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MODELU 

ŠKODA SCALA

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení modelu ŠKODA SCALA!

Zastavte se v areálu parkoviště Homepark Zličín a buďte mezi prvními, kdo se s novým kompaktním 
vozem značky ŠKODA sveze! 

Kromě vozů ŠKODA SCALA pro Vás přistavíme k testovacím jízdám i další oblíbené modely a chybět 
nebude ani bonusový doprovodný program, ve kterém budete moci soutěžit o atraktivní ceny.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

27. dubna 2019

Autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: 

AUTOSALON KLOKOČKA

Více informací na www.klokocka.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
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Vážení čtenáři,
i když si s námi počasí ještě
trochu hraje, jaro snad už nic
nezastaví. Patříte k těm, kte -
ří do teplých měsíců rádi
vstupují s uklizenou domác-
ností? Nezapomínejte ani na
své auto, i to potřebuje před
jarem vylepšit. Co všechno
bu dou chtít v servisu vidět
a proč je lepší nespoléhat v te -
ple na zimní pneumatiky?
Uklízet se bude i v ulicích,
myslete na to, až budete par-
kovat někde na pětce. Pro -

bíhá zde totiž komplexní úklid komunikací, a pokud si
nevšim nete dopravních značek, může se stát, že ráno ne -
najdete své auto tam, kde jste ho večer zaparkovali, ale že
bude stát na odstavném parkovišti, kam bylo odtaženo.
A to by se vám hodně nepříjemně podepsalo na obsahu pe-
něženky. Do té budou muset sáhnout rodiče dětí, které se
v létě chystají na tábor. I když do konce školního roku zbý-
vají ještě tři měsíce, tábory je třeba zamluvit už teď. Pokud
vaše dítě dává přednost příměstskému, kdy ráno odejde,
celý den prožívá táborová dobrodružství, ale večer se vám
vrátí domů, popřemýšlejte třeba o sportovním kempu, kde
se váš potomek naučí hrát golf. Vaše Zuzana
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Aktuality: Novinky z Prahy 5
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Volný čas: Tipy na akce
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Auta: Jarní servis

str. 7
Volný čas: Golfový kemp
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Šenbauerem
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se má proměnit
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Pořizovací náklady pro dům 0 Kč                                            
Garance nejvýhodnějších cen

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

Individuální nabídka internetu
pro SVJ a BD na Praze 5

INZERCE V5-0416
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Knihovna
o Velikonocích

Spředstihem by si měli čtenáři při-
jít do poboček pražské knihovny
pro čtení na velikonoční volné

dny. Knihovna bude mít totiž během
svátků zavřeno, a to v pátek 19. dubna,
v sobotu 20. dubna a v pondělí 22. dub -
na. Znovu se knihovna otevře veřejnos -
ti v úterý 23. dubna. 

Praha vykoupí
pozemky na Vidouli

Další pozemky na Vidouli vykoupí
hlavní město. Na stolové hoře
v přírodním parku Košíře-Motol

by měla vzniknout sportovně-relaxační
zóna a park. Praha má v plánu získat
všechny potřebné pozemky do poloviny
roku. Část pozemků vykoupilo hlavní
město už loni a předloni.

INZERCE V5-0420

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

IN
ZE

RC
E 

V
5-

04
03

Dostavbu varhan ve svatovítské kate-
drále podpořila pátá městská část.
Radní schválili dar ve výši 50 tisíc

korun pro Nadační fond Svatovítské var-
hany, který pořádá veřejnou sbírku. Vybrat
se podařila už téměř celá částka, která by
měla náklady na nové varhany pokrýt, jde
o 80 milionů korun, dokončeny mají být

varhany příští rok v červnu. „Katedrála je
v hlavním městě a vlastně i celé republice
jedním z největších uměleckých děl, které
vznikalo více než pět set let a stále není do-
končeno. Proto se snažíme i my přispět při
dokončení díla našich předků,“ řekl staros -
ta Prahy 5 Daniel Mazur. Více informací je
na webu www.svatovitskevarhany.com.

