
ČERVEN
Vychází 10. 6. 2019 / Zdarma

Projekt Terminál
Smíchov

Aktuality

Kam s odpadem
v Praze 5

Servis

Korčula dýchá
romantikou

Cestování

Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Aktuality

Petra
Špalková:

Jsem celoživotní
perfekcionista

Najdete nás na
www.vase5.cz

Uzavírky silnic
na pětce



INZERCE V5-0625



3www.vase5.cz

editorial

Vaše 5
Nezávislý měsíčník o dění v Praze 5
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 21732
Ročník VI, vychází měsíčně
Datum vydání červnového čísla 10. 6. 2019
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Ortenovo náměstí 36
170 00 Praha 7
tel.: 603 239 737
e-mail: zuzana.purova@a11.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@vase5.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@vase5.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 5 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Příjem inzerce:
Petr Königsmark
petr.königsmark@a11.cz
tel.: 773 085 645

Lukáš Zíta
lukas.zita@a11.cz
tel.: 605 949 177

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016

Marketing:
Pavel Horský
pavel@a11.cz

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom5@a11.cz

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 26. 7. 2019
Časopis vychází 5. 8. 2019

Vážení čtenáři,
někdo si možná odechne, pro
někoho se nic nezmění. Kaž-
dopádně léto a prázdniny
jsou tady. Už se nemůžete
doč kat dovolené, na kterou
se těšíte celý rok? Vidíte se už
někde na pláži nebo na cha-
lupě s knihou v ruce? Pokud
jste zvyklí půjčovat si čtení
na léto v některé pětkové po-
bočce knihovny, zpozorněte.
Pražská knihovna totiž pře-
chází na novou technologii,
a z toho důvodu budou mít

pobočky téměř celé léto zavřeno. Knihami je proto nutné se
zásobit. Kdy si můžete naposledy čtení půjčit a kde se
budou knihy v době uzavírky vracet? Přinášíme vám také
povídání s herečkou Petrou Špalkovou. Proč má ráda pá -
tou městskou část, co se jí tady líbí a jak vzpomíná na
dobu, kdy hrála ve Švandově divadle? Ještě než se Praha
„rozprchne“ na prázdniny, koná se na pětce celá řada za-
jímavých akcí. Vydejte se třeba do divadla. Přečtěte si také
aktuality z dopravy, dozvíte se třeba to, jaké jsou kde do-
pravní uzavírky nebo informaci o výstavě v Malé galerii.
Ta představuje studii „Terminál Smíchov“, která se zabývá
budoucností dopravy na Smíchově. Vaše Zuzana

str. 4
Aktuality: Novinky z Prahy 5

str. 5
Tipy na volný čas

str. 6
Veřejný prostor: Internet

str. 8
Rozhovor s Petrou
Špalkovou

str. 11
Cestování: Ostrov Korčula

str. 12
Luštění

str. 14
Servis: Kam s odpadem

INZERCE V5-0609

Nabízíme vám:

INZERCE V5-0601

DÍVČÍ HRADY MĚNÍ TVÁŘ.
Moderní bydlení v těsném kontaktu s nádhernou přírodou.

Nenechte si ujít poslední 2 dokončené byty 3+kk
s balkonem, panoramatickým výhledem na Prahu

a společnou zahradou. Garážové stání a sklep v ceně. 
Ceny od 9.436.900,- 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

PRAHA 5 – BYTOVÝ DŮM TETÍNSKÁ
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.

Spolek pokřtil
brožuru o knížeti

Spolek Hájovna pokřtil brožuru
o knížeti Thun-Hohensteinovi.
Publikace se jmenuje Kníže-bi-

skup Leopold Leonhard Thun-Hohen-
stein, jeho statek a krajinný park Ci-
bulka, autorkou je Irmhild Elisabeth
Heckmann. Spolek Hájovna funguje
téměř čtyři roky, vznikl na základě ob-
čanských aktivit lidí z Cibulek, kteří
chtějí zachovat odkaz pasovského bi-
skupa.

Museum skla
uspělo v soutěži

V Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis uspělo smíchovské
Museum skla Portheimka. Obsa-

dilo druhé místo v kategorii „Muzejní
počin roku 2018“. Soutěže Gloria mu-
saealis se zúčastnilo bezmála šest desí-
tek institucí s celkem 93 projekty ve
třech kategoriích, hodnotila je odborná
porota. O čtvrté kategorii rozhodovali
návštěvníci muzeí a galerií.

Uzavírky ulic
na pětce

Několik uzavírek omezuje do -
pravu po páté městské části. Do
12. června potrvá uzavírka

v ulici Vstupní mezi křižovatkami ulic
Zahradníčkova a Pod Homolkou. Pra-
cuje se zde na inženýrských sítích. Do
konce června platí omezení v ulici Sli-
venecká ve směru do ulice K Barran-
dovu, a to kvůli pracím na silnici, opač -
ný směr je průjezdný.

