělat všechno proto, aby vydrželi celé čtyři
roky.
Milan P.

● Paralelně vzniká v Praze 5
jiná koalice. Potenciální koaliční partneři se ale už teď
hádají, zejména mají výtky
k panu místostarostovi Budínovi, který přitom původní
koalici rozložil. Dokážete si
představit, že takto postavená koalice by byla stabilní?
Pokud bude odvolána současná rada, nastartuje to proces k dalšímu vyjednávání. Nedokážu si představit, že by
kdokoli z dnešní opozice chtěl
postavit svou koalici na 23 hlasech. Ta by nestála na pevných
základech a určitě by její mandát byl velmi slabý.
● Za rozpadem původní koalice stál pan místostarosta
Budín, vy byste s ním v koalici
pokračovali?
To záleží na klubu zelených.
Personální záležitosti jsou vždy
otázkou toho daného klubu a ti
ostatní do toho nemohou zasahovat. Pokud by to chtěli zelení,

určitě bych si dokázal pokračující spolupráci představit.
● Zelení ale nejsou momentálně jednotní, část chce dál
pokračovat v koalici s vámi,
část ne. Překvapil vás tento
rozkol?
Myslím si, že rozkol mezi zelenými je především v tom, že
někteří jsou si vědomi, že podepsali koaliční smlouvu, která je
pro ně závazná do té doby, než
bude ukončena a někteří ne.
Jestli je spor hlubšího rázu, to
nedokážu posoudit, protože nejsem členem Strany zelených.
● Hypoteticky, co by následovalo, pokud by se žádné strany zastoupené na Praze 5 na
koalici nedohodly?
Nějaká dohoda se podařit musí. My jsme byli zvoleni občany
a máme vůči nim jasný závazek. Ať už to na tomto jednání
zastupitelstva dopadne jakkoli,
následně by všechny strany
měly zasednout a najít řešení.

Tomáš Homola:

Budín nebude starosta
Co říkáte na rozpad koalice a jaký na to podle vás měl vliv pan
Skalický?
Myslím si, že vliv pan Skalický na rozpad koalice měl.
Můžete potvrdit, že jste dostal nabídku od pana Budína vstoupit do koalice ANO, ODS, Zelení?
Ne, já jsem od pana Budína žádnou nabídku nedostal
a ani bych ji nepřijal. A ani bych ji nepřijal od pana Skalického. To, co se teď aktuálně děje, tak na to už pan Skalický
nemá žádný vliv. To je jen následek toho, co se stalo v posledním měsíci.
Takže si ani nedovede představit, že byste seděl s panem Budínem v jedné koalici?
Takto ta věc nestojí. Pan Budín nepochybně v žádném
případě nebude starostou, a to je pro mě ta důležitá zpráva. Jestli pan Budín bude nebo nebude v radě, nebo jestli
pan Budín vůbec bude v zastupitelstvu, to je zcela jeho věc
a já do toho nezasahuji.
Požadujete od něj pořád omluvu z předvolební kampaně?
Požadoval jsem ji a stále to platí.

www.vase5.cz
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Ve stávající koalici chce i nadále podle
starosty Radka Klímy pokračovat TOP 09
a stejné informace má i od ostatních
koaličních partnerů ČSSD a KDU-ČSL.
„Situaci je třeba vyřešit, ať to dopadne
jakkoli. Je naprosto zásadní, aby tady
vládla silná koalice,“ zdůrazňuje starosta
Radek Klíma.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Je zásadní, aby vládla silná koalice

osobnost Prahy 5
Nováčka ve svém souboru přivítalo v nové sezoně
smíchovské Švandovo divadlo. Mladý herec s cizokrajným
jménem Jakob Erftemeijer si angažmá pochvaluje.
„Vyhovuje mi přátelská a tvůrčí atmosféra,“ říká Jakob
Erftemeijer, který už během studií na konzervatoři
a DAMU hostoval třeba v Divadle na Vinohradech,
Národním divadle, Moravskoslezském divadle či pražském
Semaforu.

Herectví
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA

mi předpověděli
● Vaše jméno nenechá nikoho na pochybách, že není české…
Narodil jsem se v Nizozemsku a táta je
Holanďan. Moji rodiče se potkali v Česku na
výměnném pobytu,otec si mámu odvezl do
Nizozemska a založili tam rodinu. Já jsem
se narodil tam jako třetí dítě, mám dva sourozence. Když mi byly čtyři roky, přestěhovali jsme se s mámou zpátky do Česka.
● Podle toho, jak mluvíte, to vypadá, že
doma se mluvilo česky?
Já si toho samozřejmě z prvních čtyř let
života, kdy jsem žil v Nizozemsku, zase až
tak moc nepamatuji. Ale myslím, že jsme
doma mluvili spíš holandsky. Jednak jsme
tam prostě žili, jednak jsme měli jen holandské kamarády, sourozenci chodili do
holandské školy. Tím, že jsem byl malý kluk,
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jsem potom do češtiny prostě nějak vplul.
Mluvím i holandsky, čtu holandsky, ale hůř
jsem na tom s psaním. Tam sekám chyby.
● Měl jste někdy potřebu se do Nizozemska vrátit, chtěl jste žít spíš tam než
tady?
Táta v Nizozemsku zůstal, takže já tam
odmalička jezdím několikrát do roka.
I když pravda je, že studium a divadlo mi
bere čas, ale alespoň jednou ročně tam
jedu. Teď už mě to opouští, ale během studií jsem měl chuť tam jet, poznat tu zemi.
Sourozencům se to povedlo, ale mně ne.
Jenže kvůli divadlu je třeba být tady, přerušit to znamená, že návrat bude těžší. Ale
pořád mám v hlavě, že bych Nizozemsko
jednou poznat chtěl. Logicky mě hodně zajímá, jak tam funguje divadlo.

● A tušíte alespoň, jak to tam je?
Pokud vím, tak tam je divadlo postavené
na tom, co se tady začalo objevovat až v poslední době, a to je projektový typ divadel.
Není tam příliš stálých angažmá, stálých
souborů, ale projekty. Fungují tam samostatní tvůrci či skupiny, které se různě přemísťují a pracují na jednorázových věcech.
A hodně podporovaná tam bývala alternativní kultura, poslední dobou se to ale mění
kvůli úpravám ve ﬁnancování. To spoustu
těch skupin ohrožuje. Projektové divadlo
bych rád zažil, zajímalo by mě to.
● Vy jste ale zatím dával přednost stálým angažmá. Od září jste nastoupil do
Švandova divadla, už během studií na
konzervatoři a DAMU jste hostoval třeba v Divadle na Vinohradech, Národním
divadle nebo Semaforu.
Být v angažmá je pro herce výhodnější.
Hlavní plus vidím v tom, že je možné zachovat kontinuitu práce, člověk je pořád
v procesu, potkává hry, ale je v jednom kolektivu. Můžeme se sehrát, pracovat společně a posouvat divadlo dál. To mě láká
a připadá mi to důležité. Tohle ve Švanďáku, co jsem zatím měl šanci poznat, funguje. Divadlo má ducha, já ho cítím, lidé
jsou tady k sobě otevření, mohou si říct
názor, i ten nepříjemný. To je důležité.
● A jak se vám líbí ve Švanďáku?
Nemůžu si stěžovat, nic negativního mě
nenapadá. Vyhovuje mi přátelská a tvůrčí
atmosféra. V některých divadlech, která
jsem poznal, víc kladli důraz na hierarchii,
byl tam větší věkový rozdíl mezi herci. Měl
jsem štěstí, protože ředitel divadla Daniel
Hrbek učí na DAMU, takže mě viděl v řadě
představení, viděl, jak si vedu po celé čtyři
roky, byl s uměleckým šéfem divadla Dodo

osobnost Prahy 5

Gombárem a dramaturgyněmi na nějakém
absolventském představení. A navrch jsem
nazkoušel hru se souborem Spektákl, který nově ve Švandově divadle hraje jako rezidenční soubor, a to je divadlo tvořené studenty DAMU a shodou okolností jsou to
žáci Daniela Hrbka. A po tomhle představení se mě pan ředitel zeptal, jestli bych nestál o angažmá. Strašně mě to překvapilo.
Rovnou jsem věděl, že do Švanďáku chci.
Měl jsem velmi rád hru Poručík z Inishmoru, která se už v divadle nehraje, ale

mně by se strašně líbila. A vlastně se mi to
splní, protože v podobném duchu zkoušíme hru Zabít Johnnyho Glendenninga.
● Hostoval jste už při škole v řadě divadel. Jak se vám to povedlo zkombinovat
– škola plus divadlo?
Bylo náročné to skloubit a někdy jsem se
opravdu pohyboval na hraně. Dobíhal jsem
na všech stranách na poslední chvíli. Asi
mám jednoduše štěstí, že jsem to ustál, že
jsem nikde neudělal průšvih. Naplno se věnovat škole i divadlu nebylo snadné, měl

