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Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Vánoce
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Najdete nás na
www.vase5.cz

Jaké zvyky
patří k Vánocům

Školství
Novinky ze škol
na pětce

Servis
Kam s odpadem
v Praze 5

Robert Jašków
Volný čas
Donáška knih
do domu

Snažím se být herec,
který ví, co říká
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editorial
Vážení čtenáři,
přinášíme vám poslední letošní vydání magazínu Vaše 5. Po celý rok jsme vám
přinášeli informace z vaší
městské části. Informovali
jsme vás o novinkách v dopravě, sportu i politice. Přinášeli jsme vám mimo jiné
i informace z pětkových škol
o zajímavých akcích i úspěšných dětech z Prahy 5, ale
i tipy na pěkné volnočasové
akce. V tomto vánočním vydání jsme pro vás vytipovali
koncerty, divadelní představení i výstavy spojené s vánočními svátky. Svá přání si pro vás připravily osobnosti,
které na vás v tomto roce shlížely z titulní strany magazínu
Vaše 5. Co vám přeje například herečka Simona Stašová
nebo úspěšný sportovec Petr Koukal? Připomínáme i vánoční zvyky, které možná doma dodržujete, ale ruku na
srdce, víte vlastně, co znamenají? Přejeme vám krásné Vánoce, žádné nehody s kaprem nebo stromkem, pohodu, dobrou večeři a příjemná překvapení při rozbalování dárků.
Do roku 2018 vstupte pravou nohou a prožijte ho spokojeně a šťastně.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Soutěž o nejkrásnější
vánoční stromeček
Našeho REGIONu
Soutěžíme o 7 poukazů
do Aquapalace Čestlice
v hodnotě 3 000 Kč
Staňte se fanouškem
Facebookových stránek
Náš REGION a zašlete nám
jednu fotku do zpráv
s uvedením názvu města,
kde byla pořízena.
Fotograﬁe z každého
REGIONU s nejvíce
LIKE vyhrává
Fotky zasílejte do 31. 12.

facebook.com/Nasregion

203x131 soutez clanek NR indd 1

Legendární
smíchovskou lanovku
vystřídá šikmý výtah
Hlavní město disponuje třemi lanovkami, jednou z nich je lanová
dráha hotelu NH Prague City v Praze na Smíchově. Momentálně
se životnost lanovky naplnila, proto ji na začátku příštího roku
nahradí nový šikmý výtah. Lanovka v pražském Smíchově spojuje
dvě budovy hotelu, dolní část je u křižovatky Duškovy a Mozartovy
ulice, horní část je u areálu Sokolu na vrchu Mrázovka. Lanovka
vede přes veřejný park, turistům ubytovaným v hotelu je bezplatně
přístupná a je z ní výhled na celou Prahu. Lanová dráha vstoupila
do řádného provozu už v červnu 1996. Dlouhá je 156 metrů.
Červená kabina za 22 let provozu vykázala 100 500 motohodin
a převezla na 14,8 milionu lidí, přičemž do kabiny se vejde pro
jednu jízdu maximálně 12 lidí. Každá jízda lanovky trvá 90 sekund.
Nyní se však životnost lanové dráhy naplnila. „Od 1. ledna ukončí
nejmenší pražská lanovka svůj provoz. Stroj dosáhl své životnosti.
Od třetího ledna bude probíhat demontáž stávající lanovky, už od
18. ledna místo ní začne instalovat švýcarská firma Inauen-Schätti
Čtěte na…

www.nasregion.cz 3
www.vase5.cz

08 12 17 11:46

Vase 5 12_Sestava 1 08.12.17 15:04 Stránka 4

aktuality

Obnova sportovišť
na třináctce

ražští radní schválili přidělení mimořádné ﬁnanční podpory na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce
sportovišť. Celkem jde o téměř 160 milionů
korun. Opraveno díky tomu bude třeba pět
veřejných sportovních hřišť v Praze 13 za
PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSIT PHOTOS, WIKIPEDIA

P

9 milionů korun. „Sport je pozitivním fenoménem dneška a jednoznačně si podporu
ze strany města zaslouží,“ řekl náměstek
primátorky pro dopravu, sport a volný čas
Petr Dolínek, který návrh podpory v radě
hlavního města prosadil.