Pětka podpořila
dostavbu varhan

Blokové čištění ulic po zimě probíhá
v páté městské části, uklízí se vždy
ve všední dny od 8.00 do 15.00 ho -

din. Termíny jsou k nalezení na webových
stránkách Technické správy komunikací.
Pozorní by měli být řidiči, kteří parkují svá
auta v Praze 5, je třeba sledovat dopravní
značení, aby nedošlo k odtahu vozidla.

„Pro síme proto všechny řidiče, aby v dotče-
ných oblastech v danou dobu neparkovali.
Plánujeme čištění vždy tak, aby bylo mož -
né vozidla přeparkovat v okolí. Kdo tak ne-
učiní, hrozí mu pokuta 1 300 korun za tak-
zvaný technický úkon, a v případě odtahu
dokonce 4 050 korun,“ popsala mluvčí TSK
Barbora Lišková.

Jarní úklid Prahy 5

Antigraffiti program Prahy 5 mohou
nově využít i majitelé soukromých
domů, v rozpočtu je na odstranění

graffiti vyčleněno 3,5 milionu korun. Pos -
tup, jak se do programu přihlásit, najdou
zájemci na webových stránkách radnice

Prahy 5. Při splnění podmínek a podpisu
smlou vy radnice zajistí a uhradí ochranný
antigraffiti nátěr objektu. Na náklady měst-
ské části budou navíc po dobu platnosti
programu nelegální graffiti z budov i od-
straňovány.

Antigraffiti program
je určen i pro soukromníky

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.



volný čas

■ Novou výstavu je možné
zhlédnout v Galerii Barrandov.
Jmenuje se Martin Libecajt
a „další činnosti“ a potrvá do
konce dubna. Navštívit je mož -
né galerii od pondělí do pátku
od 15.00 do 17.00 hodin. Mar-
tin Libecajt je malíř samouk,
který maluje už od dětství, za-
jímá ho především figura ve
spojení se surreálným prostře-
dím. Ve svých dílech používá
nezvyklé kombinace vyobraze-
ných postav a předmětů.

■Praha 5 a studio A69-archi-
tekti pořádají výstavu „Plzeň-
ská/Motol”, která veřejnosti
představuje stejnojmennou
ur ba nisticko-architektonickou
stu dii II. etapy proměny Motol-
ského údolí. Výstava v Malé ga-
lerii ve Štefánikově ulici byla

prodloužena a prohlédnout si ji
je možné do 26. dubna. Galerie
je otevřena od úterý do pátku
vždy od 13.00 do 18.00 hodin.

■ Skupinovou výstavu pořádá
Museum skla Portheimka. Jme-
nuje se Svěží barvy / Fresh
Colou rs a představuje jedenáct
současných sklářských uměl -
ců, designérů a designérských
studií působících v České re-
publice, jejichž tvorbu spojují
zaujetí barvami, neortodoxní
přístup ke sklářské tvorbě
a origi nalita. Výstava potrvá do
9. června a po expozicích troj-
rozměrných šatů z křišťálo-
vého skla v životní velikosti
a příběhu zlíchovské sklárny
nabídne propojení sklářského
umění s barvami jako jedním
ze zásadních výrazových pro-
středků. Vedle renomovaných
uměleckých, respektive desig-
nérských osobností a studií se
představí mladí absolventi

Výstava na Barrandově

10. dubna

Proměny
Motolského údolí

13. dubna

Svěží barvy

15. dubna

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

a studenti sklářských oborů če-
ských vysokých škol.

■ V 16.30 hodin začíná 16.
dub na v Historickém muzeu
v letohrádku Kinských na Smí-
chově přednáška spojená s vý-
stavou František Kretz a Alice
Masaryková. Příchozí se do-
zvědí zajímavosti o Františku
Kretzovi, sběrateli, novináři,
učiteli, hudebníkovi a národo-
pisci. Přednášet bude Monika
Tauberová. Přednáška je dopro-
vodným programem výstavy
František Kretz a Alice Masary-
ková. Ta představuje návštěvní-
kům sbírky lidového oděvu,
textilu, výšivek, lidové kerami -
ky a kraslic, které získal Franti-
šek Kretz, sběratel, novinář,
etno graf a první ředitel Slovác-

kého muzea v Uherském Hra-
dišti, nejen pro Národní mu-
zeum, ale i pro výzdobu inte -
riérů Pražského hradu. Na
vý zdobě Hradu se podíleli také
architekt Josip Plečnik a Alice
Masaryková, dcera prezidenta
T. G. Masaryka, zakladatelka
Československého červeného
kříže a bojovnice za zlepšení so-
ciální situace a vzdělávání žen.