jsem třeba derniéru v Disku a zároveň generálkový týden v Ostravě. Sedl jsem ráno
v pět na vlak, jel na zkoušku do Ostravy, odpoledne zpátky do Prahy a večer měl představení a tak pořád dokola. To byl režim,
který si budu pamatovat dlouho, to tedy
ano. Dalo mi to za vyučenou. Byl jsem ale
hodně mladý a měl jsem evidentně v sobě
rezervy, které jsem využil. A mládí bylo výhodou i proto, že jsem se pořád učil,
všechno mě zajímalo, okukoval jsem, jak se
kdo chystá na zkoušky. Byla to výuka
v praxi.
● Jak došlo k tomu, že jste šel na konzervatoř?
Já si to tedy nepamatuji, ale máma mi vyprávěla, že když jsem byl malý kluk, měli
jsme hodně rodinných známých z hereckého prostředí. Babička je z Jeseníků a tam
jezdili hodně herci do lázní. A nějaké stará
paní herečka mi už jako malému předpověděla, že budu herec. To se u nás v rodině
říká. Já jako kluk měl spoustu zájmů, sportoval jsem, přeskakoval od jednoho sportu
k druhému a nakonec se dostal k házené
a zároveň dělal divadlo. Ale přišla chvíle,
kdy jsem se musel rozhodnout, protože
všechno dohromady už dělat nešlo. A tak
jsem si vybral divadlo. Aby to mělo význam. A automaticky jsem se rozhodl, že
zkusím konzervatoř. Rodiče mi to sice nechtěli dovolit, ale vybojoval jsem si to
a vzali mě.

www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5
● Proč vám to nechtěli dovolit?
Myslím, že se obávali toho režimu, bohémství, svodů. Z toho
měli strach. Ale asi je nakonec
přesvědčilo, že mě na konzervatoř přijali.
● Herectví se často „dědí“,
měl jste ho po kom podědit?
Měl, ale nezažil jsem ho. Můj
český děda chtěl být hercem,
ale nikdy se mu to nepodařilo.
To jsem se dozvěděl až ve škole.
Máma mi dala k Vánocům knihu z babiččiny knihovny. Patřila
dědovi a byla plná jeho poznámek o herectví. Bylo pro mě zajímavé zjistit, že teoreticky pokračuji ve snu, který se předtím
někomu z mé rodiny nesplnil.
Ale nebylo to tak, že bych kvůli
dědovi šel studovat herectví,
protože jsem o tom nevěděl.
V rodině se hrálo na hudební
nástroje, táta učí dějiny umění
a malbu. Takže umělecké sklony ano, ale herectví ne.
● Po konzervatoři jste pokračoval na DAMU. Konzervatoř
nestačila?

Už u přijímaček na DAMU
jsem říkal, že mám pocit, že se
pořád mám co učit. A na konzervatoři jsme byli opravdu
hodně mladí a řada spolužáků
během studia zjistila, že to
vlastně dělat vůbec nechce. Doufal jsem, že na DAMU už budeme všichni dospělí, rozumní
a rozhodnutí, že na nás budou
větší nároky, nebude s námi
nikdo jednat v rukavičkách,
protože jsme přece vlastně ještě děti. DAMU má samozřejmě
vyšší renomé.
● DAMU byla po střední škole
jediná volba, nebo jste měl
nějaká „zadní vrátka“?
Přemýšlel jsem, že bych šel
na Karlovu univerzitu studovat
ﬁlozoﬁi, i to mě táhlo. A zkoušel
jsem i přijímačky na režii na
DAMU, ale dostal jsem se na herectví.
● Vy jste si už ale režii vyzkoušel, táhne vás to tedy více směry?
Je to tak, že si herec často
myslí, že práce režiséra je jednoduchá a jak oni by to udělali
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jinak a lépe. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak to je doopravdy, co
to všechno vůbec obnáší. Na
DAMU jsem se spolužáky vytvořil inscenaci Some Voices
podle textu Joe Penhalla, vycházel jsem z toho, že mám
zkušenost s řadou režisérů, ale
uvědomil jsem si, jak těžká
práce to je. A minimálně mě to
velmi poučilo v tom, že jako
herec nekafrám. Režisér toho

Jacob Erftemeijer
Jacob Erftemeijer se narodil v roce 1989 v Nijmegen v Nizozemském království. Vystudoval herectví na Pražské konzervatoři pod vedením Jany Preissové a Jaroslava Satoranského.
V roce 2011 započal studium herectví na katedře činoherního
divadla DAMU pod vedením Miroslavy Pleštilové, Milana
Schejbala a Michala Pavlaty. Během studií na konzervatoři
a DAMU hostoval v mnoha divadelních společnostech, v Divadle na Vinohradech, Národním divadle Moravskoslezském,
či v divadle Semafor. Během svých studií na DAMU se začal zabývat režií a nazkoušel se svými spolužáky inscenaci „Some
Voices“ podle textu Joe Penhalla. Na mnoha jiných inscenacích se podílel jako dramaturg či jako autor hudby. Mimo divadlo se zajímá o hudbu a sám ji aktivně provozuje, třeba jako
DJ v uskupení „ZEA Luxurians Trio“.
INZERCE V5-1006
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Prodáme vaši
nemovitost dráž
než vy sami
v průměru o

GRAV-IN  
GRAV-IN je doplněk stravy, který obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá
k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi,
a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.
Je vhodný pro ženy, které se obávají nebo je trápí:

 
         
 
  

    

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ.
INFORMACE A OBJEDNÁVKY TAKÉ NA

řeší strašně moc najednou, ne
jen jednoho herce, jeho pocity.
Snad jsem od té doby poslušnější, ale občas si to musím připomenout. Snažím se být pokorný, je to naprosto jiné než
herectví, a mám k režisérům
velký respekt. Jako herec jsem
sám za sebe, jako režisér mám
zodpovědnost za všechno. Třeba až nasbírám zkušenosti,
pustím se do režie.

WWW.GRAV-IN.CZ

351.000

Kč

historie

na Smíchově
Přesně 130 let uplynulo v září od vysvěcení
baziliky sv. Václava na Smíchově. Důležité
výročí si tady připomněli Mozartovou
Korunovační mší C dur. Kostel byl postaven
proto, že původní nedostačoval
rozvíjejícímu se Smíchovu.
ostel svatého Václava je
zasvěcen českému patronu svatému Václavu.
Kostel byl vystaven kvůli rychlému rozvoji města. Původně
totiž na jeho místě stál kostel
sv. Filipa a Jakuba, první historická zpráva o něm pochází
z roku 1333. Ten však zanikl
v husitských válkách a poté náležel kostelík i s osadou pod

K

„

správu faráře u sv. Mikuláše na
Malé Straně.
Protože se ale Smíchov neustále rozvíjel a z nevýznamného místa se začalo pomalu
ale jistě stávat centrum s tisíci
obyvateli, bylo rozhodnuto, že
musí být vystaven nový chrám.
Financování bylo zajištěno
z několika zdrojů, sešla se i řada darů. Například bývalý císař
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a král Ferdinand Dobrotivý se
svojí manželkou věnoval 30 tisíc zlatých, císař František Josef I.: 5000 zlatých, arcikníže
František Karel: 2000 zlatých.
Byla uspořádána dokonce i loterie na Žofíně, díky níž přibylo
dalších 31 419 zlatých.
Základní kámen k novému
kostelu byl položen 18. září
1881, stavba kostela, zasvěce-

ného patronu české země sv.
Václavovi, probíhala podle plánů architekta Antonína Barvitia do roku 1885. K slavnostnímu vysvěcení došlo v září
roku 1885. Kostel vysvětil
pražský arcibiskup František
hrabě Schönborn, asistoval mu
pražský světící biskup Karel
Schwarz a českobudějovický biskup Martin Říha.

INZERCE V5-1011

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Prodavač/ka – pokladní
Praha
nástupní mzda

po prvním roce

16 800 Kč

17 900 Kč

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE – SLEVA 20%

po druhém roce

19 000 Kč

(s výstřižkem tohoto inzerátu sleva 25% na veškeré fotografické práce)

40hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat zboží
a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz
www.lidl.cz

Profesionální fotograf
Angelo Purgert
Ateliér v centru Prahy u stanice metra
Hradčanská
www.fotoangelo.cz
776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz
www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO WIKIPEDIA JAN GROH

Kostel sv. Václava

veřejný prostor
Pomoci lidem s nejrůznějšími druhy handicapů tak, aby měli život
snadnější, byli více samostatní a zároveň měli k ruce přítele, který
je nenechá na holičkách. Tak lze ve zkratce popsat poslání
Neziskové organizace Helppes. Motolské Centrum výcviku psů tak
pravidelně opouštějí speciálně vycvičení pejskové.