Slavnostní poklepání na základní ká -
men rezidenčního projektu společ-
nosti KKCG Real Estate – top’rezi-

dence Pomezí proběhlo v polovině května.
V první etapě zde vyroste 90 prémiových
nízkoenergetických bytů včetně dvou úrov-
ňových penthousů. Výstavba na úpatí sto-
lové hory Vidoule byla zahájena na konci
loňského roku, aktuálně je výstavba ve fázi
realizace monolitických konstrukcí a před-
pokládané dokončení první etapy je v prv-
ním čtvrtletí roku 2021. Projekt top’rezi-
dence Pomezí navazuje na úspěšnou
a oce  ňovanou realizaci nízkoenergetických
domů v Šáreckém údolí v Praze 6. „Svým
rozsahem je Pomezí několikanásobně vět -
ší, hovoříme o území 3,7 hektaru, na jehož
urbanistickém návrhu pracovalo v rámci

architektonického workshopu 12 zahra-
ničních i tuzemských architektonických
ateliérů,“ uvedl generální ředitel KKCG
Real Estate Petr Pujman.

Rezidenční projekt
top’rezidence Pomezí

Do 28. června je možné si prohléd-
nout výstavu Terminál Smíchov, vi -
ze proměny smíchovského nádraží

a náměstí Na Knížecí. Expozice je k vidění
ve smíchovské Malé galerii ve Štefánikově
ulici vždy od úterý do pátku mezi 13.00
a 18.00 hodinou. Studie Terminál Smíchov
se zabývá budoucností organizace hro-
madné dopra vy na Smíchově včetně rekon-
strukce současného smíchovského vlako-
vého nádraží, a to formou přemostění
stávajícího kolejiště. Součástí řešení do-
pravy na Smíchově je terminál pro dálko-
vou autobusovou dopravu v místě dneš-

ních odstavných kolejí, který navazuje na
přemostění včetně parkoviště P+R s vjezdy
na Dobříšskou ulici.

Výstava studie
projektu Terminál Smíchov 

Pobočky pražské knihovny plánují na
téměř celé letní prázdniny mimo-
řádné uzavření. Potrvá sedm týdnů

od 5. června do 25. srpna. Důvodem je
technická příprava na zavedení nové tech-
nologie. Do každé ze zhruba 1,8 milionu
knih je nutné vlepit novou identifikaci
a propojit ji s knihovním systémem. Půjčit
si něco ke čtení na léto je možné do 4. čer-

vence. Znovu se všechny pobočky pražské
knihovny otevřou v pondělí 26. srpna. Vra-
cení vypůjčených knih však bude možné po
celou dobu uzavírky v Ústřední knihovně
od pondělí do pátku, přičemž prostor pro
vracení knih bude přístupný vchodem z Va-
lentinské ulice. Knihy k vrácení je také
mož né vkládat do biblioboxu u pobočky
Opatov.

Knihovny budou
o prázdninách uzavřeny
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volný čas

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

■ Přednáška k výstavě Alice
Masaryková a Československý
červený kříž se koná 11. června
v Musaionu v letohrádku Kin-
ských. Alice Masaryková byla
první předsedkyní Českosloven-
ského červeného kříže a v ob-
dobí první republiky podporo-
vala velké množství sociálních
projektů. Zabývala se otázkami
nezaměstnanosti, hygieny, za-
bezpečením dětí či školením od-
borných sociálních pracovníků.

■ Martin a Jón se vrátili z mi -
se v Afghánistánu, jejich kolega
Alex se už nevrátí nikdy. Daniel
se zúčastnil coby armádní kap-
lan, po návratu z Afghánistánu
vystoupil z církve. Linda opus-
tila Jóna, Martin opustil Isabe -
lu. Všichni by sice rádi slyšeli
nějaké historky z války, ale Mar-
tin ani Jón toho moc kloudného

neřeknou. Nic se tam nedělo?
Nebo je trauma příliš velké?
Hru Shooting Up je možné
zhlédnout v divadle MeetFac-
tory, a to 14. a 17. června.

■Literární hrátky jsou určeny
pro rodiče a děti a pořádá je kni-
hovna Lužiny. Jde o interaktivní
pořad, příchozí se mohou těšit
na hrané pohádky, kreativní ak-
tivity, cvičení a mnoho dalšího.
Pořad v knihovně je určen pro
děti od dvou do pěti let a je třeba
se předem zaregistrovat na
martina.jan ceko va@mlp.cz, te-
lefonicky na čísle 770 130 281
nebo osobně v pobočce. Na čer-
ven je naplánováno téma po-
jmenované Výměna. 

■ Příběh krajiny ve službách
národa, to je název panelové
výstavy, která potrvá do polo-

Přednáška v muzeu

11. června

Shooting Up 

14. června

Literární hrátky

14. června

Příběh krajiny

15. června

viny srpna v Národopisném mu-
zeu na Smíchově v letohrádku
Kinských. Expozice předsta-
vuje prostřednictvím bohatých
sbírek Národního muzea téma
krajiny, jež nabývala ve druhé
polovině dlouhého 19. století
funkce národního symbolu.
V centru pozornosti stojí dvě
dvojice krajinných prvků Čech
– řeky Vltava a Labe a symboli-
kou opředené hory Říp a Blaník.