■ Obří nálož informací, po-
hled do zákulisí knižní tvorby,
tajné rady pro lepší texty, to
mohou čekat účastníci celkem
tří setkání se známým spisova-
telem Jiřím W. Procházkou na
akci, kterou pořádá smíchovská
pobočka pražské knihovny.
Jme nuje se Jak napsat bestsel-
ler.

Přednáška v Musaionu

16. dubna

Jak napsat bestseller

23. dubna

INZERCE V5-0423

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

INZERCE V5-0405

PŘIJÍMÁME
NOVÉ

PACIENTY

do NOVĚ otevřené
zubní ordinace Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5.

Máme smlouvy
se zdravotními pojišťovnami

Tel.: 734 313 939
info@styledent.cz
www.styledent.cz
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PNEUCENTRUM MOTOL
AUTOSERVIS – PNEUSERVIS – RUČNÍ MYTÍ AUT A INTERIÉRŮ

Plzeňská 305/215e, 150 00 Praha 5 – Motol ● tel.: 733 526 527 ● e-mail: info@alukola.cz
Více informací a online objednávky: www.pneucentrum-motol.cz ● e-shop s pneu a koly: www.alukola.cz

NAŠE SLUŽBY
● AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
● OLEJE, FILTRY, MOTORY, ROZVODY
● BRZDY, PODVOZKY, GEOMETRIE
● PŘEVODOVKY, SPOJKY
● KLIMASERVIS, RUČNÍ MYTÍ
● PŘÍPRAVA A ZAJIŠTĚNÍ STK

AKCE:

SLEVA 10O KČ NA PRÁCI!!!
Platí po předložení tohoto inzerátu. Slevy nelze sčítat.

Nelze kombinovat s dalšími akcemi. 

V první řadě se neza po -
meňte objednat na vý mě -
nu pneumatik ze zimních

na letní. Nápad, že dojezdíte oje -
té zimní, není nejlepší. Přezutí
na letní pneumatiky má totiž
své důvody. Zatímco přezutí na
zimní gumy je ošetřeno záko-
nem, výměna zimních za letní
pneumatiky je jen na vás. Důvo -
dů, proč do servisu zajet, je ale
celá řada. Výměna vám mů že
ušetřit peníze i zajistit větší bez-
pečnost na silnicích. K přezutí
se doporučuje období, kdy se
ven kovní teploty dlouhodobě
pohybují nad 7 °C.

Zimní pneumatiky jsou uzpů-
sobeny podmínkám, které lze
v zimě očekávat, tak aby usnad-

ňovaly průchod vody a zadržo-
valy sníh. V létě se ale tato vý-
hoda mění v nevýhodu, protože
auto může být hůře ovladatel -
né, a navíc si připlatíte za po-
honné hmoty, spotřeba totiž při
jízdě na zimních pneumatikách
v létě bude vyšší. Spotřeba pa-
liva mů že být jízdou na ne-
správných pneumatikách vyšší
až o dese t pro cent.

Letní obutí je vyrobeno z jiné
směsi než zimní a je stabilnější
a tvrdší, což vede k menšímu
opotřebení. Brzdná dráha letní
a zimní pneumatiky je úplně
jiná, ta zimní se na rozpálené
vo zovce přitom prodlužuje
a hro zí nebezpečné situace.
Pneumatiky byste si ideálně

měli nechat vyměnit od odbor-
níků. Kromě toho, že prohodí
zimní obutí za letní, umí vše
správně seřídit a zkontrolovat
a vyhnete se tak případným ne-
příjemnostem. Vaše auto by
mě li v autoservisu po zimně vi-
dět celé, nejen kvůli letním gu-

mám. Nezapomeňte, že auto
jezdilo několik měsíců v nepří-
znivých podmínkách a je třeba
ho dostat zpět do formy. Ser vis -
ní technik se podívá na stav
podvozku, osvětlení, akumulá-
tor, ale třeba i na stěrače nebo
hladinu provozních náplní.

