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Vážení čtenáři,
do komunálních voleb zbývá
pouhých pár měsíců a vypa -
dá to, že jejich hlavním téma-
tem budou pražské mos ty.
Začalo to prosincovým pá -
dem Trojské lávky, pokračo-
valo uzavřením Libeňské ho
mostu, mluví se o špatném
sta vu mostu Legií a doš lo
i na Prahu 5. Tamnímu želez-
ničnímu mostu, jedné z do-
minant pětky, hro zí demoli -
ce. V čem je problém a jaký
názor mají na tuto zprávu

politici Prahy 5 z koaličních a opozičních lavic zastupitel-
stva? Dozvíte se také to, že byl konečně otevřen oblíbený
Dětský ostrov, volnočasový areál, který poničily povodně.
Co všechno tady děti najdou nového? Za pár týdnů začnou
prázdniny, dětem už se do školy moc nechce, ale musejí to
přece jen ještě chvíli vydržet. Vydejte se ve volných chvílích
někam na výstavu, jarmark nebo třeba do klubu deskových
her. Nebo zajděte na Smíchov na ragby, přijede sem rag-
byový tým z Nového Zélandu. Zajímavé je i povídání se
známou herečkou Klárou Cibulkovou. Jak vzpomíná na
svoji první roli, co ji čeká a má raději divadlo, nebo natá-
čení? Užijte si pěkné léto. Vaše Zuzana
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Nový domov
pro seniory

Poslední vnitřní úpravy probíhají
v nově postaveném domově pro
seniory v ulici Za Mototechnou.

Budova má být předána letos na pod-
zim. Projekt je kompletně financován
z rozpočtu třinácté městské části, na-
bídne 110 lůžkových míst pro seniory.
Ubytovaní klienti budou mít k dispozici
nonstop lékařskou službou, kuchyni, jí-
delnu a další společenské prostory.

Veřejné griloviště
v Centrálním parku

Veřejné grilovací místo má třinác -
tá městská část. Lidé najdou gri-
loviště v Centrálním parku. Jde

o gril s šířkou roštu 80 cm, na místě je
i stůl a půlkruhová lavička a stolek na
odkládání surovin. 

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Kampaň, která má zlepšit ohledupl-
nost cyklistů, motoristů a chodců,
spustilo hlavní město Praha. Jme-

nuje se Jezdím jako člověk a bude vzdělá-
vat veřejnost v pravidlech jízdy na kole
a dalších pravidlech silničního provozu
a apelovat na vzájemnou ohleduplnost na
pražských silnicích, chodnících i cyklostez-
kách. „Praha se dlouhodobě snaží zlepšo-
vat síť i kvalitu pražských komunikací včet -
ně cyklostezek a chodníků. Míra komfortu
při jejich využívání ale do značné míry zá-
visí také na chování samotných účastníků

provozu, kteří k sobě bohužel v některých
případech nejsou právě tolerantní. Touto
kampaní na ně chceme apelovat, aby vždy
nejen dodržovali zákonné předpisy, ale zá-
roveň se k sobě chovali s co největším re-
spektem a ohleduplností,“ uve dl Petr Dolí-
nek (ČSSD), náměstek primátorky pro
ob last dopravy, sportu a volného času.
Z dlouhodobých statistik však plyne, že vi-
níkem nehod s účastí cyklisty nejsou pouze
motoristé. Cyklisté od roku 2006 zavinili
přes 40 procent nehod dvou účastníků
s účastí cyklisty. 

Jezdím jako člověk

Možnost zaregistrovat se do služby
Mobilní rozhlas nabízí veřejnosti
pátá městská část. Kdo možnost

využije, bude zdarma dostávat nejrůznější
důležité informace prostřednictvím texto-

vých zpráv, e-mailů i zpráv do aplikace. Za-
sílány budou zaregistrovaným například
informace o odstávkách energií, upozor-
nění na uzavírky silnic, ale i pozvánky na
kulturní události. 

Mobilní rozhlas
v páté městské části

INZERCE V5-0608

Bezplatná právní poradna studentů
PF UK, která funguje v budově praž-
ského magistrátu, bude následující

čtyři měsíce mimo provoz. Znovu otevřena

bude v říjnu. Bezplatá poradna je běžně ve-
řejnosti k dispozici v pondělí a ve středu od
14.00 do 16.00 hodin v přízemí Škodova
paláce.

Studentská právní poradna
bude mimo provoz
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Plavenky
pro seniory

Plavenky si mohou vyzvednout se-
nioři z páté městské části. Zá-
jemci o zvýhodněné ceny plavání

v Aquaparku Barrandov nebo v bazénu
SK Motorlet si mohou vyzvednout pla-
veckou kartu vždy v pondělí a ve středu
od 8.00 do 18.00 hodin ve 2. patře bu-
dovy Městského úřadu Prahy 5.

Letní provoz
knihoven

Knihovny v páté městské části se
připravují na letní provoz. Platí
od neděle 1. července do pátku

31. srpna. O prázdninách nebude ote -
vře no v sobotu a od pondělí 23. červen -
ce do neděle 5. srpna budou všech ny
pražské pobočky uzavřeny. Knihovna
také nabízí možnost zásobit se na léto
čtením: knihy zapůjčené od 11. června
bude třeba vrátit až v září.