Psi z Motola

pomáhají lidem s postižením
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO HELPPES

„J

edná se o jedinou profesionální organizaci
svého druhu v Česku,
která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
a splňuje zároveň mezinárodní
standardy pro tuto činnost,“
říká Zuzana Daušová, ředitelka
organizace Helppes a zároveň
vedoucí výcviku.
Organizace funguje čtrnáct
let a za tu dobu zde profesionálové vycvičili skoro dvě stovky
psů, kteří postiženým ulehčují
život. A co přesně tito psi dokážou? Zní to až neuvěřitelně, ale
třeba asistenční pes vozíčkáře
mu umí nejen otevřít a přidržet
dveře nebo třeba vysunout zásuvky, ale dokonce mu i „být
k ruce“ při svlékání či oblékání,
podat mu předměty spadlé na
zem, rozsvítit a zhasnout svě-

Zvoní – podej mobil.
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tlo, ale třeba i být nápomocen
při stravování postiženého. Pes
umí z lednice podat přichystané
jídlo.
Signální pes pro neslyšícího
zase rozpoznává zvuky. A tak
dokáže rozlišit zaklepání na
dveře či upozornění na vypnutí
mikrovlnky, ale také neslyšícího zastavit, pokud se blíží houkající sanitka.
„Jako jediní v Česku také provádíme výcvik signálních psů
pro osoby s diabetem speciální
metodou, kterou jsme vyvinuli
ve spolupráci s policejním expertem na pachové práce, Bc.
Stanislavem Beníškem. A také
jako jediní připravujeme asistenční průvodcovské psy pro
osoby s poruchami autistického
spektra metodou, kterou jsme
vyvinuli po vzoru jedné výcvi-

kové školy z USA, která se specializuje pouze na výcvik psů
pro autisty. Dosavadní výsledky
u autistů jsou vynikající a psi se
jako pomocníci lidí s poruchami
autistického spektra velmi osvědčují,“ vysvětluje Zuzana
Daušová.
S vybranými pejsky pracují
profesionální trenéři, kteří jsou
zároveň pracovníky v sociálních službách s odborným
vzděláním pro práci s osobami
se zdravotním postižením. Dobře tak vědí nejen to, jak zvíře
kvalitně vycvičit, ale i jak dosecvičit s klientem, což je podle
Zuzany Daušové na celé práci
nejdůležitější a někdy také nejtěžší.
„Každý pes před zařazením
do výcviku prochází zdravotním a povahovým testováním.

Otevři pračku a podej.

Vhodné psy vybíráme a získáváme od chovatelů, rodin, kde
se například vyskytne alergie či
se závažně změní rodinná situace a nemůžou psa nadále mít,“
vysvětluje Zuzana Daušová,
kterou k rozhodnutí věnovat se
výcviku psů pro lidi s postižením vedla osobní zkušenost.
„Měla jsem babičku na vozíčku a svého prvního německého
ovčáka jsem naučila jí trošku
pomáhat. V té době to bylo spíš
z puberťácké lenosti a snaze se
vyhnout tomu často muset babičce něco podávat, přinášet či
odnášet, tak jsem to naučila
psa. Ale pomohlo mi to hodně
v odvaze založit organizaci, která bude připravovat psy pro lidi
s nejrůznějšími typy postižení,“ vzpomíná Zuzana Daušová.

veřejný prostor
Zajímavostí navíc je, že mezi
„jejími“ psy se občas objeví i nějaký „cizinec“. „Tím, že se v pejskařině pohybuji již 41 let,
mám mnoho známých u nás
i v zahraničí, takže mezi našimi
psími studenty se najdou i psi,
kteří k nám přišli z ciziny. Možná si někdo položí otázku, jak
pak takové psy cvičíme, když
neumí česky. Velmi snadno, pes
se učí cizímu jazyku rychleji
než lidé,“ poznamenává Zuzana Daušová a vysvětluje, že velmi výjimečně se stane, že by
trenér až v průběhu výcviku odhalil, že se zvíře jako pomocník
pro postiženého nehodí.
Každý pes totiž prochází
ještě před započetím výcviku
velmi přísným a cíleným testováním. Zjišťuje se jeho zdravotní stav, ale samozřejmě i povahové rysy, a tak vyřazení
z výcviku není obvyklé. „Ovšem

i s něčím takovým se musí počítat, protože je nutné mít stále
na paměti, že pořád je to práce
s živými tvory.“
Že práce Zuzany Daušové
a jejího týmu je na vysoké
úrovni a pomoc postiženým je
důležitá, dokládá řada ocenění,
která organizace Helppes za
svoji práci obdržela. Mezi nejvýznamnější patří získání akreditace mezinárodních odborných organizací Assistance
Dogs Europe a Asistence Dogs
International a Značky spolehlivosti a známky Česká kvalita.
„Označení ,Spolehlivá veřejně prospěšná organizace‘ mohou získat pouze ty neziskové
organizace, které úspěšně projdou důkladným hodnocením
a auditem. Značka spolehlivosti
znamená nejen větší prestiž,
ale je zejména zárukou pro dárce, že peníze, které darují, bu-

dou použity správně na deklarovaný účel. A protože stát plně
hradí pouze psy vodící, jsou žadatelé o psy asistenční a signální zcela závislí právě na dárcích, a proto je pro nás a naše
klienty získání této značky
velmi přínosné,“ vysvětluje Zuzana Daušová.
Helppes se ale může radovat
a chlubit i z Ceny veřejnosti
v Neziskovce roku 2013 a 2014
a společně s partnerskou reklamní agenturou Scholz & Friends z Ceny veřejnosti v soutěži
o nejlepší veřejně prospěšnou
kampaň Žihadlo roku 2013
a 2014 za rozhlasové spoty a za
rozhlasový spot také nominaci
v Prima Zlatá pecka 2014.
„Mezi významná ocenění,
která jsem obdržela já, ale chápu je spíše jako ocenění práce
naší organizace, patří nesporně
i Záslužná medaile, která mi

byla udělena zastupitelstvem
Prahy 5 za přínos městské části
v roce 2013 i získání Zlatého
Řádu Vavřínu v roce 2014, který je oceněním vynikajícím domácím i zahraničním osobnostem za prokazatelně dosažené
mimořádné kvality v oboru
konkrétního lidského konání,“
vyjmenovává Zuzana Daušová.

K lidem s postižením
putovaly už dvě stovky psů
lepšení života a zvýšení
soběstačnosti a samostatnosti lidem s nejrůznějšími druhy handicapů je
posláním organizace Helppes.
„Helppes poskytuje zcela komplexní soubor služeb od výběru
a zaškolení žadatele o speciálně
vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa
a secvičení se psem, až po následnou pomoc a servis po celou
dobu aktivní služby psa,“ říká
Zuzana Daušová, ředitelka organizace Helppes a zároveň vedoucí výcviku.

Z

● Jak byste představila organizaci Helppes?
Nezisková organizace Helppes – Centrum výcviku psů pro
postižené o.p.s. pomáhá lidem
s nejrůznějšími druhy handicapů ke zlepšení jejich života
a zvýšení soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Jedná

se o jedinou profesionální organizaci svého druhu v ČR, která
je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a splňuje
zároveň mezinárodní standardy pro tuto činnost. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor
služeb od výběru a zaškolení
žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení
se psem, až po následnou pomoc a servis po celou dobu aktivní služby psa.
● Jak dlouho funguje a kolika lidem už pomohla?
Helppes funguje od roku
2001 a předal již téměř 200
speciálně vycvičených psů lidem s těžkým zdravotním postižením. Nepochybně k pomoci
lze ale také počítat i další projekty organizace, kterými jsou
vzdělávání nejširší veřejnosti,
od dětí předškolního věku po
odbornou veřejnost v přístupu
k lidem s postižením a jejich

psím pomocníkům, u dětí
i v chování se vůči psům obecně, zapojování se do tvorby
a úprav legislativy ve prospěch
držitelů psích pomocníků,
praktický výkon canisterapie
a testování canisterapeutických týmů i pořádání kurzů
společenské výchovy psů, kde
se majitelé z řad veřejnosti učí
jak ze svého psa vychovat příjemného společníka a městského psa a jejichž výtěžek jde
ve prospěch našich klientů
a naší činnosti.
● Proč vznikla, tedy kde se
vzala myšlenka založit ji?
Do roku 2001 se v ČR prováděl pouze výcvik psů vodících
pro lidi se zrakovým postižením. V té době už v zahraničí
byl výcvik psů pro osoby s jiným
než zrakovým postižením běžný, zatímco u nás prakticky
každý, kdo neměl zrakové postižení, byl v možnostech využití
pomoci speciálně vycvičeného

služebního psa diskriminovaný,
protože neměl šanci psího pomocníka získat. V té době jsem
již téměř 10 let cvičila psy vodící a měla jsem možnost se seznámit se zahraničními projekty výcviku asistenčních psů,
které mě velice zaujaly, a neviděla jsem jediný důvod, proč by
i u nás neměli mít šanci získat
psího pomocníka lidé s jiným
než zrakovým postižením. Navíc jsem tak trošku zkušenosti
s pomocí psa vozíčkáři měla,
protože jsem měla babičku na
vozíčku a svého prvního německého ovčáka jsem naučila jí
trošku pomáhat. V té době to
bylo spíš z puberťácké lenosti
a snaze se vyhnout tomu často
muset babičce něco podávat,
přinášet či odnášet, tak jsem to
naučila psa. Ale pomohlo mi to
hodně v odvaze založit organizaci, která bude připravovat
psy pro lidi s nejrůznějšími typy
postižení.

www.vase5.cz
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doprava

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Oprava tramvajové trati v Plzeňské ulici, která od poloviny
srpna uzavřela provoz tramvají v úseku Anděl – Kavalírka,
se blíží ke konci. Tramvaje by se měly vrátit na koleje
17. října 2015.