Jarní péče o auto.
Na co je dobré myslet?

Těšíte se už, až začne opravdové jaro
a konečně nebudete jezdit se špinavým
autem, které šlo v zimě jen velmi těžko
udržovat v čistotě kvůli v Praze neobvykle
velké sněhové nadílce? Čistota je ale tím
posledním, co je třeba před jarem řešit.
Auto potřebuje hlavně jiné zásahy.

Proč měnit pneumatiky
■Přezutí na letní pneumatiky má své důvody. Zatímco přezutí
na zimní gumy je ošetřeno zákonem, výměna zimních za letní
pneumatiky je jen na vás.
■ Zimní pneumatiky jsou uzpůsobeny podmínkám, které lze
v zimě očekávat, tak aby usnadňovaly průchod vody a zadržo-
valy sníh.
■ Spotřeba paliva může být jízdou na nesprávných pneumati-
kách vyšší až od deseti procent.
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●Na prázdniny připravujete tady v Hod-
kovičkách dětské golfové kempy. O co
přes ně půjde?

Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude po-
chopitelně záviset na počasí. Když bude
venku pěkně, budou si hrát na hřišti, za-
hrají si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půj-
dou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Věnovat se dětem bu -
dou na hřišti naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou přihlásit?

Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Každý trenér bude mít ve skupině maxi-
málně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlou-
vají ještě jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí, a také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úpl -
ný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se
mu začal věnovat. Hned v září nám zač nou

dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně po -
dle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou začátečníci, kteří v létě na kemp ne-
přijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v ži-
votě nedržely golfovou hůl v ruce?

Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už něja-
kou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, za-
hrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ty zkušenější trénují. 
●Co si musejí účastníci kempů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupo-
vat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, bu-
deme rádi, když děti budou nosit trička s lí-
mečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kempech, chuť
začít s golfem ale mohou mít i dospělí.
I pro ně pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po je-
jich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golfisty. Kurzy pro-
bíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k to mu se dobře připravit.

Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip

příměstských táborů. Jeden takový se bude konat

v průběhu léta v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen

bude pochopitelně na golf. Přihlásit se mohou děti od šesti

do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit

hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný

program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den.

Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální

trenéři,“ popisuje letní kempy Filip Jettmar, manažer

Golfového klubu Hodkovičky.

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
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● Jak vás poprvé napadlo uspořádat hu-
dební festival a jak se vám podařilo ná -
pad zrealizovat?

Bylo to na jednom večírku, který byl
v pod hradí Okoře. Hrál jsem tam na kytaru
a mělo to skvělou atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc a že tady udělám
festival. Občas noční nápady zaniknou, ale
byl jsem tak okouzlenej tím místem, že to
na konec dopadlo, a asi taky díky místní
pod poře na Okoři se podařilo festival usku-
tečnit.
● Proč jste se rozhodl právě pro místo
pod zříceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na každém místě,
a asi každý, kdo na tomto místě byl, mi dá
za pravdu. Podhradí Okoře je jedno z nej-
hezčích míst blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.
● Dá se stručně říct, co všechno obnáší
příprava takového festivalu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější v první chvíli je
synchronizovat všechny účinkující, aby

mo hli přijet právě v tu chvíli, kdy potřebu-
jeme. Potom je to spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš tým se postupně
zvětšuje podle potřeb festivalu.
● Během uplynulých dvaceti ročníků
festivalu na něm vystoupila řada zná-
mých osobností a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout na jediného účin-
kujícího, všichni ve vás zanechají určitou
vzpomínku. Na festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej Bill, Katapult, Hor-
kýže Slíže, NoName, Hana Zagorová, Sto
zvířat, Lucie Bílá, Vladimír Mišík, Wohnout,
Václav Neckář a další. Vždycky to bylo jiný
a neopakovatelný z Okoře.
●Na jaké účinkující se mohou těšit náv-
štěvníci letošního 21. ročníku festivalu
Okoř se šťávou? Čekají je i nějaká vylep-
šení nebo novinky?