Do 18. června je třeba počítat s ome-
zením provozu na komunikaci Zbo-
rovská v úseku ulic Matoušova – Li-

dická. Důvodem je oprava komunikace.
Po dle postupu prací je uzavřena vždy jedna
polovina komunikace, pro dopravu zůstává
zachován průjezd dvěma jízdními pruhy.
Do 24. června bude uzavřena také komuni-

kace Bieblova, jde o úplnou uzavírku v úse -
ku U Santošky – Na Skalce. Důvodem uza-
vírky je rekonstrukce povrchu vozovky
a chodníků. Objízdná trasa je vedena ulicí
U Santošky, ulicí Ostrovského a ulicí Rad-
lická s tím, že současně bude upraven sig-
nální plán světelně řízené křižovatky na té -
to objízdné trase – Radlická x Ostrovské ho.

Omezení
ve Zborovské a Bieblově

Nová budova
základní školy

Nová základní škola vyroste na Zličí -
ně. Celkové náklady dosáhnou 257
milionů korun, budo va bude slou žit

více než pěti stovkám dě tí a má být hotová
v závěru léta roku 2019. „Hlavní město po-
kračuje v řešení dlouhodobě nedostateč-
ných kapacit základního vzdělávání na
území metropole, a to zejmé na v jejích

okrajových částech. Prostřednictvím úče-
lových dotací v řádu miliard korun jsme ve
spolupráci s městskými částmi již zajistili
vznik tisíců nových míst v základních ško-
lách. Některé projekty však musí vzhledem
k jejich nákladnosti řešit hlavní město zce -
la samo, to platí například o základní škole
na Zličíně,“ vysvětlila radní Irena Ropková. 

Vprostoru je několik nových dětských
hřišť, která jsou rozdělena podle
věku dětí, od nejmenších až po pat-

náctileté. Novinkou jsou také speciální pro-
lézačky, určené pro handicapované děti,
kte ré díky nim mohou trénovat motorické
schopnosti. 

V areálu je dále i fotbalové hřiště s kva-
litní umělou trávou, hřiště s tartanovým
povrchem na volejbal a nohejbal a nakonec
hřiště na basketbal se speciálním povr-
chem, který se používá i v profesionálních
venkovních soutěžích ve streetballu. Tato
hřiště jsou však určena nejen dětem, ale
i dospělým.

Opravy Dětského ostrova, který je nyní
otevřen každý den od rána do desáté hodi -
ny večerní, trvaly déle, než bylo v plánu.
„Bohužel nastaly komplikace s protipovod-
ňovou ochranou, kdy nám nebylo umožně -
no jakékoliv rozšíření sportovišť (posunutí
zábradlí) a přidání dalších objektů. Žádné
naše návrhy nebyly schváleny, a proto jsme
se nakonec rozhodli k varian tě, která os-
trov opraví podle původního vzo ru, ovšem
s novými atrakcemi,“ uvedl starosta
Prahy 5 Pavel Richter.

Opravy byly navíc náročné kvůli poloze
prostoru. Veškerý těžký stavební materiál
musel být na místo dovážen na lodích

a stejně byl odstraňován kontaminovaný
písek. Praha 5 také připomíná, že došlo
k nehodám dvou lodí, které narazily na
dno. Poslední stavbaři opustili Dětský os-
trov 31. května, tedy pouhý den před ote-
vřením.

Celkem kompletní rekonstrukce vyšla
městskou část Praha 5 na 19 milionů ko -
run. K obnově Dětského ostrova se mohli
vyjádřit i obyvatelé Prahy 5, a to prostřed-
nictvím veřejných projednání.

Na nich se řešilo to, zda lidé dávají před-
nost klasické mu hřišti, nebo zábavnímu
prostoru. Lidé dali přednost klasickému
hřišti. 

Dětský ostrov
byl po letech otevřen
Od roku 2013 nemohla veřejnost, respektive děti, využívat

poničený Dětský ostrov. Otevřen byl po pěti letech

symbolicky na Den dětí 1. června. Dětský ostrov je jedním

z největších volně dostupných hřišť v hlavním městě.
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Most patří Správě železniční doprav -
ní cesty, hlavnímu městu Pra ha
patří pouze pěší lávky po obou stra -

nách mostu, které má ve správě Technická
správa komunikací. Stav mostu nápadně

připomíná problémy ostatních pražských
mostů. Po zřícení Trojské lávky byla část
železničního mostu pro pěší uzavřena kvů -
li celkovému špatnému technickému sta -
vu. Proti demolici nejsou jen památkáři,

Železničnímu mostu

hrozí demolice

Železničnímu mostu pod Vyšehradem, který je pod

památkovou ochranou, hrozí demolice. Projektantská

firma SUDOP po realizovaném průzkumu stavu mostu

navrhuje sejmutí památkové ochrany a jeho demolici. Tu

však odmítají památkáři.