Problémy s opravou
mateřské školy

raha 5 vypověděla smlouvu zhotoviteli rekonstrukce mateřské školy
Kroupova. Důvodem je opakované
nedodržení harmonogramu prací a průtahy při opravě. Podle vedení radnice navíc
v důsledku neodborné činnosti do posled-

P

ního podlaží školky zatékala dešťová voda.
„Jsme velmi zklamáni ze společnosti EUbuilding s.r.o., poněvadž školka už měla
být dávno zrekonstruovaná a děti musely
pobývat v náhradních prostorech,“ uvedl
starosta pětky Pavel Richter (TOP 09).

Plavání pro seniory
na Barrandově

lavat za zvýhodněnou cenu budou
moci v příštím roce obyvatelé páté
městské části seniorského věku.
V rámci projektu Plavání pro seniory za
zvýhodněné vstupné mohou lidé starší šedesáti let s trvalým pobytem v Praze 5 od
ledna 2018 každé úterý, středu, čtvrtek

P

a pátek od 13.00 do 15.00 hodin chodit plavat do Aquaparku Barrandov a za 100 minut plavání zaplatí pouze 50 korun. Musejí
si však vyzvednout takzvaný plavecký pas.
Ten je možné získat každé pondělí a středu
od 8.00 do 18.00 hodin na sociálním odboru Prahy 5, na náměstí 14. října.

Studie prověří
prodloužení metra A
tudie, kterou zadal ke zpracování
pražský dopravní podnik, má
prověřit možnost vedení metra
A ze stanice Nemocnice Motol až na Letiště Václava Havla.

S

Kdy o svátcích
do knihovny
vánoční otevírací dobou musejí
počítat návštěvníci knihoven
v páté městské části. Během
svátků mají všechny pobočky zavřeno,
neotevře se ani v pondělí 1. ledna
a v úterý 2. ledna. V sobotu 23. prosince bude naopak otevřeno podle běžné
otevírací doby, stejně jako mezi svátky.

S

Jak jedou o svátcích
tramvaje a metro
osílen je během adventu provoz
metra a některých tramvají. Metro na lince metra B jede o sobotách mezi 9.00 a 20.00 hodinou a nedělích od 14.00 do 20.00 hodin častěji,
interval byl zkrácen na šest minut
a vždy v neděli mezi 9.00 a 13.00 hodinou na 7,5 min. Na trase linek 5 a 7
jezdí dvouvozové soupravy.

P
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RADOST V KAŽDÉM KROKU

Srdečně Vás zveme do naší nové provozovny na Plzeňské 56/1270 na Praze 5
(zastávka tram. Bertramka).Tel: 257328577, www.zdraveobouvani.cz
OBUV SVĚTOVÝCH ZNAČEK – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK
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školství

Úspěch dětí

Větrání
ve školách
oporučení pro školy vydala hygienická stanice, týká se větrání
tříd. Podle odborníků je dobré
větrat krátce, ale častěji, otevřít zároveň nejen okna, ale i dveře, díky čemuž
bude postup vzduchu efektivnější, otevřít je dobré okna při každé přestávce
a důležité je také pohlídat topení, optimální je teplota 20 až 22 stupňů.

D

Plavkyně
ze ZŠ Drtinova
spěšné byly v plavecko–běžeckém závodě žákyně Základní
školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Drtinova. Adéla Švihálková z 5. B. a Leticia Jakischová ze
7. A. obsadily třetí místo.

Ú

ve stolním tenise
alentovanými dětmi, kterým jde
stolní tenis, se mohou pochlubit na
Tyršově základní škole. V obvodním
kole soutěže ve stolním tenisu uspěli
chlapci i dívky. Ve II. kategorii kluci zvítězili, ve III. kategorii děvčata obsadila třetí
místo a chlapci se umístili na osmém místě,
ve IV. kategorii skončily holky na čtvrtém
místě a kluci na pátém místě.