Na tomto ročníku poprvé vystoupí sku-
pina Škwor, která minulý rok úspěšně osla-
vila dvacet let existence v pražské O2 aré -
ně. Dále vystoupí dnes už velice oblíbený

Rybičky 48, Mirai, Michal Hrůza, Udg, Pe -
kař, Pokáč nebo Trautenberk. Na festivalu
vystoupí i Lake Malavi, kteří budou repre-
zentovat na Eurovision song Českou re -
publiku. Bude to více než dvanáct hodin
hudby bez přestávky. Zvětšili jsme druhé
podium a stává se z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou bude jako každý rok
jezdit kyvadlová doprava z Prahy-Velesla-
vína, linka X Okoř z Kladna a přidali jsme
linky ze Slaného a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback. Každý návštěv-
ník si do zakoupeného čipu, který bude stát
třicet korun, „natankuje“ další částku po -
dle své potřeby. Výhodou toho systému bu -
de zjednodušená platba u pokladen a při
odchodu z festivalu vám bude celá částka,
která zůstane na čipu, vrácena. Na festiva lu
je i stanové městečko, protože přesto, že je
akce jednodenní, tak stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické mís to Okoře můžou
užít až do rána. V areálu festivalu bude
i úschovna pro kola. Víc informací k festiva -
lu najdete na www.okorsestavou.cz.

Michal Šenbauer:
I po třiceti letech nás koncerty baví!
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je nejen zakladatelem skupiny

České srdce, ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou. Festival

v romantickém místě podhradí hradu Okoř letos organizuje již jedenadvacátým rokem.

Na dvou pódiích čeká návštěvníky v sobotu 1. června čtrnáctihodinový proud hudby bez

přestávky. Současně Michal Šenbauer připravuje speciální koncerty a nové akustické

album k třicátému výročí vzniku skupiny České srdce.
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● Festival pořádáte, ale také na něm se
svojí kapelou České srdce každoročně
vystupujete. Letos navíc slavíte třicet let
existence kapely. Připravili jste si pro
své fanoušky na Okoři nějaké překva-
pení?

Překvapení by se neměla prozrazovat.
Určitě se ale můžou těšit na výběr našich
nejznámějších písní Bosou nohou žárem,
Avalon, Nad Bretaní a i instrumentálky
v keltském stylu. A koncert bude částečně
i akustický.
● Zúčastňujete se i jiných letních festi-
valů než toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok budeme ještě hrát
na Mezi ploty, Benátské noci a Sázava fes -
tu.
● Skupina České srdce funguje třicet
let. Jak jste se za tu dobu změnili, hro-
zilo někdy v průběhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní probíhalo v tako-
vých vlnách, takže jsme vždycky měli čas
si od sebe odpočinout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo v pohodě.
● Změnili se za tu dobu nějak vaši fa-
noušci? Máte přehled o tom, jaké publi-
kum vás poslouchá, chodí na vaše kon-
certy?

Je to hodně podle typu akce a místa, ně-
kteří už nechodí a noví přicházejí. Vzpomí-
nám si, jak jsem se jednou zeptal jednoho
našeho fanouška, kterého jsem často viděl
na našich koncertech v Bretani, kolik viděl
našich koncertů. Řekl mi, že to musí spočí-
tat. Za chvíli přišel a říkal mi, že jich bylo
dvacet sedm a že na nás chodí rád, protože
ani jeden koncert nebyl stejnej. A to je asi
to kouzlo improvizace, vyvádí vás ze ste-
reotypu.
● Jak vznikal název skupiny a jaké byly
začátky Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch novinách z první
republiky a moc se nám líbil. Byla to chari-
tativní společnost České srdce, která se
sna žila pomáhat chudým. Bylo to těsně
před revolucí a ten název se nám moc líbil.
Říkali jsme si, že třeba někdy někomu bu-
deme moct taky pomoct. Občas za náma
chodí naši fanoušci s tím, že měli nějaký ži-
votní problémy a naše hudba jim při tom
moc pomáhala, to je moc příjemnej pocit.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli vystupovat do za-
hraničí, bylo to do Holandska do Haagu,
tak za náma chodili po koncertě lidi a říkali
nám, že je zvláštní, že jsme z Čech a hra-
jeme keltskou hudbu. Začali jsme se o to víc
zajímat a zjistili jsme, že Češi mají mini-
málně padesát procent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace, asi něco, co