Máte nápad, jak pojmenovat domov 
důchodců ve Stodůlkách?
Na stavbě Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou 
na Vidouli ve Stodůlkách byl kontrolní den. Tento projekt, 
který je kompletně financován z rozpočtu Prahy 13, 
nabídne 110 lůžkových míst pro seniory. Stavba je téměř 
dokončena, provádějí se už pouze vnitřní úpravy. Termín 
předání na podzim letošního roku tedy bude dodržen 
podle původní domluvy. Senioři zde naleznou klidné 

Motolské údolí se promění v bulvár. 
Rozhodněte o tom, jak bude vypadat 
V souvislosti s tendencemi rozvoje Prahy je zřejmé, že 
údolí Motolského potoka má chuť změnit svůj charakter. 
Sílí tlak na to, aby se z Plzeňské stala městská třída, aby 
se území proměnilo z dopravního koridoru na těžiště 
lokality se službami, obchodem a kulturou. Místo má 
potenciál tuto změnu iniciovat a dlouhodobě připravo-
vat. Studie nepracuje pouze se samostatnými ulicemi, 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

INZERCE V5-0614

s demolicí jedné ze svých dominant nesou-
hlasí ani někteří politici z Prahy 5.

„Myslím si, že most se nemá bourat, ale
opravit. Zkorodované díly se musí vyměnit.
A to i přes skutečnost, že to bude asi složi-
tější a dražší varianta. Oprava by měla pro-
běhnout stejnou výrobní metodou, jakou
byl most postaven, tj. nýtováním. I Bro ok -
lyn ský most v New Yorku se postupně
opravuje a nikoho nenapadá jej zbourat.
A je také nýtovaný,“ poznamenává radní
pá té městské části pro oblast dopravy To -
máš Homola (STAN).

Most souzní se Smíchovem
„Most svou železnou konstrukcí souzní

s industriální historií Smíchova. V překot -
ně se modernizující čtvrti je jedním z po-
sledních nositelů paměti místa. Nikoho by
nenapadlo snímat památkovou ochranu
z Negrelliho viaduktu v Karlíně. Ten se po
probíhající náročné rekonstrukci stane oz -
dobou celé čtvrti. Ten železniční je desít ky
let nevtíravou ozdobou nábřeží a spojnicí
tří městských částí,“ říká člen Zelených
v Praze 5 Pavel Štorch.

Železniční most spojuje břehy u Výto -
ně a Smíchov. Postaven byl v letech 1900–
1901. V roce 2004 byl soubor železničních
mostů na trati Praha hlavní nádraží – Pra -
ha-Smíchov prohlášen nemovitou kulturní
památkou. Aby mohl být most zdemolo-
ván, musela by z něho nejdříve být sejmuta
památková ochrana, o čemž rozhoduje mi-
nisterstvo kultury. Památkáři, kteří s de-
molicí nesouhlasí, upozorňují na to, že bu -
dou požadovat další nezávislý posudek
sta vu. Paradoxně před třemi lety Správa
železniční dopravní cesty odhadovala ži-
votnost mostu při dosavadním zatížení na
asi 30 let.
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Ing. Pavel Richter,
TOP 09, starosta MČ Praha 5

Důležitá dopravní tepna
Železniční most je velmi důležitou želez-

niční dopravní tepnou spojující Prahu 5
s pražským hlavním nádražím. Prvním
problémem bylo již uzavření lávky pro
pěší, která byla hojně využívaná. Nyní se
podle studie, kterou zadala SŽDC, musí
provést demolice a postavení nového mos -
tu. Tento most je pouze v kompetenci SŽDC, která jej spravuje,
městská část Praha 5 do této problematiky nezasahuje. Budeme
plně respektovat rozhodnutí odborníků, poněvadž nikdo nechce,
aby se opakovala situace jako u Libeňského mostu.

Ing. Josef Cuhra,
KDU–ČSL, zastupitel MČ Praha 5

Otázky kolem mostu
Architekti mudrují o jedinečnosti nebo

nahraditelnosti, novináři předvádějí, co
lze vytáhnout z internetu a SŽDC maturu -
je z alibismu. Chybí otázka, zda nebyl spá-
chán trestný čin. Mosty podléhají periodic-
kým revizím. Je možné, aby havarijní stav
nastal náhle? A chybí hlas těch, jejichž ži-
vota se odstávka mostu nejvíce dotýká: Prahy 5 a Prahy 2. Samo-
správy mají hájit zájmy svých obyvatel Je celkem lhostejné, komu

Názory politiků
na demolici železničního mostu

■ Jak vnímáte možnost, že by měl být železniční most zde-
molován a nahrazen novou stavbou?
■Dávali byste přednost opravě stávajícího mostu i v případě,
že by to bylo finančně náročnější než stavba nového?
■ Patří most podle vašeho názoru mezi dominanty páté
městské části?

Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu
zuzana.purova@a11.cz

most patří, soukromý není. Téma do voleb na obou březích. Kdo
se ho chopí?

Jan Trojánek,
ANO 2011, radní MČ Praha 5

Jedná se o jednu z dominant
Všichni máme bohužel ještě v čerstvé pa-

měti zřícení Trojské lávky a následně další
problémy s Libeňským mostem. Je dobře,
že SŽDC zareagovala a nechala celý želez-
niční most zkontrolovat. Samozřejmě se
jedná o jednu z dominant centra Prahy
a kulturní památku, nicméně v první řadě
se musíme zajímat o technický stav a jeho vliv na bezpečnost pro-
vozu. Pokud ze studie expertů vychází, že má být postaven most
nový, je potřeba studii respektovat.