■ Jednodenní festival zdra-
vého životního stylu se bude ko-
nat 19. června na Slunečním
náměstí od 13.00 do 18.00 ho-
din. Bude možné si nechat změ-
řit krevní tlak, celkovou funkci
metabolismu, k dispozici budou
rady například z oblasti homeo -
patie či podologie. Pro děti bu -

de program doplněn soutěžemi
o ceny.

■ Máte rádi hru scrabble
a chce te se v ní zdokonalit?
Nebo vás vždy lákala, ale zatím
jste nenašli odvahu si zahrát?
Potom se vydejte do stodůlecké
knihovny, konají se tady scrab-
blové podvečery, a to každou
středu od 17.00 hodin. Vítáni
jsou začátečníci i pokročilí. 

■ Výstavu obrazů Aloise
Štyndla je možné zhlédnout
v knihovně Stodůlky. Autor je
samouk a amatér, vystudovaný
technik. Inspiruje ho pobyt
v přírodě a cestování.

Den zdraví

19. června

Scrabble v knihovně

19. června

Výstava obrazů

20. června

INZERCE V5-0611
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veřejný prostor

● Představte společnost Nor-
dic Telecom…

Jsme silná česká společnost
a naší ambicí je přinést změnu
do telekomunikačního sektoru,
který ji dle našeho názoru po-
třebuje. Přinášíme lidem vyso-
korychlostní internet a chceme
vylepšit vnímání poskytovatelů
telekomunikačních služeb. Ob -
čas mám totiž pocit, že v oblasti
telekomunikací se používají jen
termíny: smlouvy, závazky
a pe níze. I my chceme růst, ale
zároveň do této oblasti přiná-
šíme volnost a svobodu. Tech-
nologie by nám měly sloužit, ne
být naším zlým pánem.
● Mluvíte o vysokorychlost -
ním internetu. Nordic Tele-
com začal s masivním pokry-
tím produktem Nordic 5G
internet. O co se vlastně jed -
ná?

Jde o vysokorychlostní pevný
internet šířený vzduchem, kte -
rý je vysílán v licencovaném
pásmu 3,7 GHz a je vystavěn
na nejmodernější 5G-ready
tech nologii. Licencované pás -
mo znamená, že je vyhrazené
jen pro náš internet a není ru-
šeno např. dalšími wi-fi sítěmi
nebo zařízeními, jako jsou dět-
ské chůvičky, vysílačky atd. Na -

ši zákazníci jsou tedy připojeni
ke stabilní a spolehlivé síti.
● Pro koho je tento internet
vhodný?

Náš internet nabízíme hlav -
ně do rodinných domů, pro kte -
ré je připojení, např. přes optic -
ké vlákno, nedostupné. Jsme
vhodným řešením i pro malé
firmy a menší bytové domy. 
●Co mohou udělat lidé, kteří
by o produkty nabízené Nor-
dic Telecomem měli zájem,
jak si je objednat?

Nejjednodušší je podívat se
na naše webové stránky
www.nordictelecom.cz a tam
zjistit, zda je jejich adresa v po-
krytí. Pokud ano, stačí jed -
noduše vyplnit objednávku.
Oprav du nejde o nic složitého.
Máme také infolinku, na které
jsme připraveni vysvětlit vše
o našich službách nebo rovnou
objednávku vyřešit za ně, stačí
zavolat na telefonní číslo 800
666 777.
● Mluvil jste o pokrytí. Jak to
s ním momentálně vypadá?

V květnu a v červnu spouš-
tíme naše internetové služby
v masovém měřítku, tedy zhru -
ba ve 150 nových lokalitách
a celkově jich tak budeme po-
krývat přibližně 300. Cílíme na

oblasti v okolí velkých měst
včet ně Prahy, zejména reziden -
ční čtvrti s velkou koncentrací
rodinných domů, ve kterých
mož nost vysokorychlostního
při pojení chybí. 
● Nabízíte lidem i jiné zají-
mavé produkty, než je vysoko-
rychlostní internet?

Naším dalším „zlatem“ je te-
levize přes internet Nordic TV,
kterou nabízíme po celé ČR. Ta
doplňuje příběh naší značky
mottem: „Televize na vás poč -
ká, život ne.“ Diváci mohou sle-
dovat televizi až na čtyřech za-
řízeních, je tam možnost
zpět ného sledování a podobně.
Te levizi nabízíme na jakémkoliv
připojení, nemusí k tomu být
nutně 5G internet. Pořídit si sa-
mozřejmě lze obojí. 
● Čím se podle vašeho ná-
zoru Nordic Telecom nejvíc
od lišu je od ostatních lokál-
ních poskytovatelů interne -
tu?