T

Česko oslaví

Jana Amose Komenského
a oslavy výročí narození, ale i úmrtí
učitele národů – Jana Amose Komenského se připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem kultury. Plánuje se
celá řada vzpomínkových akcí. Vznikne
třeba rozsáhlá encyklopedie o životě a díle
Jana Amose Komenského, konat se bude
také mezinárodní výstava s názvem „Odkaz J. A. Komenského pro 21. století“, která bude připravena ve spolupráci se zahraničními muzejními organizacemi. Stálé
expozice s tématem J. A. Komenského
vzniknou v Uherském Brodě i v nizozemském Naardenu. Jan Amos Komenský je
považován za zakladatele moderní pedagogiky a bývá také označován za učitele národů.

N

Automobilové
závody na Santošce
radiční automobilové závody se
konaly v ZŠ Santoška. Sedmé
ročníky jimi zakončily kapitolu
o pohybu těles ve fyzice. Jde o tradiční
akci, kdy si sedmáci vyrobí vozidla na
gravitační pohon a ta se potom ve škole
utkají v závodě ve dvou kategoriích.

T
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vánoce

Cukroví a řízky?
K Vánocům patří i zvyky!
PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSIT PHOTOS, ZDROJ: WWW.PRANOSTIKA.CZ

Kapr a bramborový salát na štědrovečerní tabuli, voňavé cukroví,
ale i lití olova nebo rozkrajování jablíček. K Vánocům patří celá
řada tradic a zvyků. Které dodržujete doma vy? Nezapomínejte
také na to, že něco se na Štědrý den dělat prostě nesmí!
Kapr k večeři
Bramborový salát, houbový
kuba, polévka, nějaká dobrá
sladká tečka, ale hlavně kapr,
kterého ve spoustě rodin nahrazují řízky. Přitom ryba k štědrovečerní večeři nepatří k starým tradicím. Naši předci ryby
na Vánoce nejedli. Přednost
měla luštěninová jídla a polévky. I k nim se vázaly tradice,
třeba hrachovka měla zajistit
hojnost na celý příští rok.

Neodcházejte od stolu
Jakmile zasednete k večeři,
už se nezvedejte. Jde o pohanský zvyk, tomu, kdo vstane, zasedne místo duše a on do roka
umře. V dnešní době se říká i to,
že kdo od večeře vstane, opustí
rodinu. Na Štědrý den se ale ne-

smí víc věcí, třeba zametat,
abyste nevynesli z domu štěstí
a zapomenout byste neměli ani
na talíř navíc pro nečekaného
hosta. Počet strávníků u večeře
musí být vždy sudý.

Lití olova
Lití olova mají rády hlavně
děti, potěší ale i dospělé s trochou fantazie. Po nalití rozteklého olova do vody je totiž třeba
uhádnout, jaký tvar se podařilo
vytvořit a co koho čeká. V minulosti třeba svobodné dívky hádaly, čí vidí tvář.

Střevíc a Barborka
O Vánocích mají vůbec svobodné dívky možnost zjistit,
zda nebudou už za rok vdané.
Hází se střevícem, a když se

Prosincové pranostiky

■ Studený prosinec – brzké jaro.
■ Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy
třeba báti.
■ Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
■ Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná.
■ Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
■ Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
■ Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
■ Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.

špička boty otočí směrem ke
dveřím, znamená to, že dívka
odejde z domu a vdá se. Dívky si
také mohou zatřást stromkem,
odkud uslyší psí štěkot, odtud
přijde ženich. Na svátek svaté
Barbory je také dobré si utrhnout větvičku třešně. Pokud
rozkvete do Štědrého dne, do
roka bude svatba.

Prasátko a jablka
Děti tenhle zvyk zrovna nemusejí. Rodiče jim slibují, že
uvidí zlaté prasátko, ale musejí
být celý den hladové. Krájení
jablka je klasická česká tradice.
Pokud máte po rozkrojení
hvězdičku, čeká vás život, pokud křížek, je to smrt… Ale
tahle věštba se prý dá snadno
obejít tím, že budete rozkrajo-

www.vase5.cz

Keltské jmelí
Až ke Keltům sahá tradice,
kdy si doma lidé zavěšují jmelí.
To prý dříve bylo volně rostoucím mohutným stromem, z jehož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Potomci stromu se pak prý
natolik styděli, že raději seschli
do drobných keříků. Jmelí má
být darováno, nikoli zakoupeno
a zajistí do domu štěstí a požehnání. Ze středověku potom pochází zvyk, podle nějž má muž
políbit dívku pod jmelím a po
každém polibku utrhnout jednu bobulku. Poslední bobulka
znamená poslední polibek.