Tomáš Homola,
STAN, radní pro dopravu

Most se nemá bourat
Stav železničního mostu se na úrovni

města řeší nejméně od roku 2016. Faktem
je, že letošní zprávy o jeho stavu jsou alar-
mující. Myslím si však, že most se nemá
bou rat, ale opravit. Zkorodované díly se
mu sí vyměnit. A to i přes skutečnost, že to
bude asi složitější a dražší varianta. Oprava by měla proběhnout
stejnou výrobní metodou, jakou byl most postaven, tj. nýtováním.
I Brooklynský most v New Yorku se postupně opravuje a nikoho
nenapadá jej zbourat. A je také nýtovaný.

INZERCE V5-0619

Železničnímu mostu, jedné z dominant
páté městské části, hrozí demolice. Po
provedeném průzkumu stavu mostu ji
navrhuje projektantská firma. Jaký názor
mají politici zvolení do Zastupitelstva
Prahy 5, a to jak ti, kteří v rámci koalice
vedou městskou část, tak i ti, kteří patří
mezi opoziční zastupitele?
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● Když jste se rozhodovala o svém bu-
doucím povolání, bylo herectví jasná vol -
ba?

Byla to jasná volba. V první třídě mě dali
„na vychování“ na tanečky, klavír a na hu-
dební nauku. Začalo to ale tím, že když
jsem chodila asi do třetí třídy, přišla k nám
do školy paní Jana Neuradová z dramatic-
kého oddělení lidušky a spousta dětí se tam
přihlásilo. Já jsem se o něco později roz-
hodla, že chci chodit také tam, a ne na ta-
nečky. Pod vedením Jany Neuradové jsem
zůstala v dramaťáku až do 17 let, než jsem
šla na DAMU.
●Na Divadelní fakultě Akademie múzic-
kých umění jste měla štěstí na skvělé pe-
dagogy. Paní Věru Galatíkovou a další…

Ano, měla. Některé ale bohužel jen krát -
ce, protože pan Čepek zemřel, když jsem
byla ve druhém ročníku. Paní Galatíková
pak také měla období, kdy byla nemocná.
Nicméně i za tu krátkou dobu nám dali ne -
bo já osobně jsem si od nich vzala to, z čeho
tak nějak principiálně čerpám dodneška. 
● Jak na svá studia vzpomínáte, při-
nesla vám, co jste čekala?

Na školu jsem nastupovala v roce 1993,
což byla taková ta divoká 90. léta. Bylo nám
18 let, byly otevřené hranice, otevřený
svět, spousta možností, taková opravdu
ne zřízená svoboda. Studijní léta pro mě by -
la obdobím velké euforie a nadšení, potaž -
mo takový jeden mejdan. Určitě mi toho
škola do života přinesla spoustu, včetně ka-
marádů a přátel, které mám dodneška. My -
slím si ale, že nejvíc pak člověk stejně nabe -
re až přímo na jevišti, v praktickém životě
a zkušenostmi při práci. 

● Jak jste říkala, otevřely se hranice – to
byl popud pro vaši zálibu v cestování? 

V roce 1989, když byla revoluce, mi bylo
čerstvě 14 let. Maminka pracovala u drah,
takže otevřené hranice pro nás znamenaly,
že vzala režijky a projezdili jsme vlakem
v podstatě celou Evropu. Moji rodiče jsou
vášniví cestovatelé a ten cestovatelský gen
mám asi po nich. Později jsem samozřejmě
začala vyjíždět sama, s batohem na zádech
a s kamarády.
● Vy jste ale také na nějaký čas odjela
pracovat do Španělska. Co vás k tomu
vedlo?

Španělsko s tím mým cestováním souvi -
sí. Moje kamarádka, dlouholetá přítelky ně,
skoro až sestra, se kterou jsme po Evropě
jezdily asi nejvíc a byly jsme spolu i v Ja-
ponsku, kde můj otec tehdy pracoval, se
tenkrát rozhodla ve Španělsku zůstat. Jez-
dila jsem tam za ní na prázdniny sbírat ví -
no a přivydělávat si. Jednou, v takovém ne-
rozhodném období, kdy jsem si potřebovala
všechno srovnat, jsem tam vzala práci v re-
stauraci. Zůstala jsem ve Španělsku asi tři
měsíce s tím, že se uvidí, jestli se vrátím.
Byla to pro mě velká zkušenost, protože
jsem začínala opravdu od nuly. Od té doby
mám ve Španělsku spoustu kamarádů
a přá tel. Naučila jsem se jazyk a je to oprav -
du moje srdeční záležitost. 
● Vzpomenete si ještě na svoji úplně
první roli?