v nás dřímalo z minulosti. A ta druhá jsou
hudební vzory, pro mě asi nejvíc U2. Nato-
čili jsme dokonce jednou jedno album, kte -
rý vzniklo v Bretani. Nazvali jsme ho Po-
hřebiště hitů a jsou tam písně od U2, Led
Zeppelin, Pogues, Simple Minds, Alana Sti-
veua a dalších. Byla to neplánovaná deska,
je celá živě z hraní v Bretani a skvěle zachy-
cuje atmosféru.
● Čím se podle vás odlišujete od ostat-
ních hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli tím, že máme ve
skupině housle. A potom možná tím, že ta
na še trochu nezařaditelná, pop rocková
hud ba je právě okořeněná tou keltskou
melo dikou.
● Účinkovali jste často v zahraničí, ab-
solvovali úspěšné turné v Bretani. Kde
jste měli největší úspěch a kde se vám
hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem dvou set koncertů
v zahraničí, většina byla ve francouzské
Bretani. Dostali jsme tam v roce 1996 spe-
ciální cenu „Special prix“ za originální hud -
bu. Dále to byly určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich byl třeba na Stade
de france Nuit celtic v roce 2003, kde bylo

sto tisíc návštěvníků, nebo v pařížském sá -
le Bataclan. Kolikrát ale i menší akce vám
udělá stejnou radost. Nikdy nevíte, kde to
bude nejlepší, a to mě baví.
● Jaké máte technické zázemí, co použí-
váte při koncertech?

V současné době jsme si vytvořili na pó -
diu Ear monitoring, je to hrozně příjem ná
věc. Máte v uších přesně to, co chce te. Pro-
tože při koncertě to, co při hraní slyšíte,
hodně ovlivňuje celej koncert, používáme
systém od Sennheiser, je super spolehlivý.
● Jakou může mít česká kapela šanci
uspět v zahraničí, co je podle vás klíčem
k úspěchu?

Asi v tom musí být trochu originality,
protože většinou místní publikum neví,
o čem zpíváme, čeština je pro ně hodně těž -
ká. A potom asi být na správným místě ve
správnou chvíli. Nám hodně pomohlo se-
tkání s legendou keltské hudby Alanem Sti-
vellem, který nám hrál na našem druhém
albu Srdce z avalonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.
● Když se ohlédnete zpět, z čeho máte
největší radost, co považujete zatím za
největší úspěch?

...ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou.

Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je zakladatelem skupiny
České srdce...
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VIŠŇOVKA – BYTOVÉ DOMY HOROMĚŘICE
Nový rezidenční komplex na dosah velkoměsta. 

Pestrá nabídka bytů od žádaných 2+kk až po prostorné
4+kk. Velikost od 40 m2 do 117 m2. Většina bytů bude mít

terasu nebo balkon. Parkovací stání a sklep v ceně. 
Výstavba zahájena, dokončení jaro 2021.

Ceny od 2.840.500,- Kč vč. DPH

NABÍDNĚTE NÁM VAŠI NEMOVITOST
Již 23 let na trhu nemovitostí v ČR.

Více nemovitostí na: www.hanex.cz
724 250 900, 224 217 648, info@hanex.cz

Karla Engliše 2, Praha 5 – Anděl

Michal Šenbauer
kytarista, skladatel a zpěvák

■ Narodil se v Praze.
■ Vystudoval lidovou jazzovou školu u profesora Viléma Ma -
tausche.
■ V roce 1985 založil skupinu ZOO, kde hrál na kytaru a zpí-
val.
■ V letech 1986–1988 působil ve skupině Žentour.
■ V roce 1989 založil skupinu České srdce, v níž působí jako
kapelník, zpěvák a skladatel dodnes. V současné době připra-
vuje koncerty k třiceti letům kapely a natáčí akustický album.
■ Od roku 1999 každoročně organizuje úspěšný open air fes-
tival Okoř se šťávou.

Těch věcí je víc. Spolupráce
s Alanem Stivellem, dvakrát
vypro daný velký sál Lu cer ny,
poprvé na křtu našeho prvního
alba, potom keltské Vánoce spo-
lečně s Alanem Stivellem, urči -
tý „úspěch“ v zahrani čí, hlavně
v Bretani. A jsem rád, že i po tři-
ceti letech nás koncerty baví!
● Máte nějaký hudební sen,
který byste si jednou chtěl
spl nit?