Naším cílem je dát lidem vol-
nost. Když s námi klient chce
být a chce využívat naše služby,
jsme rádi. Když je nechce, mů -
že kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše filozo-
fie. Nabídnout lidem volnost,
která v telekomunikacích chy -

bí, je nutností. Je na čase ji do
Česka přinést.
● Jaké jsou vaše další plány?

Naší prioritou je pokrýt na -
ším vysokorychlostním inter-
netem místa, ve kterých chybí.
Již nyní se blížíme ke sto tisí-
cům připojených zákazníků
a v tom chceme pokračovat. Bě -
hem tří až pěti let chceme být
třetím nejvýznamnějším po-
skytovatelem pevného interne -
tu a připojit zhruba 350 tisíc
domů. 

Nordic Telecom:
Naším cílem je dát lidem volnost
Přinést lidem domů vysokorychlostní
internet je jedním z cílů společnosti Nordic
Telecom. Tím dalším je nabídnout lidem
volnost. „Když s námi klient chce být a chce
využívat naše služby, jsme rádi. Když je
nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše filozofie.
Nabídnout lidem volnost, která
v telekomunikacích chybí, je důležité. Je na
čase ji do Česka přinést,“ říká Jan Roule,
komerční ředitel společnosti Nordic
Telecom. 

Jan Roule
■ Absolvent ČVUT FEL,
obor telekomunikace. Mimo
jiné pracoval ve společnosti
Radiomobil, kde pomáhal
se vstupem mobilního ope-
rátora Paegas na trh a budo-
val jeho inovativní image.
■ Naposledy působil jako
ředitel prodeje rezidentním
zákazníkům ve společnosti
T-Mobile.
■ Je odborník v oblasti tele-
komunikací a prodejních
strategií, působí také jako
mentální kouč mnoha vr -
cholových sportovců a ma-
nažerů.
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G  
internet bez závazku 
a datových limitů na vás 
spolehlivě počká doma. 
Takže vy se můžete naplno 
věnovat životu.
www.5Gvevzduchu.cz

Víkend 
nepočká

395
měsíčně

Kč

INZERCE V5-0603
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osobnost Prahy 5
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 L
EN

K
A

 H
A

TA
ŠO

V
Á

, A
R

C
H

IV
 D

IV
A

D
LA

 V
ER

ZE

● Jak jste se na roli Alice, která řeší dile -
ma, zda říct pravdu nebo lhát, připravo-
vala, co pro vás bylo stěžení? 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o českou
premiéru celosvětově hraného díla fran-
couzského autora Floriana Zellera, napro-
sto brilantně napsané hry, bylo pro nás stě-
žejní především téma té hry, které je velice
zajímavé. Konzultovali jsme s celým insce-
načním týmem téma lži, která je vlastně
v našich životech nějakým způsobem obsa-
žena u každého. Rozlišovali jsme takzva-
nou bílou lež, což znamená tu netoxickou,
opravdu ohleduplnou lež, která znamená
určitou formálnost ve vztazích, ať už pra-
covních nebo osobních, protože formu po-
třebuje každý druh vztahu. A pak takzva-
nou toxickou lež, tedy takovou, za kterou
se schováváme, kterou manipulujeme dru -
hé lidi, která už znamená nějakou strate-
gii, kterou chceme něco získat, dobýt nebo
cokoliv zakrýt. To bylo to tematické, co nás
zajímalo. Pro mě jako pro herečku, která je
celoživotní perfekcionista, bylo podstatné,
na co se většinou ptají laici: „Jak se můžeš
naučit tolik toho textu?“ Hra Lež je totiž
ne jen výborně napsaná, ale i výborně pře-
ložená Michalem Záhalkou a záleží tam na
každém slovu. Text jsme se proto opravdu
poctivě učili, včetně všech otázek, které se
v té hře cyklí, jako je odpověz, řekni, při-
znej se, potřebuji to pochopit, vysvětli mi
to atd. S partnerem Petrem Lněničkou, se
kterým máme ty vedoucí party, jsme se
hodně věnovali tomu, aby to bylo precizně,
brilantně naučené a zahrané. Zkoumali

jsme i herecké prostředky, protože děj se
vlastně posouvá od klasické francouzské
konverzačky, kdy se stojí se sklenkou vína
a problémy jsou téměř malicherné, a my
jsme měli od režiséra Thomase Zielinského
za úkol dostat se až k něčemu, co by připo-
mínalo Nebezpečné známosti. Hlavně mí -
rou nějaké krutosti a manipulace mělo to
představení v závěru až tak nějak zhořk-
nout. 

● Nějaký čas jste pracovně trávila na
Praze 5, kde jste hrála ve Švandově di-
vadle. Jaká je pětka vašima očima?