Gwendolina Fairfaxová v Jak je důležité
mít Filipa v Disku na škole. Po škole jsem
začala hrát s CD 94 v divadle v Celetné. By -
la tam taková studentská grupa lidí, všich -
ni jsme se znali ze školy. Hrála jsem s nimi

ještě před odjezdem do Španělska i potom,
když jsem se vrátila. Stěžejními lidmi, kteří
CD 94 založili, byli Daniel Hrbek, Jirka
Janků a Petr Svojtka, později přišel Michal
Lang se svými lidmi z Činoherního klubu.
První větší, nebo zásadní role pro mne byla
Elmíra v Tartuffovi v režii Michala Langa
právě v CD 94. Ta role byla takovým odpi-
chem a asi i přesvědčením sa ma sebe
o tom, že má smysl, abych diva dlo dělala.
Pamatuji si na svého otce, který je velkým
kritikem, jak mi po premiéře téhle insce-
nace říkal: „No, tak já jsem se pořád bál
a měl jsem pochybnosti, ale s úlevou ti mů -
žu říct, že dneska po tom, co jsem viděl, se
už nebojím a pochybnosti ne mám.“ 
● Od té doby jste ztvárnila řadu postav
v divadle, ve filmu nebo v televizi. Je me -
zi nimi nějaká, na kterou ráda vzpomí-
náte, která vám přirostla k srdci? 

Právě Elmíra byla taková má srdeční zá-
ležitost. Hlavně asi tím, že to byla má první
větší role. Navíc to byla krásná spolupráce
s Ivanem Řezáčem a Kamilem Halbichem,
staršími kolegy, kteří pro mě byli na mé di-
vadelní cestě také zásadní a mnohému mě
naučili. Mám je velmi ráda a ráda s nimi
hraji. Dalším takovým zásadním předsta-
vením byla Slepice s režisérem Fedotovem
už ve Švandově divadle. Byla to pro mne
hodně těžká role a bylo to, jak se říká, až na
dřeň. Zase ale to dítě porozené v bolestech
bylo pak o to milovanější. Ráda na hru Sle-
pice vzpomínám, byla to pro mne velká
zkušenost. Z těch současných rolí, co teď
hraji ve Švandově divadle, byl pro mne ta-
kovou další velkou výzvou, jestli se to tak
dá říct, Krysař. I kvůli tomu, jak byl posta-

Klára Cibulková s herectvím koketovala již od dětství, kdy

navštěvovala dramatický kroužek. Po absolvování

Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze

nastoupila do souboru CD 94, odkud přešla se souborem

do pražského Švandova divadla na Smíchově, kde hraje

dodnes. Ztvárnila řadu rolí ve filmech i v televizních

inscenacích a seriálech. Do povědomí širší veřejnosti se

Klára Cibulková zapsala především rolí lékařky Andrey

Hanákové v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Klára Cibulková:
Divadlo je pro mě nepřekonatelné
Klára Cibulková:
Divadlo je pro mě nepřekonatelné
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ven, protože jsem žena a Krysař je muž.
Hlavně kvůli té změně pohlaví jsem si k ně -
mu musela hodně dlouho hledat vztah jako
k bytosti a nějaké sebe přesvědčení, pro-
tože si myslím, že milostný vztah v příběhu
Krysaře je velmi zásadní. Musím ale říct, že
čím déle ho hrajeme, tím ho mám radši.
Navíc cítím, že v téhle době je zrovna téma
příběhu Krysaře velmi aktuální, a pokud to
přivede lidi k nějakému zamyšlení, tak je -
nom dobře. S tím vlastně souvisí i další in-
scenace, Pankrác '45, a role Adiny Mand-
lové v době po roce 1945, kdy byla zavřená
na Pankráci jako kolaborantka. Myslím, že
obě hry, jak Krysař, tak Pankrác '45, se do-
týkají témat, která velmi, velmi rezonují.
● Je nějaká role, kterou byste nevzala,
a naopak, která vás láká, kterou byste si
ráda zahrála? 

Nemůžu říct, že bych nějakou roli nevza -
la, to bych musela mít důvod. Jsem ochot -
ná jít úplně do všeho, hodně mi ale vždycky
záleží na tom, s kým. Kdo je režisér, kdo
jsou lidé, kteří se toho projektu nebo insce-
nace budou účastnit. Nemusím je znát, je -
nom musím mít chuť si s nimi zahrát, pro -
to že když hrajete s někým, koho třeba
neznáte, můžete se od něj něco naučit. Mu -
sím vždycky cítit smysl, ať už ve spolupráci
s těmi lidmi, že se s někým novým potkám
a něco mi to přinese, že je mi s nimi dobře.
Anebo ta práce musí mít opravdu výhradní
smysl v tématu, autorovi, v tom, o čem to
je. Ta rezonance, když ji najdete a je dobrá,
tak z toho jsem vždycky šťastná. Konkrétní
vysněné role opravdu nemám. Myslím si
ale, že herec potřebuje jednou za čas ně-
jaký velký úkol. Hrábnout si tak trošku

sám do sebe, trošku na dno, aby se posunul
o krok dál, o schod výš, protože to je důle-
žité. A když mi práce tohle přináší, pak je
podle mne vše v pořádku.    
● Herci většinou tvrdí, že záporné role
se hrají lépe. Jaké role raději hrajete vy,
ve kterých se cítíte nejlépe?