Na Plzeňskou
se vrátí tramvaje
ako první se cestujícím vrátila tramvaj
číslo 4, která byla zrušena po téměř
celou dobu rekonstrukce. Od pondělí
5. října je opět v provozu, i když v odklonové trase. Ve směru od Kubánského náměstí je ze zastávky Zborovská odkloněna
přes Anděl do zastávky Na Knížecí, kde
je ukončena.
Ostatní tramvaje zatím i nadále jezdí jinudy a cestující musejí využívat až do 17,
října náhradní dopravu. Přes den je to na
trase Sídliště Řepy – Blatiny – Slánská
– Hlušičkova – Krematorium Motol – Motol
– Vozovna Motol – Hotel Golf – Poštovka

J

– Kotlářka – Kavalírka linka 39, na trase
Na Knížecí – Anděl – Bertramka – Kavalírka – Kotlářka je potom přes den zajištěna
náhradní autobusová doprava X9. V noci
musejí cestující využít na trase Na Knížecí
– Anděl – Bertramka – Kotlářka – Hotel
Golf – Motol – Slánská – Sídliště Řepy náhradní autobusovou dopravu, a to autobus
číslo X58.
I když obyvatelům okolí Plzeňské ulice
a cestujícím zvyklým využívat v trase
tramvaje výluka znepříjemnila život, někteří ji přece jen přivítali. Po dobu rekonstrukce se totiž do původní trasy ze Šmu-

kýřky až Na Knížecí vrátil autobus 123.
Obyvatelé Cibulek v otevřeném dopise,
který adresovali radnici Prahy 5, pražskému magistrátu a organizátorovi pražské hromadné dopravy společnosti ROPID,
požadují, aby i po 17. říjnu, kdy bude rekonstrukce tramvajové trati dokončena,
jezdil autobus dál podle původního jízdního řádu.
V dopise píší, že se zkrácením linky 123
do zastávky na Kavalírce cítí být diskriminováni a upozorňují, že po zkrácení trasy
autobusu došlo v místě ke zvýšení provozu
automobilové dopravy, a že s ohledem na
to, že Cibulky jsou obydleny zejména rodinami s dětmi a seniory, je pro ně přestupování na Kavalírce nebezpečné.
Šance, že 123 zůstane na své původní
trase, existuje, minimálně do konce roku
2015. „Jednáme s Prahou 5 o tom, že by ﬁnancovala provoz v prodlouženém úseku.
Zatím jednání není uzavřeno. Výluka končí
17. října, uvidíme, jak se dohodneme.
Pokud Praha 5 přispěje, tak by do konce
roku byla prodloužená linka zachována,“
řekl mluvčí společnosti ROPID Filip Drápal. Jak to bude od ledna příštího roku, je
podle něj otázkou, záviset to bude jednak
na zjištění, jak je linka využívána, ale třeba
i na rozpočtu.

INZERCE V5-1024

Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči

Denně
používané zuby
si •zaslouží
airﬂow
profesionální
• odstranění zubního
péči!
kamene

...nezapomínejte na prevenci
Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život,
zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací.

• DNA test patogenů
parodontóz
• léčbu parodontózy
• ﬂuoridaci zubů
• bělení zubů
• řešení zápachu z úst
• leštění zubů
• odstranění pigmentací
• chrániče proti chrápání
• sportovní chrániče

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz

www.arbesplus.cz
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zdraví

Když se řekne
dentální hygiena
Patříte mezi ty, kdo
o dentální hygieně zatím
jen slyšeli, ale dosud ji
nepodstoupili? Pak byste
měli vědět, že zubař dobře
ví, z jakého důvodu vás na
takové ošetření posílá.
Velmi zjednodušeně řečeno
proto, že denně používané
zuby si zaslouží
profesionální péči!
ebojte se, žádná z vašich otázek nezůstane bez odpovědi. V našem seriálu na pokračování se dozvíte,
proč je dentální hygiena důležitá, jak probíhá a čím vám po zdravotní stránce prospěje. To všechno ve spolupráci s ordinací
Arbes+ dentální hygiena ze Smíchova.
Dentální hygiena je zdravotní činnost eliminující vznik onemocnění v dutině ústní.
Nejčastěji přitom jde o vznik zubního kazu
a v pokročilejším věku rozvoj onemocnění

N

parodontózou, jež může skončit ztrátou
zubů. Dá se tomu předcházet. Jak? Jednoduše. Pravidelnými návštěvami a vyšetřeními, intenzivní profylaxí a samozřejmě
správnou domácí péčí o svůj chrup.

Na dentální hygienu
není nikdy pozdě!
Řešíte parodontózu, kazivost zubů, zápach z úst, krvácející dásně nebo zabarvení
zubů? Pak neváhejte a na dentální hygienu

se objednejte ještě dnes. Pokud chcete mít
zdravé zuby co nejdéle a podstatně prodlužit životnost výplní svých zubů a protetických prací, nic neodkládejte. Navykněte si
na pravidelný rytmus – dentální hygienu
minimálně dvakrát ročně, ideálně vždy
před preventivní zubařskou prohlídkou.
Dejte ale na doporučení svého hygienisty
a jím stanovený léčebný plán. S důvěrou
mu svěřte péči o svůj chrup a konzultujte
s ním způsob péče o své zuby.

Jaký je vliv dentální hygieny
na zdraví?
Velký a nedoceněný. Všechny problémy,
které máme v ústech (parodontóza, krvácení dásní, bolest zubu apod.), jsou zánětlivá onemocnění, která skrze krev v krevním řečišti ovlivňují zdraví v celém těle,
a to od činnosti mozku, srdce, jater, ledvin,
přes kloubní náhrady až po těhotenství. Potvrzují to i odborníci nadace Sunstar, kteří
na ženevské konferenci o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví prokázali, že
škodlivé bakterie v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou být rozmístěny do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Příště se dočtete o průběhu ošetření
a jeho nečastějších typech. Už nyní můžete
odpovědi na své otázky hledat na na www.
arbesplus.cz v sekci Když se řekne…
Kolektiv Arbes + dentální hygiena

www.vase5.cz
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servis

Velkoobjemové
kontejnery
elkoobjemové kontejnery
společnosti Regios a. s.
budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 hodin a měněny dle potřeby. Poslední
odvoz bude probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách,
nejpozději v 15.00 hodin. Kontejnery společnosti Pražské
služby a. s. budou přistaveny
vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Do kontejnerů na objemný
odpad mohou lidé odkládat například starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy.
Naopak tyto kontejnery nejsou určeny pro živnostenský
a nebezpečný odpad, což jsou
například autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové

oleje a obaly od nich, dále nejsou kontejnery určeny ani pro
odkládání bioodpadu a stavební
odpad.
Vkládat lidé nemohou ani
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Objemné domácí odpady je
možné předávat také ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy. Na území MČ Prahy 5 je
to sběrný dvůr v ulici Klikatá
(na rohu s Peroutkovou ulicí.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
města bezplatné.
Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.

Kontejnery společnosti
Regios, a. s.

16. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Pod Šmukýřkou – u č. 4
2. Plzeňská x U Zámečnice
19. 10.14:00–18:00 hod.
1. Pod Kotlářkou – u fotbalového hřiště
2. V Břízkách – proti č. 11
20. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Nad Buďánkami II – u č. 9
2. Hlubočepská x Na srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)
21. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Nad Zlíchovem x V Násypu
2. Holubova x Pechlátova
22. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Pod Šmukýřkou – u č. 4
2. Gabinova – slepá část
23. 10. 14:00–18:00 hod.
1. nám. 14. října x Preslova
2. U Malvazinky – č. 24
26. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Borského – u supermarketu
2. Pražského –u č. 608
27. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Lumiérů x Barrandovská
2. U železničního mostu x Nádražní
29. 10. 14:00–18:00 hod.
1. U Dívčích hradů x Tetínská
2. Kroupova x Kutvirtova
30. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Slivenecká x Kosořská
2. Vrchlického x Starokošířská

V

16. 10.–17. 10.
1. Butovická x Pod Vidoulí
2. U Blaženky – u č. 51
23. 10.–24. 10.
1. Trojdílná x Nad Zámečkem
2. U Vojanky - u č. 30
30. 10.–31. 10.
1. Zahradníčkova x Brdlíkova
2. Česká x Urbanova – u č. 8
6. 11.–7. 11.
1. U Klikovky – proti č. 23
2. U jinonického rybníčka– proti č. 7
13. 11.–14. 11.
1. Na Hutmance x U Waltrovky
2. U Šalamounky x K Měchurce
20. 11.–21. 11.
1. Nad Klikovkou – u č. 11
2. Na Hřebenkách – u č. 13
2.Kontejnery
Na Hřebenkách
- u č. 13
společnosti

Pražské služby, a. s.
14. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Kroupova x Kutvirtova
2. Vrchlického x Starokošířská
15. 10. 14:00–18:00 hod.
1. Devonská - u separace
2. Na Neklance – č. 2
(popř. Nad Koulkou 3–5)
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Kontejnery
pro sběr bioodpadu
elkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu
jsou určeny pouze na
bioodpady – listí, trávu, větve,
zeminu, případně kuchyňský
bioodpad rostlinného původu,

V

Kontejnery hrazené
z rozpočtu Prahy 5
18. 10. 9:00–12:00 hod.
1. Na Farkáně x Od Vysoké
– proti č. 11
2. U Šalamounky x nám. J.
Machka
25. 10. 9:00–12:00 hod.
1. Na Hutmance x U Waltrovky
2. Baldové x Vejražkova
1. 11. 9:00–12:00 hod.
1. U Nesypky x U Plátenice
8. 11. 9:00–12:00 hod.
1. Butovická x Mezi lány
15. 11. 9:00–12:00 hod.
1. V Břízkách – č. 11

ne na živočišné zbytky. Po celou
dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která
zamezí odložení nesprávného
druhu odpadu.
22. 11. 9:00–12:00 hod.
1. Hlubočepská – č. 31a
29. 11. 9:00–12:00 hod.
1. Butovická – proti č. 74–76

Kontejnery hrazené
z rozpočtu Hl. m. Prahy
17. 10. 13:00–16:00 hod.
1. Kroupova x Kutvirtova
24. 10. 13:00 –16:00 hod.
1. Na Homolce – proti č. 16
31. 10. 13:00–16:00 hod.
1. Lumiérů x Skalní
7. 11. 13:00–16:00 hod.
1. Strakatého x Nedošínské
14. 11. 13:00–16:00 hod.
1. U Nikolajky x Na Březince

Sběrné
dvory
a území Prahy je šest
sběrných dvorů, jejichž
zřizovatelem je Hlavní
město Praha a pro občany hlavního města jsou zdarma. Odevzdávat sem lze objemný odpad, suť z bytových úprav
v množství do 1m3 zdarma,
dřevěný odpad, odpad z údržby
zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,

N

nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky – za
poplatek dle velikosti, vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…). Naopak
zde nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu, jako je třeba asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest
a podobně.

Otevírací doba sběrných dvorů:
Po–Pá 8.30–18.00 hodin
(v zimním čase do 17.00 hodin)
So 8.30–15.00 hodin
Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Pod Šancemi 444/1,
Praha 9 – Vysočany
Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Proboštská 1,
Praha 6 – Dejvice

Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15
Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Bečovská,
Praha 22 – Uhříněves
Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Zakrytá,
Praha 4 – Záběhlice
Sběrný dvůr hlav. města Prahy
Jilemnická, Praha 19 – Kbely

energie

Na co se
zaměřit?
ajitelé plynových kotlů
by neměli zapomenout
na pravidelnou roční
revizi kotle. Povinnost stanovuje energetický zákon a důležité je nechat zkontrolovat kotel i kvůli platnému pojištění.
Odborníci navíc zdůrazňují, že
chcete-li, aby váš kotel vydržel
co nejdéle, je pravidelná revize
tou správnou cestou.
Zapomenout by na revizi neměli hlavně majitelé nových kotlů. Podmínkou uznání záruky
v případě, že se kotel porouchá,
je mimo jiné právě i doložená
revize.

M

Kvůli bezpečnosti je dobré
povolat před začátkem topné
sezony i kominíka. Kromě toho,
že zkontroluje funkčnost komínu a vyčistí ho, také kontrolou minimalizuje riziko požáru.
Kotel i komín máte v pořádku, ale zvažujete výměnu dodavatele energií? Na co se zaměřit, aby byl výběr pro vás co
nejvýhodnější. Obecně lze říct,
že vyznat se v množství dodavatelů může být složité. Orientovat by se měl zákazník podle
toho, jak prověřený dodavatel
je. Volte toho zavedeného, který působí na trhu dlouho.

Léto skončilo a topná sezona je na
spadnutí. Na co je třeba nezapomenout
a co udělat proto, aby spotřeba energií
v domácnosti byla co nejnižší? Jak můžete
ušetřit vlastní peněžence a co lze udělat
pro životní prostředí?
Uspořit ale můžete i výběrem
spotřebičů do domácnosti. Vybírejte ty s vysokou energetickou třídou. Ta se značí písmenem a symbolem +.
Nejvyšší úsporu zajistí třída
A+++. Kromě toho se zajímejte
o informace o roční spotřebě
v kW/h a spotřebě vody či elektrické energie v systému standby. Rozdíl ve spotřebě může
podle výběru energetické třídy
činit až 20 procent.
Nešetřete však jen svoji domácnost, ale i životní prostředí.
Třeba správnou recyklací elektrospotřebičů a baterií. Elektro-

odpad nepatří do popelnice, určeny jsou na něj speciální kontejnery, odevzdat ho lze i přímo
u prodejce při nákupu nového
zařízení.
Spotřebiče vyhozené na běžnou skládku můžou uvolňovat
jedovaté látky, řada materiálů
z nich lze navíc opětovně použít.
Do odpadkového koše nepatří
ani vysloužilé baterie, i ty mohou poškodit životní prostředí.
Baterie lze také vhazovat do
kontejnerů nebo do speciálních
sběrných nádob, které nabízí
i řada obchodů.

Elektroinstalace
v panelových a činžovních domech
Elektroinstalace v panelových a činžovních
domech, která je stará desítky let, dnes již
nevyhovuje jak z pohledu potřeb
současných domácností, tak z pohledu
bezpečnosti a spolehlivosti.
taré, zejména hliníkové
kabely a vodiče se zahřívají, jističe a někde ještě
pojistky „unavené“ stářím neplní svoji ochrannou funkci.
Může proto dojít k požáru
s mnoha škodami jak hmotnými, tak na lidském zdraví a životech.
Vlastníci domu – bytová
družstva a společenství vlastníků, často zapomínají na svou

S
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bezpečností vykonává státní odborný dozor Technická inspekce
České republiky. Odborně
navrhnout, kvalitně provést
a správně udržovat všechny

součásti rekonstrukce elektroinstalace spolehlivě dokáže jen
ﬁrma, která má dlouholeté zkušenosti a za kterou hovoří spokojení zákazníci.

Bezpečná elektroinstalace

povinnost pravidelného provádění revizí elektroinstalace.

pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Zvolte zkušenou firmu

Jsme specialisté na elektroinstalace panelových,
činžovních a bytových domů.

Rekonstrukci elektroinstalace svěřte profesionálům, kteří
splňují potřebná kritéria a mají
prokazatelné zkušenosti. Elektroinstalace musí být především bezpečná a spolehlivá.
Proto patří mezi vyhrazená
technická zařízení, nad jejichž

Předejděte problémům s elektroinstalací,
využijte konzultaci ZDARMA.

ELDECO
E L E K T R O I N S TA L A C E

 222 984 764
www.eldeco.cz

INZERCE V5-1008

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Energie v domácnostech

Modernizace lokálních energetických
zdrojů získává stále větší renomé
Pražská energetika (PRE), přední dodavatel elektrické energie, plynu a energetických
služeb, zajišťuje všem zájemcům o úsporná opatření v oblasti vytápění a chlazení
několik variant jak modernizovat nebo nově navrhnout primární zdroj vytápění. Zájemci
o tuto službu jsou, zejména z řad bytových domů, hotelů nebo průmyslových budov
a mezi nejčastější řešení patří modernizace a výstavby plynových kotelen, vytápění
pomocí tepelných čerpadel v kombinaci se solárními systémy a kogeneračními
jednotkami apod.
Nejenže navrhujeme a realizujeme úsporná opatření,
ale navíc daná opatření dokážeme i ﬁnancovat. Jsme
partnerem při výstavbě a staráme se o námi instalované
technologie po celou dobu jejich životnosti. Používáme
jen ověřené a kvalitní technologie renomovaných výrobců
a snažíme se být rádcem a partnerem pro jakéhokoliv
zákazníka, ať se jedná o zdroj vytápění jakékoliv velikosti.