Švandovo divadlo jako budovu, tak i lidi
v něm jsem měla moc ráda. Na pětce mám
ráda kostel kousek od divadla a park hned
za ním. Líbí se mi Kinského sady, já jsem na
ty parky a sady zatížená. Plzeňská je na
můj vkus taková tíživá, ale hodně mých ka-
marádů bydlí kousek dál, na Cibulce, a tam

Petra Špalková:
Jsem celoživotní perfekcionista

V březnu měla v Divadle
Verze premiéru konverzační
komedie francouzského
dramatika Floriana Zellera
o tom, zda je možné ve
vztazích lhát, Lež. Jednu ze
čtyř rolí v ní ztvárňuje
držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka a dvou
Českých lvů, herečka Petra
Špalková.
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je to moc hezké. Má to takovou úplně jinou,
příjemnou, trošku romantičtější náladu
než to velkoměsto, líbí se mi, že je to taková
vesnička v Praze. 
● Pocházíte z Brna. Co vás zaujalo na
Praze?

Asi právě tím, jak jsem původem z Brna,
tak mám na Prahu furt takový polo turis-
tický obdivný pohled. Jsem takový obdivo-
vatel Prahy, že se furt koukám na ty krásné
baráky, na architekturu, na parky, kde co
raší, co nám kde zasadili nového. Tím, že
jsem pejskař, tak jsem zvyklá Prahou hod -
ně chodit. Jednak jsem náplava a jednak
pejskař, takže strašně málo jezdím do kte-
réhokoliv divadla, kde hraji, metrem. Jsem
zanícený chodec, denně těch pět, možná
i víc kilometrů ujdu, a když už musím, jedu
spíš tramvají, abych se mohla koukat po
okolí. 
●Z herecké rodiny nepocházíte, ale k di-
vadlu jste „přičichla“ jako malá holčič -
ka. Kdo vás k divadlu přivedl a co se vám
na něm líbilo, co vás na herectví lákalo?

Bylo mi pět let, když jsme šli s tatínkem
vyzvednout bratra z generální zkoušky
Lišky Bystroušky, kde účinkoval. Stáli jsme
v zákulisí, já jsem tak nahlížela dovnitř
a Jirka Pecha se ke mně naklonil a ptal se:
„Chceš tam jít, chceš tam hrát?“ Byla jsem
nadšená, protože tam byly kostýmy, světla
a spousta dětí, tak jsem moc chtěla. A Jirka
říkal: „Tak běž, postav se doprostřed a zařvi
– kdo je tady režisér, já chcu hrát!“ No,
a protože jsem byla vždycky strašně po -
slušné dítě, tak jsem to udělala přesně, jak
mi řekl. Zastavila jsem generální zkoušku,

režisér Zdeněk Pospíšil po mě naštěstí žád-
ným těžkým předmětem nemrštil, ale
opravdu mi dal roli pátého kuřete, které
pak na premiéře pípalo tak silně, že Jirku
Pechu nebylo téměř slyšet, protože touha
dramaticky tvořit ve mně byla prostě ob-
rovská. Bolek Polívka si mě pak vybral do
inscenace Šašek a královna a postupně
jsem začala dědit dětské role v dospělých
inscenacích, protože děti odrůstaly a já
jsem byla univerzální typ. Byla jsem ostří-
haná na krátko a asi do jedenácti let hrála
kluky i holky, třeba ve čtvrté třídě jsem hrá -
la v šesti různých inscenacích. Měla jsem
ohromné štěstí, hrála jsem třeba v Mar  kétě
Lazarové nebo ve Sviť, sviť má hvězdo,
v moc krásných titulech a strašně se mi to
líbilo.
● Máte nějaké herecké vzory?

Mám spoustu lidí, kteří se mi líbí, jak
hra jí, ať už jsou to mí kolegové tady v České
republice, nebo když se dívám na filmy, tak
oceňuji spoustu lidí. Líbí se mi jejich práce,
ale že bych měla jednoho konkrétního člo-
věka, ke kterému vzhlížím, to asi ne. Straš -
ně se mi líbí třeba Gary Oldman, neuvěři-
telně se mi líbí Julianne Moore a mo hla
bych vypočíst strašnou spoustu jmen her -
ců, které nějakým způsobem obdivuji od je -
ji ch espritu až po jejich, dejme tomu, mis -
trovství. 
●Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste
se nestala herečkou?

Kromě herečky jsem chtěla být učitel-
kou, to jsem si vyzkoušela, takže už zbývá
jen moje třetí libost, že bych byla veterinář-
kou. Byla to moje třetí touha, a kdybych ne-

hrála a neučila, tak určitě skončím někde
u zvířátek. Cítím jako jasnou inklinaci, že
bych dělala cokoliv, co souvisí se zvířátky,
ta jsou moc fajn.  
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla. Na kte -
ré angažmá nejraději vzpomínáte, bylo
nebo je některé vaší srdeční záležitostí?

Takhle to asi nemám, mě právě baví ta
změna, jsem trochu takový fluktuant. Baví
mě, když se střídají žánry, styly, myšlení,
lidi kolem mě. Právě proto je mi dobře na
volné noze, v tom pohybu.
● Střídáte tedy soubory, a tím pádem
i divadla. Cítíte se lépe na velkém jevišti,
nebo v malém, komorním prostoru?