Nehrála jsem nikdy princezny nebo vylo-
ženě klaďasy. Už od toho dramaťáku jsme
se nikdy s žádnou princeznou nepotkaly.
Ale ano, je pravda, že na těch záporných ty-
pech máte vždycky víc co hrát. Navíc se
můžete opřít o to, že i na těch zlounech je
něco dobrého. Nemyslím si, že něco je čer-

nobílé, že někdo je strašně hodný, jenom
pozitivní, vždycky za tím ještě něco musí
být. Takže i v těch takzvaně pozitivních ro-
lích se pokaždé snažím hledat něco nega-
tivního, aby to bylo barevné, živočišné, pro-
stě aby to bylo pravdivé.
● Těší nebo baví vás víc hraní v divadle,
nebo natáčení filmů a práce v televizi?

Divadlo je pro mě nepřekonatelné. Hlav -
ně kvůli tomu, že je to tady a teď. Mám ráda
proces vzniku divadelního představení. Ty
dva měsíce, kdy s partou lidí od první čtené
zkoušky až po premiéru hledáte, noříte se
hlouběji a hlouběji do způsobu myšlení da -
né role, až dojde na jemný pilník, a postaví -
te s ostatními dům až do posledního šroub -
ku, včetně vnitřního vybavení, i když ani
pak to není nikdy hotové. S každou reprí-
zou se totiž představení vyvíjí dál. A to mě
baví, protože když se potom hraje před lid -
mi a pro lidi, každé představení je jiné. Zá-
leží na konstelaci diváků, herců, na okol-
nostech, které zrovna ovlivňují každý den.
Divadlo je prostě průnik všech těch energií.
Navíc si myslím, že divadlo nejde obelhat.
Ve filmu, televizi nebo seriálu se dá leccos
asi schovat, minimálně opravit, ale na diva -
dle ne. Tam hrajete buď dobře, nebo špat ně.   
●Chodíte do divadla i jako divák? Které
představení byste mi doporučila?

Snažím se, ale času je strašně málo. Ve-
čery šetřím pro své děti, protože jsem
velmi často právě po večerech pryč. Takže
když pak mám jít do divadla, hodně si vybí-
rám a snažím se i o nějakou pestrost žánrů.
Mám strašně moc restů a věcí, které bych
chtěla vidět. Ráda bych viděla spoustu
svých kolegů herců, které mám ráda, třeba
v Dejvickém divadle, Na Palmovce, v ABC…
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Obuj se do toho 
a přidej se k nám 

Jsi časově flexibilní?
HLEDÁME KOLEGY/NĚ 
NA PRODEJNY V PRAZE 
• Průměrná hrubá mzda 

120 - 155 Kč/hod. 
• 13. mzda, 5 týdnů dovolené, 

další benefity 
• Možnost zkrácených úvazků 
• Čím více odpracovaných hodin, 

tím více peněz 

www.deichmann.com

Klára Cibulková
■ Narodila se ve Znojmě.
■ Studovala gymnázium a poté Divadelní fakultu Akademie
múzických umění v Praze, kde mezi její pedagogy patřili napří-
klad Věra Galatíková a Petr Čepek.
■ Po absolvování nastoupila k souboru CD 94, s částí kolegů
pak v roce 2002 přešla do Švandova divadla, kde hraje dodnes.
Hraje zde v inscenacích Srdce patří za mříže, Krysař, Pan -
krác '45, Popeláři, Hamlet, Země Lhostejnost, Cry baby cry,
Řemeslníci, Kdo je tady ředitel?
■ Hrála například ve filmech V erbu lvice, Byl jednou jeden
polda, Lidé z autobusu, Román pro ženy, Habermannův mlýn,
Smíchov pláče, Brooklyn spí, Strach, Mamas and papas a v te-
levizních inscenacích a seriálech Smrt pedofila, Město bez
dechu, Agentura Puzzle: Pohřeb, Swingtime, Černí baroni,
Kri minálka Anděl, Dokonalý svět, Policie Modrava, Cirkus Bu-
kowski, Gympl s (r)učením omezeným, Vraždy v kruhu, Polda,
Rapl, Ordinace v růžové zahradě.
■ Se svým manželem a hereckým kolegou Tomášem Pavelkou
mají syna Matyáše a dceru Magdalenu.

Mám ráda třeba Jazz Dock po-
blíž Švandova divadla, kde jsou
velmi kvalitní, úžasné koncerty.
Občas zajdu i na filharmonii
nebo nějaký vážnější koncert,
ale to můžu do roka spočítat na
prstech jedné ruky. Další, co mě
baví čím dál tím víc, je tanec
a pohybové divadlo. Mám ráda
Jatka78, která jsou navíc na
sedmičce, kde bydlíme, nebo La
Fabriku. V poslední době mě
hod ně zaujali Jezdci Lenky
Vag nerové a chystám se na
Amazonky. To je zase úplně jiný
druh divadla, které mě osobně
velmi fascinuje. No a pak bych
ještě potřebovala jít do kina na
spoustu filmů. Je toho moc, co
bych chtěla vidět, ale časově to
nezvládám.  
● Je o vás známo, že jste se
věnovala docela nebezpeč-
ným adrenalinovým sportům.
Ještě pořád ráda lezete po
ho rách, potápíte se…?

Opravdu spíš věnovala. Jed-
nak na to ne ní čas a jednak
jsem tenkrát byla mladší, takže
pud sebezáchovy byl menší.