VYPLATÍ SE TAKOVÁ REKONSTRUKCE?
Pro příklad uvádíme rekonstrukci plynové kotelny pro bytový
dům. Plynová kotelna obsahovala kaskádu třech atmosférických
plynových kotlů (celkem 135kW) značně předimenzovaných
(s ohledem na zateplení a výměnu oken) a staré rozvody pro
vytápění a na ohřev teplé vody.
Náš nový technický návrh obsahoval vytápění pomocí dvou
moderních kondenzačních kotlů (2x45kW), které umějí uspořit
peníze v nákladech na zemní plyn, dále součástí rekonstrukce
byla kompletní výměna starých rozvodů včetně úsporných
oběhových čerpadel. Spalinové cesty byly upraveny pro
nové kondenzační kotle. Řízení kotelny bylo modernizováno
a řešeno pomocí ekvitermní regulace. Došlo k úspoře místa
v kotelně, protože kotle byly umístěny na konzole na stěnu.
Díky synergickým efektům naší společnosti byla také nabídnuta
výhodná nabídka zemního plynu, která přispívá k celkové úspoře
nového zdroje vytápění. Pro klienta dále zajišťujeme pravidelný
servis a údržbu kotelny 1x ročně a jsme pro něj vždy k dispozici.
Očekávaná úspora v tomto případě je přibližně 30% z celkových
nákladů. Navíc jsme pomohli s dotačním titulem v Praze, kde
bytové družstvo po splnění všech podmínek získá 100 tis. Kč
na jejich rekonstruovanou kotelnu. Celkové investiční náklady na
rekonstrukci kotelny byly cca 490 tis. Kč.
Vždy pro naše klienty hledáme optimální řešení a oblast
ﬁnancování a aktuální dotační tituly jsou součástí našich nabídek.

CO ZÁKAZNÍKOVI PŘINESLA REKONSTRUKCE
PLYNOVÉ KOTELNY OD PRE?
•
•
•
•

úsporu nákladů na vytápění a ohřev
teplé vody přibližně 30%
moderní řízení kotelny
úsporu místa v kotelně
nabídku na levnější zemní plyn

•

zajištění servisních a údržbových prací 1x za rok

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte
Bc. Jakuba Rouse (jakub.rous@pre.cz, 734 769 427)
nebo navštivte www.premereni.cz/lokalni-zdroje.

kultura

Hudební talenty z Prahy 5

hrály ve Švédsku
Hvězdnou hudební kariéru před sebou možná mají některé děti
z Prahy 5. Jsou zapojeny do mezinárodního systému hudebního
vzdělávání El Sistema a už nyní prokazují mimořádné nadání. Za
poslední rok navíc malých hudebníků, kteří se ke hře na hudební
nástroj dostali díky Nadačnímu fondu Harmonie, výrazně přibylo.
eště loni se v Praze 5 s nadšením hru na hudební nástroj učilo něco kolem deseti
dětí, dnes je to dvojnásobek.
Třiadvacet „pětkových“ hudebníků cvičí třikrát týdně v Základní škole Kořenského. Nadační fond Harmonie buduje
dva dětské orchestry a celkem
se věnuje padesátce dětí, další
se totiž zapojily v Praze 9.
„Děti začaly s výukou na nástroje loni v říjnu a myslím si,
že dělají znatelné pokroky.
Cvičí třikrát týdně, skupiny nástrojů a hru v orchestru. Celkem šest hodin týdně, a to je
znát. Na jaře byly dokonce pozvány, aby zahrály na pietní akci v Letech. Letos jsme jim také
umožnili, aby se zúčastnily
s dětmi z dalších evropských
zemích a dětí z USA a Kanady
tábora Bok-po-boku ve švédském Gotoborgu,“ popisuje úspěchy „svých“ dětí zakladatelka
Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová.
Účast dětí na táboře byl podle
ní pro všechny zúčastněné
velmi silný zážitek. A to i přesto, že nedopatřením děti z Prahy 5 nacvičily jen dvě skladby
místo čtyř, protože zbývající
dvě k nim do Prahy před zahájením tábora nedoputovaly.
„Přesto to nevzdaly a tři dny intenzivně cvičily s ostatními
dětmi a poslední den zahrály
vše v orchestru, který měl 600
členů. Byl to neuvěřitelně silný
zážitek a ty tři dny vydaly za několik let. Děti si dokázaly, že
mohou dosáhnout vše, co bu-

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV NFH
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dou chtít, když budou hodně
pracovat. Naplnily tak v praxi
ﬁlozoﬁi projektu, že mohou dosáhnout v životě všeho a překonávat překážky, když budou
usilovně pracovat. Byli jsme na
ně pyšní,“ říká Milada Cholujová.
Filozoﬁí projektu, který se
zrodil ve Venezuele a vybudoval
ho dirigent, pianista, ekonom
a politik José Antonio Abreu,
totiž je, že všechny děti bez
ohledu na původ či rodinnou situaci mají právo na hudební
vzdělání.
Milada Cholujová ale zmiňuje i další významnou událost,
při níž děti z Nadačního fondu
Harmonie mohou předvést, co
umí. Zúčastní se totiž vystou-

pení k oslavám výročí 17. listopadu, který pořádá Česká ﬁlharmonie v Rudolﬁnu. „I to je
mimořádná akce a my si toho
velice vážíme.“
Milada Cholujová děti z Prahy 5 dobře zná a už teď tuší, že
pokud budou chtít, mohou některé z nich svůj profesní život
zasvětit hudbě. „Máme talentované děti, které možná budou
v budoucnu mít hudbu jako
svoje povolání. Některé jsou dokonce velmi výrazně talentované a možná, že o nich v budoucnu uslyšíme. Ale to je ještě
dlouhá cesta,“ poznamenává
Milada Cholujová s tím, že
i když ji nadání dětí těší, je to
vlastně „vedlejší produkt“ celého projektu. „Hlavní je, aby-

chom co největšímu počtu dětí
umožnili společný zážitek, který jim hudba může dát.“
Kromě toho, že do projektu
je zapojeno výrazně více dětí
z Prahy 5, než v jeho počátcích,
je novinkou i to, že Nadační
fond Harmonie je zakládajícím
členem asociace Sistema Europe, která od roku 2015
umožňuje spolupráci mezi jednotlivými členskými zeměmi
při rozvoji projektů. Důvodem
pro její založení je to, že před
několika lety začaly v různých
evropských zemích spontánně
vznikat projekty inspirované El
Sistemou.
„Byly to pokusy přivést do
Evropy unikátní způsob hudební výuky, který vznikl před

kultura
nosti představí děti zapojené do
projektu, svůj um předvede
i špičkový český klavírní virtuos
Ivo Kahánek. „Rozhodl se darovat svoje vystoupení na podporu projektu. Koncert by měl
znovu představit projekt veřejnosti a doufáme, že se nám podaří vybrat i nějaké peníze. Dodržujeme ﬁlozoﬁi Sistemy, že
nástroje i výuka na vysoké profesionální úrovni by měla být
pro všechny děti zdarma a to je
poměrně dost ﬁnačně náročné,“ poznamenává Milada Cholujová.
Koncert je však jen logickým
vyústěním spolupráce mezi Nadačním fondem Harmonie a Ivo
Kahánkem. Ten totiž v projektu
zastává velmi důležitou roli, podepsal s fondem Memorandum
o spolupráci.
„V mnoha evropských zemích
projekt založily přímo známé
hudební osobnosti nebo ho alespoň podpořily. Nám tuto podporu z počátku vyslovil výjimečný virtuos a pravnuk
Antonína Dvořáka, houslista

Josef Suk. Bohužel, vzhledem
ke své nemoci se již nemohl aktivně účastnit našich akcí. Od
samého počátku po našem boku
stojí Simona Stašová, ale potřebovali jsme osobnost hudebního
světa. Ivo Kahánek je nejenom
klavírní virtuos ale i pedagog,
zná El Sistemu a ﬁlozoﬁe,
umožňující co největšímu počtu
dětí hru na hudební nástroj, je
mu blízká. Oslovili jsme ho a on
souhlasil,“ vysvětluje Milada

KOMPLETNÍ BRÝLE ZDARMA
ZA CENU, KTERÁ
NEPŘESÁHNE

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Hybernská 1009/24 | 110 00 Praha 1 | www.OptikDoDomu.cz
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BRÝLE ZDARMA MOŽNO VYUŽÍT TAKÉ PRO PARTNERA NEBO ZNÁMÉHO

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

Vhodné
reklamní plochy,
INZERCE V5-1022

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Mediální agentura hledá

příspěvková organizace hl. m.
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol,
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.: 257 218 295
Po předložení tohoto inzerátu sleva 5%
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

INZERCE V5-1014

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně definovanou
a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

3 298,››› odečteme příspěvek pojišťovny
››› pevné pouzdro zdarma ke každým brýlím
››› platí pro čočky proﬁ 1,5 tvrzené s antireﬂexem
››› 400,- Kč příplatek za ztenčené čočky proﬁ 1,6 tvrzené s antireﬂexem

Cholujová, jak vznikla spolupráce s klavírním virtuosem.
„Pro náš program je to nesmírně velký přínos a Ivo Kahánek se tak stal další osobností,
která se k projektu přihlásila
a podporuje ho. Ve světě jsou to
třeba Gustavo Dudamel, Simon
Rattle, Jullian L. Webber či Placido Domingo. Ivo Kahánek se
bude účastnit některých našich
akcí a pomáhat při propagaci
i mezi odbornou veřejností.“