Zjišťuji, že velká jeviště úplně nemusím.
Nikdy jsem sice neměla problém ten velký
prostor takzvaně uhrát nebo utáhnout.
Připadá mi ale, že v případě těch velkých
divadel už začíná být „skoro jedno“, kdo
tam hraje, ztrácí se tam taková ta jedineč-
nost a subtilnost toho herce. Přikláním se
proto spíše k těm menším divadlům, kde je
nutné mnohem detailnější hraní a konkrét-
nější myšlení.
● Hrajete v divadle, ve filmech, objevu-
jete se i v seriálech, věnujete se i práci
v rozhlase, dabingu a čtení audioknih.
Pokud si můžete vybrat, co je vám bližší,
kde se cítíte lépe?

Základ je určitě divadlo, jinak v tom ne -
mám žádný rozdíl. Dělám ráda všechno,
jen to musí být nějak dobře rozděleno ča-
sově, protože je blbý, když máte jeden den
té různorodé práce hodně, i když i to se dá
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Petra Špalková
herečka

■ Narodila se v Brně, v divadle hrála od svých pěti let.
■ Hrála v Národním divadle, Divadle Na Zábradlí, Švandově
divadle, Dejvickém divadle, Činoherním klubu, Divadle Ko-
medie, Divadle na provázku. V současné době ji diváci mohou
ví dat v Divadle Verze, Divadle v Dlouhé, Divadle Palace, Diva -
dle v Rytířské, Divadle 6–16, Činoherním studiu Ústí nad
Labem nebo v inscenacích Divadelní společnosti Masopust.
■ Hrála menší i větší role v řadě filmů, objevuje se i v televiz-
ních inscenacích a seriálech, prostor dostává také v dabingu,
rozhlase a věnuje se načítání audioknih.
■ Je držitelkou dvou Českých lvů v kategorii nejlepší herečka
v hlavní roli a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

zvládnout. Mám ale opravdu rá -
da všechno, co dělám, každá ta
práce mě těší. 
● Máte nějaký herecký sen,
existuje nějaká hra nebo ro -
le, po které toužíte, kterou
byste si ráda zahrála, na kte-
rou za tím marně čekáte?

Ráda bych dělala Arkadino-
vou v Rackovi s nějakým velmi
dobrým režisérem. Nijak na
tom netrvám, ale tuhle roli
bych si chtěla někdy zahrát.
● Stalo se vám už někdy v ži-
votě, že jste nějakou roli od-
mítla a později toho třeba za-
čala litovat?

Ani moc ne. Jednou jedinkrát
jsem roli vrátila a byla jsem
šťast ná, že jsem ji vrátila. Ne-
jsem si ale úplně jistá, jestli
umím dobře číst divadelní hry.
Jednou jsem se tak asi připra-
vila o dost parádní záležitost,
ale zase nějak moc toho neli-
tuji. Pracuji totiž hodně, takže
bych řekla, že svůj profesní ži -
vot mám tak nějak naplněný. 
● Co pro vás nejtěžšího jste
musela kvůli roli podstoupit,

co jste ochotná kvůli roli udě-
lat?

Kvůli Luise Milerové v Di-
vadle Na Zábradlí jsem se učila
dva měsíce hrát na violoncello,
což stálo nervy mého tehdej-
šího partnera a asi tak tří parta -
jí pod a nade mnou. Měla jsem
zahrát patnáct tónů, chtěla
jsem je ale zahrát bravurně,
takže jsem chodila i na hodiny
hraní na violoncello, protože to
je fakt ohromně těžký hudební
nástroj.

Zjistila jsem tenkrát, jaké ne-
uvěřitelné věci dělá violoncello
s mužskou populací, protože
tolik pánů, kteří ochot ně vyska-
kovali z tramvaje číslo 18 a po-
máhali mi s tím ohromným hu-
debním nástrojem, to jsem
ne čekala. Říkala jsem si, že až
přestanu hrát, začnu no sit ten
futrál místo kabelky. Nicméně
jsem se těch patnáct tónů za-
hrát naučila, na premiéře je za-
hrála a pak jsem violoncello da -
la do rekvizitárny Divadla Na
Zábradlí, protože i přes ochotu
těch pánů bylo nemyslitelné,

abych je pořád vozila s sebou.
No, a pak se to představení hrá -
lo až za čtrnáct dní a já těch pat-
náct tónů čtrnáct dní necvičila,
takže asi na páté repríze řekl
pan režisér Pitínský, že to moje
hraní na violoncello škrtáme.
Tak to bylo to nejtěžší, co jsem
kdy podstoupila kvůli roli.
● Jste držitelkou řady cen
a ocenění včetně Ceny Thálie,
Ceny Alfréda Radoka, Čes -

kých lvů. Pomohly vám nějak
při získávání dalších příleži-
tostí? 