Dnes už bych asi do mnohých
věcí nešla tak jako dřív. Lezení
po skalách mě sice baví pořád
a moc, ale zase je to otázka ča -
su. Můj syn byl v lezeckém od-
díle, tak se občas stalo, že jsme
si šli zalézt spolu. Kdysi dávno
mě vzal kamarád i na skály, a to
je třeba věc, kterou bych si
chtě la zopakovat, třeba i se sy -
nem. Je to jedna z věcí, kterou
bych si ještě chtěla splnit,
a druhá věc je potápění. Ráda
bych se znovu dostala pod vodu
a viděla delfíny, zaplavala si
s nimi, to mi chybí. Potápění mě
moc baví a myslím si, že ještě
na něj dojde. Můj muž, ač je
znamením ry ba, tak není úplně
potápěcí typ a milovník hlubin,
proto si říkám, že až děti vyros-
tou, mohla bych mít třeba ze
syna do budoucna svého Body -
ho, podobně jako na té skále.
Počkám si na něj.
●A jak jste na tom s odpočin-
kem, dokážete si na něj najít
čas a relaxovat?

Snažím se a musím si ho do-
přát čím dál tím víc, protože po-

slední čtyři roky jsem v tako-
vém vypětí, že potom na prázd-
niny opravdu neberu žádnou
práci. Jednak kvůli dětem a jed-
nak kvůli sobě, protože potře-
buji vypnout. Byl to vlastně do
jisté míry i jeden z důvodů, proč

jsem dala v divadle výpověď,
abych mohla tím časem nějak
líp vládnout. Musím myslet i na
sebe, opravdu si dát čas i pro
sebe a svou vlastní relaxaci, což
pro mě je hlavně spát, číst a být
v klidu.
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V místě, kde se napojuje
ulice Holečkova na ulici
Plzeňskou, začne na

pod zim vyrůstat nový rezi-
denční projekt Klamovka Gar-
dens. Pět budov, které vznik-
nou nedaleko Anděla, nabíd ne
vysoký standard a dí ky skvělé
poloze také výbornou občan-
skou vybavenost.

Zaujme jistě také provedení.
Jak už název napovídá, Kla-
movka Gardens nabídne více
zeleně, než byste u bytového
projektu takřka v centru Prahy
čekali. Díky stupňovitému ře-
šení tak mohou mít vlastní za-
hradu i budoucí majitelé bytů
v druhém či třetím patře. Ti,
které projekt zaujme, by navíc
neměli váhat. V rámci předpro-
deje se ukázalo, že je o projekt
velký zájem, který bude nyní
jistě větší.

Novozélandští ragbisté
pa tří mezi nejlepší rag-
bisty světa a tým New

Zea land Ambassador´s XV je
symbolem nejkrásnější cesty
diplomacie mezi národy, která
vede přes sport.

Hráči v černých dresech s ka-
pradinou na hrudi předvádějí
nejen skvělé ragby, ale i svůj

národ ní bojový tanec HAKA,
kte rý je pověstný svými škleby
a grimasami, při jejichž sledo-
vání vám bude běhat mráz po
zádech.

V předešlých ročnících Novo-
zélanďané vždy vyhráli. Přijďte
i vy nasát atmosféru tohoto je-
dinečného sportu plného nápa-
ditých akcí a gentlemanského

Na Smíchov přijede
tým ragbistů z Nového Zélandu

Ragby na Smíchově
■ Novozélandští ragbisté patří mezi nejlepší ragbisty světa
a tým New Zealand Ambassador´s XV je symbolem nejkrás-
nější cesty diplomacie mezi národy, která vede přes sport.
■Hlavní zápas se odehraje v sobotu 16. června od 16.00 hodin
na hřišti FCC Rugby Arény RC Tatra Smíchov. 
■ Vstupenky je možné zakoupit on-line na http://tatrasmi-
chov.sport-ticket.cz/online/#/rugby. 

Ragby je v povědomí všech lidí nedílně
spjato s Novým Zélandem a my máme tu
čest již počtvrté přivítat na hřišti FCC Rugby
Arény Tatra Smíchov hráče týmu New
Zealand Ambassador´s XV. Hlavní zápas se
odehraje v sobotu 16. června od 16.00
hodin.

přístupu a podpořit k vítězství
český národní tým, který od po-
sledního zápasu urazil obrov-
ský kus cesty za svým snem
kvalifikovat se na Mistrovství
světa 2023 ve Francii.

Hlavní zápas se odehraje
v sobotu 16. června od 16.00
ho din na hřišti FCC Rugby
Arény RC Tatra Smíchov ve
Smrčínské ulici v Praze 5.

Klamovka Gardens: Nakupte nyní rezidenční
byty na Praze 5 se slevou 200 000 Kč na parking 

Pro více informací
kontaktujte makléře!

www.klamovkagardens.cz
tel.: 724 323 418

info@klamovkagardens.cz

V tuto chvíli lze totiž ke kou -
pi bytu pořídit parkovací místo
o 200 000 Kč levněji. Ušetřit
lze také při nastavení dobrých
platebních podmínek. Zbystřit
by měli i zájemci o kvalitní in-

vestici. Při koupi bytu s úmys-
lem ho pak dlouhodobě pro -
najímat se lze s investorem
domlu vit na další správě a ne -
chat své peníze v klidu pra -
covat.
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Tajenka skrývá citát Publia Ovidia Nasa

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč6
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volný čas

■Letní kino MeetFactory pro-
mítá 13. června od 21.30 hodin
snímek Dej mi své jméno. Jde
o příběh sedmnáctiletého Elie -
ho a amerického studenta Oli-
vera.