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

www.vase5.cz
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40 lety ve Venezuele. Při klasické výuce se děti učí na jednotlivé nástroje a po letech,
když dosáhnou určitého mistrovství, mohou vystoupit v orchestru. Sistema je založena na
výuce hudby v orchestru, to
znamená, že děti se od samého
začátku hry na hudební nástroj
učí několikrát týdně společně.
To společné tvoření a prožívání
hudby přispívá k pozitivnímu
vývoji života dětí. Proto se označuje jako sociálně-hudební
program, protože práce v orchestru naučí děti pracovat na
sobě,“ vysvětluje Milada Cholujová.
Cílem vzniklé asociace je pomoci všem členům při zavádění
programu, navíc je i oﬁciálním
legálním partnerem ostatním
evropským i mimo evropským
organizacím včetně Evropské
unie.
Letošní práce Nadačního fondu Harmonie vyvrcholí Beneﬁčním koncertem, který se odehraje 4. prosince v Betlémské
kapli. Kromě toho, že se veřej-

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase5@a11.cz a dva vylosovaní
obdrží knihu nakladatelství Smart Press:
Jana Albeson Tržilová

VZPOMÍNKY
OBYČEJNÉ ŽENY
ANEB HLEDÁNÍ
TOHO PRAVÉHO
V tajence naleznete citát Paula Claudela.

INZERCE V5-1026

INTERNET
OD 290 Kč
bez poplatků
a investic

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ
+420 245 00 65 65
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zdraví

Zimní boty
kupujte kvalitní

akoupit mohou rodiče
v obchodě Kvalitní botičky až do velikosti 35,
některé i ve velikosti 39. „Všechny naše boty mají certiﬁkaci, je
to obuv dělaná pod dohledem
ortopeda a splňuje všechny
body zdravého obutí,“ popisuje
Dana Tellingerová z obchodu
Kvalitní botičky s tím, že vybírat mohou rodiče hned z několika druhů zimních bot.
Mají tady třeba zimní boty
značky Superﬁt, které jsou extrémně lehké a navíc goretexové. Tento druh bot je pro děti
vhodný proto, že vlhko je odváděno ven a k dětské noze se vůbec nedostane. Na výběr jsou
i boty řady dalších značek. Ideální je mít na zimu dvoje boty,
jedny do terénu a jedny do města. Sněhule se hodí zejména na
hory nebo do velmi nízkých teplot, boty celokožené jsou potom
vhodné do města, kde teploty
zpravidla neklesají hluboko pod
nulu. Taková bota je sice teplá,
ale zároveň je uzpůsobena vyšším městským teplotám.

N

„Tyto celoroční boty do města
stačí, jsou zateplené slabým ﬁlcem. Pro malé parádnice máme
navíc kozačky,“ doplňuje Dana
Tellingerová. Na výběr jsou boty
na suchý zip, které se hodí pro
děti, jež se samostatně obouvají
ve školce, menším dětem lze pořídit boty zavazovací.
Dětem se obecně potí noha
více než dospělým, proto je důležité zimní boty vybrat správně. A pozornost by měli rodiče
věnovat i kvalitě ponožek a punčocháčů. „Děti se více pohybují
a k pocení jsou náchylnější.
Není proto dobré dětskou nohu
úplně navlékat. Vhodné jsou na
zimu ponožky a punčocháče bavlněné, které sají a odvádějí pot
a k pokožce jsou šetrnější. Kromě klasických nabízíme právě
i tyto bavlněné ponožky, podkolenky i punčochy,“ vysvětluje
Dana Tellingerová.
Ta zdůrazňuje, že o zimní
boty by se rodiče měli starat.
Nejlepší je pravidelně vyndat
a očistit anatomickou stélku,
pokud se boty dítěti namočí, je

Kvalitní botičky
www.kvalitniboticky.cz
Svornosti 808/35, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Kamenná prodejna je vzdálená cca 4 min pěšky
od metra Anděl

Otevírací doba:
Po–Pá 10.00–18.00 hodin (úterý 10.00–19.00 hodin)
tel: 773 526 924, e-mail: info@kvalitniboticky.cz

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Meteorologové sice předpovídají teplou
zimu, přesto rodiče musejí pořídit obutí pro
své děti. Pokud chcete vybrat to
nejkvalitnější na trhu, navštivte
smíchovskou prodejnu Kvalitní botičky.
Nabízejí tady pouze certiﬁkovanou
a zdravotně nezávadnou obuv, a to ve
velkém výběru.
třeba je nechat důkladně vyschnout. Kožené boty potom
Dana Tellingerová doporučuje
před prvním obutím ošetřit impregnací a postřik pravidelně
opakovat.
Při výběru dětského obutí by
se rodiče měli řídit právě certiﬁ-

kací, která zaručuje, že kupují
kvalitní a zdravotně nezávadný
výrobek. Takovou obuv rodič
pozná podle znaku žirafy, kterou kvalitním botám uděluje
Obuvnická asociace. Odradit od
nákupu by rodiče měla třeba nápadně nízká cena dětských bot.

INZERCE V5-1021

DĚTSKÁ OBUV
S ATESTACÍ
Zdravé vykročení do života
v dětské obuvi s atestem značek:

✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿
✿

Fare
Superfit
Pegres
DPK
Veleta
Santé
Jonap
Befado
Protetika
DĚTSKÁ OBUV

Svornosti 35, 150 00 Praha 5
www.kvalitniboticky.cz, info@kvalitniboticky.cz
tel.: 773 526 924
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školství

Jak vidí děti

Prahu 5
Jak vidí děti pátou městskou část, co jim
zde připadá zajímavé a čeho by si třeba
dospělý ani nevšiml? Dětské kresby zdobily
v září Malou galerii na Smíchově. Některé
děti zapojily fantazii, jiné zobrazily
konkrétní místo v páté městské části.

26
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školství

Kulturní klubu Poštovka, Praha 5 pořádá

Koupím chatu
nebo domek

každý „ žák“ má svého učitele
5 x 60 min. / 400,-Kč

Veškeré info na mob.: 603 275 688
www.vase5.cz
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Tel.: 774 233 335

INZERCE V5-1004

V Praze a okolí
Na vlastním pozemku
Stav nerozhoduje
Převod zařídím

Individuální počítačové kurzy
pro seniory

Naučit se pracovat
s počítačem pod
vedením odborníků,
ovládat e-mail,
internetové
vyhledávače nebo si
hravě poradit
s internetovými
mapami. Láká vás
svět internetu
a počítačů, ale zatím
jste do něho
nepronikli? Zkuste
to s kurzy na
Smíchově.

Jak na počítač?

C kluby na Smíchově pořádá pobočka Městské
knihovny a určeny jsou
na počítačová školení zejména
pro seniory, není to však podmínkou. Přihlásit se a vzdělávat
v oblasti obsluhy počítačů může
v podstatě kdokoli. Podmínku
však účast na kurzech přece jen
má. Každý účastník totiž musí
být v knihovně zapsán.
Zájem je podle zkušeností
knihovny velký, naplněna je
učebna, která pojme dvanáct
„studentů“ vždy do posledního
místa. Učit se práci s počítačem
potom chtějí více ženy než muži. Protože se jedná o PC klub,
nedostává účastník žádný certiﬁkát či jinou formu dokladu
o tom, že kurz absolvoval.

Účastníci kurzů se ve smíchovské pobočce městské knihovny scházejí pravidelně každou středu. Výuka začíná
v 14.00 hodin a končí v 15.30
hodin. Právě kvůli velkému zájmu je však třeba se na hodinu
přihlásit předem a rezervovat si
tak místo. Ve chvíli, kdy je počet
účastníků naplněn, registrace
se uzavírá.
Témata se liší každý měsíc.
Vypisována jsou pravidelně
koncem měsíce na ten další
a náplň počítačových hodin si
mohou potenciální i zkušení
účastníci přečíst jednak na webových stránkách smíchovské
pobočky knihovny, k nahlédnutí jsou však i přímo na samotné pobočce.

ba před Vánoci se hodina věnovala vyhledávání vánočních receptů. Výhodou kurzů, které
vedou odborníci z řad zaměstnanců knihovny potom je, že
jsou pořádány zdarma.
Na hodinách se scházejí různě pokročilí uživatelé počítačů
včetně naprostých začátečníků. Těm byla pozornost věnována hned na začátku letošního
běhu kurzů. Seznámili se s naprostými základy, jako je práce
s klávesnicí nebo myší.
Pro seniory je na Smíchově
v knihovně určen i další program, který souvisí s prací na
počítači. Tamní knihovna je totiž do projektu Senioři píši Wikipedii.
Každý přihlášený zájemce
může podle svých zájmů upravovat, doplňovat i tvořit nová
encyklopedická hesla. Samotnému doplňování Wikipedie
předchází editační kurzy, na
nichž se účastníci dozvědí vše
potřebné. Nad projektem Senioři píší Wikipedii převzal záštitu a inicioval ho před dvěma
lety profesor Jan Sokol.
Projekt navazuje na iniciativu „Studenti píší Wikipedii“.
Představa je taková, že senioři,
kteří mají celoživotní znalosti
a zkušenosti, mohou obsah internetové encyklopedie významně obohatit.