To je otázka. Nevíte, jestli vás
někdo oslovuje proto, že máte
něco na poličce, nebo protože si
myslí, že to nikdo jiný hrát ne -
má. To vlastně nikdy nezjistíte.
Nevím, je možné, že mi ně kdo
na základě nějaké té ceny dal
nějakou nabídku. Možná ano,
možná ne, opravdu nevím. 

IN
ZE

RC
E 

V
5-

06
04

IN
ZE

RC
E 

V
5-

06
10

IN
ZE

RC
E 

V
5-

06
20

IN
ZE

RC
E 

V
5-

06
21

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz

Do anglické družiny
hledáme
učitele – důchodce
s volnými odpoledny

na suplování (11:40–16:00).

Podmínka:
Bydliště nejlépe na Praze 13.

Volejte prosím 777 267 826.

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz
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cestování

Stejnojmenné město Korčula potěší
zejména milovníky památek a archi-
tektury. Opevněné město má ulice

uspořádané do tvaru tzv. rybí kostry, což
pomáhá cirkulaci vzduchu, ale zároveň
chrání před silnými větry. To je výhodné,
protože staré město stojí přímo v blízkosti
útesů. Z promenády a z městského opev-
nění je nádherný výhled na moře a protější
město Orebič, které je s Korčulou propo-
jeno trajekty. 

Ty fungují až do pozdních večerních
hodin, takže pokud jste ubytovaní v Ore-
biči, který je pro české turisty z hlediska
cen příznivější, nemusíte se obávat o ná-
vrat do místa svého ubytování. Korčula je
dále dopravně spojena mimo jiné s Dubrov-
níkem, Splitem a dalšími městy.

Ve městě Korčula stojí za prohlídku ze-
jména katedrála svatého Marka, kterou
podle legendy navštívil i známý cestovatel
Marco Polo. Byla postupně budována v le-
tech 1301 až 1806, což je úctyhodné roz-
pětí. Její věž bývá v turistické sezoně pří-

stupná a nádherný rozhled je odměnou za
výšlap po schodech. Za zmínku stojí také
františkánský klášter z 15. století, palác
benátských guvernérů, sídla urozených
kupců a několik kostelů, z nichž alespoň
některé bývají otevřené. Ve městě najdete
samozřejmě několik muzeí, např. městské,
církevní a rovněž soukromá muzea.

Ve starém městě se nachází velké množ-
ství pouličních občerstvení a rozmanitých
restaurací. Za větším nákupem se však bu-
dete muset vydat za hradby starého města
do novodobé zástavby, kde lze pohodlně na-
koupit i ve větších marketech za místní
ceny. Obchůdky se suvenýry jsou všudypří-
tomné. A jistě žádný návštěvník neodolá
koupi třeba jen magnetky na památku nebo
pak výbornému místnímu vínu, například
z poloostrova Pelješac.

I protější Orebič má co nabídnout. Kro -
mě příjemné promenády tady naleznete
i zajímavé námořní muzeum nebo výstav -
né domy námořních kapitánů pocházející
z 18. a 19. století. Pokud se chcete projít,

čeká vás asi dva kilometry dlouhá procház -
ka ke goticko-renesančnímu františkán-
skému klášteru. Tam můžete navštívit
i ma lé muzeum věnující se historii okolí
a námořní plavbě. Na přilehlém hřbitově se
pak nacházejí hroby místních námořníků.
Protože se klášter nachází na vršku, na-
skytne se vám odtud nádherný výhled ne -
jen do celého okolí, ale i k obzoru mořské
hladiny. Zdatní a zkušení turisté pak mo -
hou na pěší túru na horu sv. Ilija. Na výstup
je však nutno vybavit se zásobou vody, pev-
nou obuví, a hlavně být pozorný, jelikož
v letních měsících se zde poměrně často vy-
skytují zmije.

Jestli máte raději památky než přírodní
scenérie, příjemné je snadno dostupné spo-
jení Orebiče s Dubrovníkem pohodlnými
klimatizovanými autobusy. Když se do Du -
brovníku vypravíte skutečně brzy, určitě
zvládnete prohlídku celé historické části
města, která je zapsaná na seznamu pamá-
tek UNESCO, a stihnete se v klidu vrátit do
svého ubytování v Orebiči nebo na Korčule.

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

NAVŠTIVTE náš 

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

Chorvatský ostrov Korčula se nalézá v Jaderském moři.
Je 46,8 kilometru dlouhý a v průměru 7,5 kilometru široký.
Ostrov náležející ke střední Dalmácii je oddělen od
poloostrova Pelješac úžinou širokou 900 až 3000 metrů.
Celý ostrov je pokryt středomořskou flórou a vládne zde
příjemné, mírné klima.
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Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
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luštění

Projekt dopravního terminálu Smíchov
je vystaven v Malé Galerii

www.nasregion.cz

Praha 5 představila projekt výstavby dopravního terminálu
na smíchovském nádraží. Vznikne tam autobusový termi-
nál, záchytné parkoviště a posune se současná lávka pro
pěší, aby se z ní dalo scházet přímo na perón. Výstava
v Malé Galerii ve Štefánikově ulici, která projekt ukazuje, je
otevřena do 28. června od úterý do pátku vždy od 13:00
do 18:00. Terminál je součástí celkové proměny nádraží,