■ Jarmark pro lovce perel po-
řádá 13. června smíchovská
kni hovna. Příchozí budou mít
šanci vyměnit si „načtené“ mo-
riony za hodnotný dárek nebo
si popovídat s ostatními lovci.
Začíná se v 17.00 hodin.

■ Krokouš aneb Co se za rok
urodilo je rozloučení se škol-
ním rokem ve smíchovské sta-
nici přírodovědců. Pro děti bu -
dou 13. června od 15.00 ho din

připraveny dílničky a přírodo-
vědná stanoviště.

■ Klub deskových her se pra-
videlně schází ve smíchovské
pobočce knihovny. Funguje zde
pravidelně každý čtvrtek a ve -
dou ho manželé Slaninovi. Za-
hrát si tady mohou malí i velcí
zájemci hru, kterou dobře zna -
jí, nebo se seznámit s nějakou
novinkou. 

■ Výstava o modrotisku po-
kračuje v Historickém muzeu
v letohrádku Kinských na Smí-
chově. Návštěvníci se, jak ná -
zev napovídá, seznámí s techni-
kou modrotisku, látky vyrobené
ručně speciální tradiční techni-
kou, a jejími různorodými po-
dobami. K vidění jsou na výsta -
vě jednak předměty s obvyklým

Letní kino

13. června

Jarmark pro lovce perel

13. června

Krokouš aneb
Co se za rok urodilo

13. června

Klub deskových her

14. června

Modrotisk
tradiční a netradiční

15. června

drobným bílým vzorem, jednak
další různorodé modrotiskové
textilie, které byly užívány v li-
dovém prostředí. Přiblížena bu -
de také činnost Ústředí lidové
umělecké výroby, na niž nava-
zují současní výtvarníci a návr-
háři. I jejich tvorbu výstava
představí. 

■ Samá voda (říkáme a hraje -
me si) je název dalšího dílu ob-
líbeného pořadu smíchovské
pobočky pražské knihovny Ma-
TaDe. Jde o interaktivní pořad
pro děti, hravé, kreativní, pohy-
bové a říkankové setkání pro
děti od dvou do pěti let v dopro-
vodu dospělých. Místo je lepší si
rezervovat na e-mailu: dag-
mar.krizova@mlp.cz, telefonic -
ky: 222 315 600 nebo osobně

v pobočce Smíchov. Vstup je
zdarma.

■ Víchernice. Mizející parád-
nice Moravy je název výstavy,
která potrvá do konce června
v letohrádku Kinských. Jde
o fotografickou výstavu posled-
ních žen v krojích jako běžném
oděvu od Liby Taylor, která mi -
mo jiné pracovala i na sériích
snímků o afrických hladomo-
rech a dalších humanitárních
katastrofách. Společně se Zla-
tou Maděřičovou, zakladatel-
kou Jihomoravské komunitní
na dace, připravily pro jekt, kte -
rý představuje že ny v krojích
jižní Moravy. Výstava byla za-
hájena loni v červnu v Atlantě,
pokračovala ve Washingtonu
a ny ní doputovala na Smíchov.

MaTaDe

20. června

Parádnice Moravy

30. června

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

INZERCE V5-0621

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál

INZERCE V5-0620
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servis

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz-
počtu městské části Pra -

hy 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodi-
nách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
pro bíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a li nolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předmě ty.

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu
(ja ko jsou například autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouště -
dla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního

odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.

15. 6.–16. 6.
■ Ke Smíchovu
■ Na Pomezí (u č. 4)

22. 6.–23. 6.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

29. 6–30. 6.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

ča sovém úseku dle harmono-
gramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém sta-
novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat uklá-
dání odpadů. 

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty. 

15. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)
■ Hlubočepská x K Dalejím

18. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Smrčinská x Na Císařce

19. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce č. 14

20. 6., 16.00–20.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

21. 6., 16.00–20.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x

K Vodojemu
■ Pod Vidoulí x Butovická

22. 6., 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

25. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží
■ Třístoličná x Pod Lipkami

26. 6. , 16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
■ Butovická x Mezi lány

27. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova
■ Hlubočepská x Na Srpečku 

28. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ V Břízkách (proti č. 11)

29. 6., 16.00–20.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova
■ Na Neklance č. 2
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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Léto 
v džungli

○ Divoká řeka
○ Stylové animace
○ 12 tobogánů 
○ Super vlnobití

Užij si letní koupačku 
za každého počasí.

aquapalace.cz
INZERCE V5-0602



• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

 https://www.facebook.com/ArbesPlus

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

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

Denně používané

zuby si zaslouží

profesionální péči

VAŠE
DENTÁLNÍ HYGIENA
V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

INZERCE V5-0615