Třeba v říjnu v hodinách PC
klubu zájemci zkoušeli virtuální prohlídky zajímavými zahraničními budovami, a to vše
z pohodlí počítačové učebny
smíchovské knihovny, pro začátečníky potom byla určena hodina práce s e-mailem. Pod vedením zkušených „učitelů“ si
založili e-mailovou schránku
a potom se s ní učili pracovat.
Další říjnový kurz se bude věnovat vyhledávání na serveru mapy.cz.
Listopadová témata PC kurzů budou vypsána na konci
října, při jejich přípravě se hledí
jednak na to, co by správný uživatel počítače měl vědět, ale
i na to, o co sami účastníci projeví zájem. A pro představu tře-

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832
Více na www.vase5.cz
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Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
Telefon: 773 484 056

INZERCE V5-1001

■

Najdete
nás
i na
internetu
www.vase4.cz

INZERCE V5-1033

P

Naučte se s ním v knihovně

INZERCE V5-1015
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volný čas

bydlení

vlastníků jednotek
Jste majiteli bytu v rámci společenství
vlastníků jednotek a už nějakou dobu jste
se nesešli. Tušíte, zda už máte v domě
schváleny nové stanovy? Pokud ne, může
být v krajním případě vaše společenství
zrušeno.
ovinnost schválit nové
stanovy plyne z toho důvodu, že loni nabyl účinnosti nový občanský zákoník
(NOZ), který v části bytového
spoluvlastnictví nahrazuje zákon o vlastnictví bytů. A právě
nová právní úprava zavádí některé nové instituty, které mohou usnadnit fungování společenství vlastníků.
Zavedla však i jiné novinky,
třeba tu, že v případě, kdy není
počet členů statutárního orgánu stanovami určen přesně či
je určen intervalem, pak společenství nemůže platně zvolit
nové členy statutárního orgánu, a to dokud neupraví stanovy tak, aby stanovy určovaly
přesný počet členů.

P

Obecně nový občanský zákoník stanoví všem společenstvím
vlastníků povinnost uvést své
stanovy do souladu s NOZ do
31. prosince 2016. Existuje
však jedna výjimka, kvůli které
musí některá společenství vše
stihnout již do konce letošního
roku.

Hrozí zrušení
a likvidace
Jde o ty případy, kdy název
právnické osoby (tedy i společenství) odporuje ustanovením
nového občanského zákoníku.
Vše spočívá v tom, že název
musí bezpodmínečně obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro
který společenství vzniklo.

A protože název je upraven stanovami, je třeba schválit stanovy nové.
Pokud společenství ve stanovených termínech nové stanovy
neschválí a tím pádem nepodá
návrh na zápis změn u příslušného rejstříkového soudu, vyzve je rejstříkový soud, aby tak
učinili a stanoví jim i lhůtu pro
provedení. Pokud ani tu společenství vlastníků nedodrží, může soud rozhodnout o zrušení
společenství a nařídit jeho likvidaci.
Zní vám to vše strašně složitě? Máte problém se v rámci
společenství sejít, natož připravit nové stanovy? I když jste
jinak jako společenství zvyklí
dělat si vše sami, zkuste pro
jednou využít služeb specialistů. Společnost CENTRA PRO
společenství vlastníků, s.r.o.
Vám v první řadě připraví cenovou nabídku a následně vypracuje návrh znění stanov v požadované variantě. Návrh poté
může být podle potřeby na základě následných konzultací
a případných připomínek dopracován.

Příprava nových stanov je
však jen jedna z mnoha služeb,
které CENTRA PRO společenství vlastníků s.r.o nabízí. Její
hlavní činností je zajištění výkonu funkce statutárního orgánu společenství, který přebírá
povinnosti předsedy společenství, pokud majitelé bytů mezi
sebou nemohou najít dostatečný počet zájemců o funkci ve
výboru společenství.
Společnost ale dále dokáže
pomoci i při zajištění změnových řízení u obchodního soudu, řízení schůzí společenství
vlastníků, zakládání společenství vlastníků, zakládání a likvidace bytových družstev a zpracování prohlášení vlastníka
budovy či zpracování jeho opravy nebo změny a zpracování
smlouvy o výstavbě.
Společnost CENTRA PRO
společenství vlastníků, s.r.o.
dále zajišťuje konzultační činnost k nejrůznějším otázkám
chodu společenství a bytových
družstev. Informace o nabídce
služeb je možné nalézt na webových stránkách společnosti –
www.centra-pro.eu.
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Nové stanovy společenství

veřejný prostor

Hledají se

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

pamětníci z Waltrovky
Pracovali jste ve slavné továrně Walter Jinonice a rádi na tu dobu
vzpomínáte? Pak právě po vás touží projekt Paměť národa.
Rozhodli se tady totiž sesbírat příběhy těch, kteří mají o Waltrovce
co říct. Tazatele budou zajímat nejen informace o továrně, ale
i životní příběh pamětníků.
e výrobních halách jinonické Waltrovky – Walter Jinonice, později Motorlet, vznikaly letecké motory
proslulé po celém světě. Projekt
Paměť národa by nyní rád sehnal co nejvíce pamětníků, kteří by podali svědectví o továrně.
Vůbec přitom nezáleží na tom,
zda jde o pamětníky z doby
druhé světové války či socialismu.
Proč ale Paměť národa shání
zrovna pamětníky z Waltrovky? „Jde nám o to, že bývalá továrna Walter Jinonice, která už
neexistuje, byla velmi významná. A my bychom rádi jejich
vzpomínky zaznamenali. Sháníme všechny, kteří s továrnou
měli co do činění, rádi bychom
ještě zaznamenali příběhy nu-

V

ceně nasazených, ale i těch,
kteří v Jinonicích působili v době socialismu i těch, kteří zde
pracovali v nedávných letech.
Chceme jednoduše zmapovat
historii místa, které se promítlo
do života pamětníků,“ popisuje
pohnutky koordinátorka sbírky
Linda Wolfová.
Pamětníka, který by byl
ochoten své vzpomínky vyprávět, by se tázal zkušený novinář. Zajímat ho bude, jaké to
bylo ve Waltrovce pracovat, jak
se fabrika během let měnila, ale
stranou nezůstane ani životní
příběh dotazovaného. „Zajímá
nás i vyprávění o jeho životě,
dětství. Komplexně zpracujeme příběh, zajímavý životní
osud, vzpomínky na důležité
historické události. Z takových

vyprávění často vyplynou velmi
zajímavé informace. Každá
vzpomínka je důležitá,“ poznamenává Linda Wolfová s tím, že
pamětníků by měla být celá
řada vzhledem k tomu, že fabrikou prošly tisíce lidí.
Pomoci zmapovat osudy továrny a jejích zaměstnanců ale
mohou i ti, kteří sice s Waltrovkou nikdy nic společného neměli, ale znají někoho, kdo s ní
naopak spojen je. Stačí totiž koordinátorce Lindě Wolfové dodat tip na pamětníka, který by
byl ochoten svůj příběh převyprávět.
Základy továrny Waltrovka
položil Josef Walter, průkopník
českého motorismu. Server
www.walterjinonice.cz, který
mapuje historii podniku, připo-

INZERCE V5-1016

Říjnové číslo časopisu
Sorry právě v prodeji.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
603 239 737.
Sledujte nás také na
Facebook.com/sorrycz
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míná, že nejdříve pracoval
v malé pronajaté dílně na Smíchově, v roce 1905 však už
v dílnách Na Zatlance vyráběl
30 motocyklů a poté následovala stavba fabriky v Jinonicích.
Nová továrna měla výrobní haly, slévárnu, karosárnu, lakovnu a smaltovnu i brzdicí zkušebnu.Waltrovka jako taková je
však minulostí, její areál se
v následujících letech přemění
na kancelářskou a rezidenční
čtvrť.
Paměť národa je projekt, který velmi rozsáhle mapuje vzpomínky pamětníků na nejrůznější témata. Všichni, kteří se
svým příběhem do sbírky vzpomínek připojí, se stávají součástí Společenství evropské paměti.
Jedná se o digitální archiv,
vzpomínky doplňují jednak fotograﬁe, ale zejména videonahrávky. Z nasbíraných materiálů potom může čerpat
veřejnost, novináři, historici
a badatelé.
Momentálně jsou ve sbírce
Paměť národa zaznamenány
vzpomínky stovek pamětníků,
Jde o životní příběhy veteránů
druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50.
let a let pozdějších, duchovních, disidentů, publikovány
jsou však i svědectví agentů
KGB, NKVD, StB, politických
funkcionářů a dalších.
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