Čtěte na…

Obnova „trafačky“
má oživit smíchovské náměstí 14. října
Švandovo divadlo ve spolupráci s pátou městskou částí
hodlá náměstí 14. října na Smíchově více otevřít veřejnosti.
Pomoci by měla rekonstrukce takzvané trafačky, objektu
v Preslově ulici naproti Smíchovské tržnici. Budova byla
včleněna do zřizovací listiny Švandova divadla, které ji nyní
využívá jako svoje zázemí (sklad kulis, oblečení apod.)
„Spolu s divadlem máme zájem na tom, aby v objektu vznikl

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Paula Claudela.

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.

INZERCE V5-0623
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Městská část Praha – Slivenec hledá

TAJEMNÍKA/TAJEMNICI
ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Stabilní a perspektivní městská část,
malý přátelský kolektiv zaměstnanců.

Bližší podmínky jsou zveřejněny na

www.praha-slivenec.cz – úřední deska.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

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

774 846 876

IN
ZE

RC
E 

V
5-

06
06

Závěrečný koncert 
Interpretačních 
kurzů v Litni
19. 9. 2019 / 18.00 hod.
ČECHOVNA / LITEŇ zamekliten.cz

Janková
Wyss 

Kahánek
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA 

BEZPEČNOSTNÍCH PRACOVNÍKŮ 

na místa v Praze ve 12hodinovém 

nepřetržitém provozu. 

Požadavek trestní bezúhonnost a občanství 
ČR. Nabízíme výhody a jistoty práce ve státním 
podniku. 
Kontakt: 602115060, 724071133, 954003696, 
email: podatelna.vls@vls.cz
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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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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Letní jazykové kempy
anglického jazyka

Více informací, přehled termínů a přihlašování na:
www.e-jazyky.cz  

www.zkousky-nanecisto.cz/letnikempy  

Týden zážitkové angličtiny pro děti od 10 do 15 let.

Děti se pomocí her a projektů ponoří do světa, kde se nemluví česky. 

Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost 
a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem.

Během letních prázdnin od pondělí do pátku (8:30 - 16:30).

Kempy se konají v učebnách Jazykové školy Březinka na Praze 5.

J a z y k o v á  š k o l a
B z i n k a

www.e-jazyky.cz
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :
775 940 614

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

14. 6. 16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

17. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Hlubočepská x K Dalejím

18. 6. 16.00–20.00 hod
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Na Neklance č. 2 

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 Sm. hřbitova x K Vodojemu
■ Pod Vidoulí x Butovická

24. 6. 16.00–20.00 hod
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

25. 6. 16.00–20.00 hod
■ Janáčkovo nábřeží (proti čís -
lu 19)

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

27. 6.16.00–20.00 hod
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

28. 6. 16.00–20.00 hod
■ Geologická (mezi čísla 13
a 15)
■ Třístoličná x Pod Lipkami

14. 6.–15. 6.
■ Ke Smíchovu (mezi ulicemi
Lipová alej a V Zálesí)
■ Na Pomezí (u čísla 4)

21. 6.–22. 6.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16,
u čerpací stanice)

28. 6.–29. 6.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu

■Celoročně každý první pátek v měsíci od 12.00 do 18.00 hod.
■Hlubočepská proti č. 32 (parkoviště u bývalého zdravotního
střediska)
■Štěpkovač s obsluhou – zdarma k využití pro občany naší MČ
■ Průměr větví do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než
dřevěného materiálu), včetně odvozu vzniklého bioodpadu

Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz-
počtu městské části Pra -

ha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodi-
nách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně budou dle po -
třeby měněny. Poslední odvoz
bu  de pro bíhat vždy v sobotu
v odpoledních hodinách, nej-
později v 15.00 hodin.

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

časovém 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 ukládá -
ní odpadu. Obsluha kontejneru
bude vybavena fotoaparáty
a veš kerá jednání mimo nasta-
vená pravidla budou zdoku-
mentována.
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NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Zavolejte nám, dříve než my Vám.
Callmobile s.r.o.
777 940 614
www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Váš problém vyřešíme!

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých budoucích zákazníků?  
Nebo Vám chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám pomůžeme 
navázat nové obchodní vztahy s potenciálními zákazníky.  
Naši zkušení vyškolení operátoři jsou ihned schopni začít 
efektivně telefonicky prodávat vaše produkty nebo vám  
zaplnit diář schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze všech stran. Navrhneme 
řešení, které zefektivní prodejní procesy. Dokážeme správně 
vybrat vaše budoucí klienty a nabídneme jim vaše služby 
pomocí cílené inzerce ještě dříve, než je budeme telefonicky 
kontaktovat. Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

Kvalitní obchodní tým

Precizní databáze

Flexibilní přístup

Maximální efektivita

Skvělé plánování
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