Natočit další album, který
budou chtít poslouchat všichni
na celým světě. Sny má každý
a naším hudebním snem je na-
točit třeba něco společně s ně -
kým, kdo patří mezi naše vzory,
ideálně s U2 (cha cha…)
●Třicet let existence skupiny
je jistě důvod k oslavě. Co jste
k tomu výročí pro své fanou-
šky připravili?

Tento rok budeme mít hodně
koncertů, můžete kouknout na
naše stránky www.ceskesrd -
ce.cz. Připravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších na-
šich písní Bosou nohou žárem,
Srdce z avalonu, Nad Bretaní.

Myslím, že se fanoušci můžou
těšit. A jako dárek jsme dali vol -
ně ke stáhnutí z našich stránek
naši poslední desku.
● Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám líbilo nejvíc
a dokázal byste někde zakot -
vit natrvalo?

Mě osobně uchvátila fran-
couzská Bretaň. Asi to bude
i tím, že jsme tam odehráli hod -
ně koncertů, mám tam hodně
známých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější píseň
C’est la vie, která vznikla v Bre-
tani, stane světovým hitem
a kou pím si tam na stáří cha-
lupu…
● Jaký vztah máte k Praze,
co máte na české metropoli
nejraději?

Pokaždé, když jsme hráli
kde koliv v zahraničí, jsem se
těšil do Prahy. Skoro všude se
dá, oproti třeba Paříži, dojít
pěš ky a historické centrum má
svoje kouzlo. Vyrůstal jsem
jako dítě na Vinohradech, dět-
ství strávil v Rigráku, potom na
Praze 6, nějaké období na Pra -

ze 1 a vždycky to bylo super.
Mám rád, když to někde žije,
a to ta dy je. Teď už sice asi 24
let bydlím v kamenném domku
mezi Okoří a Prahou, ale žije se
mi líp, když vím, že si člověk
může kdykoliv utéct z klidu do
města, který mám rád.
● Máte zde nějaká oblíbená
místa?

Prahu mám rád celou, ale ne -
vím proč, radši mám tu na pra -
vé straně Vltavy. Je tam lepší
vzduch, líp se mi tam dýchá.

● Jaké jsou vaše další plány,
co ještě připravujete, na co se
těšíte?

V současné době připravuju
se Srdcem naše koncerty k tři-
ceti letům a natáčíme akustický
album, je i hodně práce kolem
festivalu. Těším se moc na hez -
ký slunečný počasí, to mě na-
bijí. Moc bych si přál, aby 1. čer -
vna byl nádhernej letní den a na
Okoři se šťávou jsme si to nad-
míru letně užili. Už se moc tě -
ším. Stany a spacáky s sebou!

INZERCE V5-0406

ANDĚL



11www.vase5.cz

veřejný prostor

IN
ZE

RC
E 

V
5-

04
07

IN
ZE

RC
E 

V
5-

04
17

IN
ZE

RC
E 

V
5-

04
24

IN
ZE

RC
E 

V
5-

04
25

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

 
 

NABÍZÍME:

Přijmeme paní na
pravidelný úklid kanceláře
Více informací na tel.: 603 239 737
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Plánovaný projekt se na-
chází přímo na smíchov-
ské náplavce u železnič-

ního mostu. Nabídnout má
stov ky nových bytů s výhledem
na protilehlý Vyšehrad, obcho -
dy s kavárnami i veřejně pří-
stupnou promenádu podél Vl -
ta vy. Jenže má vzniknout na
místě, kde je sportoviště.
A míst ním se nelíbí, že by zeleň
a prostor pro volný čas ustou-
pily betonu.

„V projektech není plánováno
žádné sportoviště, i z tohoto dů-
vodu je nezodpovědné dopustit
likvidaci velké ho sportoviště
hned vedle řeky,“ zlobí se Aleš -
ka Doušová ze spolku Za lepší
Smíchov.

Podle ní by naopak měl být
pozemek vykoupen a revitalizo-
ván, protože část nábřeží sou-

sedící se sportovištěm je nyní
v blízkosti centra poslední ze-
lená plocha, kde naleznou klid
například rybáři. „Zastavění
nám nepřijde rozumné a ve
měs tě se nachází mnoho jiných
vhodnějších ploch, například
brownfield Smíchovského ná-
draží,“ řekla.

Chtějí
moderní čtvrť

Projekt Šemíkův břeh obha-
juje jeho autor, architekt Stani-
slav Fiala. Začátkem března na
veřejném projednávání zazněla
obhajoba developerského zá-
měru ze strany jak investora,
tak spoluautora Koncepce praž -
ských břehů z Institutu pláno-
vání a rozvoje (IPR) Jakuba
Hendrycha nebo radního páté
městské části pro oblast územ-

Průmyslový Smíchov se má proměnit.

Lidem navzdory?
Masivní lobby developera Sebre válcuje

rezidenty na Smíchově. Část jich odmítá

chystaný projekt Šemíkův břeh, pro který

musí magistrátní zastupitelé změnit

územní plán. Cílem je vytvořit zde byty.

ního rozvoje Zdeňka Doležala
(ODS).

Zastánci projektu Šemíkův
břeh tvrdí, že nové budovy s ži-
vým parterem spolu s revitali-
zací náplavky a finančním pří-
spěvkem investora na nové
sportoviště v dané lokalitě při-
spějí k rozvoji celého Smíchova.

„Dříve průmyslový Smíchov
zažívá velkou transformaci na
moderní městskou část od kon -
ce 20. století. Architekt Fiala
tak nepřístupné území, kde je
nyní chátrající, uzavřené, sou-
kromé sportoviště, urbanistic -
ky otevírá a bytovou výstavbou

s ži vým parterem navazuje na
klasickou blokovou zástavbu
Smíchova,“ hájí projekt výkon -
ný ředi tel Sebre Jan Kubíček
a dodává, „blok však (i s podpo-
rou IPR) neuzavírá, naopak
úpra vou dnes zanedbaného
bře hu Vltavy vytváří po vzoru
jiných evropských metropolí dy-
namickou náplavku s obchody,
kavárnami a zkultivovaným
prostředím zeleně. Ve spolu-
práci s měst skou částí projekt
počítá s novou lávkou přímo na-
vazující na Císařskou louku,
kte rá je svým charakterem
ideál ní pro stavby sportovní.“ 

Šemíkův břeh:
Sportoviště ustoupí betonu?



luštění
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V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 04: ‚‚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.
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tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
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Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz

Určeno dětem od dvou let do čtyř let.
Dětská skupina, malý kolektiv

Zápisy pro školní rok 2019/2020:
30. 5. 2019 a 10. 6. 2019 od 15.00 do 16.30 hod.

Prázdninový provoz
Kontakt: info@centrumkulisek.cz, 603 318 099

Dětská skupina Kulíšek,
provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov II

Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy.
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Janková 
Wyss 
Kahánek
20. 9. 2019 
Sukova síň / Rudolfinum
Slavnostní koncert 
zamekliten.cz

10. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

11. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

12. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská

15. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Kováků x Na Zatlance
■ Zapova (proti č. 12)

16. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)

17. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku

18. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)

23. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
■ Grussova (za separací)

24. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici

25. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Novoveská x Pod Vavřincem

26. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

29. 4. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

30. 4. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24
■ Borského (u supermarketu)

2. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky

3. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Smrčinská x Na Císařce

6. 5. 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská

7. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

9. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

10. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ U Nesypky x U Plátenice

13. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Třístoličná x Pod Lipkami

12. 4.–13. 4.
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

19. 4.–20. 4.
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březince

26. 4.–27. 4.
■ Na Homolce (u č. 17)
■U Šalamounky x K Měchurce

3. 5.–4. 5.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Prachnerova x Hlaváčkova

10. 5.–11. 5.
■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodojemu

17. 5.–18. 5.
■ U Hrušky (parkoviště)
■Pod Hybšmankou (proti č. 12)

Kontejnery společnosti
Regios 

Kontejnery společnosti
Pražské služby 

Nepoužité léky do koše
a popelnice nepatří

■ Léky jsou nebezpečný odpad.
■Nejjednodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat
je přímo v lékárně.
■ Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního
svozu nebezpečných odpadů.
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