Vánoční zajímavosti

■ Vánoce, podobně jako řada dalších svátků, mají kořeny v dobách předkřesťanských. Církev postupně překrývala zažité
obyčeje a rituály vlastními svátky spojenými s křesťanskou liturgií. V případě Vánoc jde o svátky narození Spasitele.
■ Předvánoční čas nastával dříve vlastně již po svatém Martinu, kdy se život přesunoval do světnic, začínalo se pozvolna
s přípravou na Vánoce. Ale byl to také čas, kdy se chodilo na
přástky. Při nich bývalo nad kolovrátky veselo, zpívalo se, povídalo a z generace na generaci se tak předávaly pověsti, báchorky, písně, zvyky a obyčeje.

INZERCE V5-1119
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vat zdravé a velké jablko ve
středu kolmo ke stopce.
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volný čas
Rádi čtete, ale cesta do knihovny je pro vás kvůli zdravotním
potížím nebo věku náročná? Využijte nabídku smíchovské
knihovny a objednejte si knížky domů. Pokud splníte předepsané
podmínky, můžete se začíst do pěti knih týdně.

Čtení z knihovny až domů?

Na Smíchově ano
byste mohli nabídku knihovny na Smíchově využít, musí vám být více
než pětasedmdesát let nebo
musíte mít průkaz ZTP, ZTP/P,
bydlet v okolí pobočky Smíchov
a také mít platný čtenářský průkaz bez zpozdného a nevrácených knih. Ochotní knihovníci
vám donesou domů pět knih na
týden, a to zdarma.
Objednat si knížky můžete
na telefonním čísle 770 149
750, a to během provozní doby

A

pobočky. Po telefonu si také dohodnete, které knihy byste rádi
na přečtení dostali. Smíchovská pobočka knihovny je otevřená vždy v pondělí od 13.00
do 19.00 hodin a od úterý do
pátku jsou tady už od 9.00 hodin od rána do 19.00 hodin.
V sobotu je v knihovně otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin.
Knížky vám budou doručeny
v takzvaných roznáškových
dnech, v případě Smíchova je to
pondělní dopoledne. Kromě to-

ho vám knihovník přinese i seznam knih s informacemi o tom,
dokdy je třeba knihy vrátit. Až
si čtení objednáte příště, můžete přečtené knihy odevzdat
k vrácení.
Kdo může do knihovny vyrazit sám, může si vybrat nějakou
zajímavou akci, která se v pětkových pobočkách do konce letošního roku koná. Na Barrandově to bude další pohádkové
setkání Pohádky na Barrandově, a to 13., 14., 18. a 21. pro-
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přes 165 000 produktů !

Osobní odběr
ZDARMA!

DÁRKY

2 414 produktů

PARFÉMY

1 947 produktů

DIOPTRICKÉ
OBRUBY

BYTOVÉ
DOPLŇKY

KNIHY

46 582 produktů

3 063 produktů

ŠPERKY

4 810 produktů

HRAČKY

3 479 produktů

KRÁSA

9 696 produktů

MÓDA

2 177 produktů

since od 17.00 hodin. Kateřina
Boušová a Papírová pimprlata
zahrají pohádku „Půjdem spolu
do Betléma“.
Na Smíchově nepřijdou
v prosinci čtenáři o své oblíbené
akce, jako je čtvrteční klub deskových her, středeční počítačové kluby, konat se bude i oblíbená literární dílna s Terezou
Matouškovou nebo program
pro menší čtenáře pojmenovaný Kuňky žbluňky na Smíchově
i interaktivní pořad pro děti MaTaDe. A pokračuje také pořad
Ženy a muži v českých dějinách, který přibližuje zajímavé
osobnosti našich dějin. V rámci
tohoto cyklu bude 18. prosince
představen intelektuál a buřič
Jeroným Pražský.
V prosinci se ale na Smíchově
koná také kurz trénování paměti, a to ve středu 13. prosince.
Kdo přijde, bude mít možnost
vyzkoušet si techniky k snadnému zapamatování informací.
Hlásit se je potřeba na telefonu
222 315 600 nebo přímo v pobočce knihovny Smíchov.

ELEKTRONIKA KAPKY, ROZTOKY,
20 116 produktů

HODINKY

6 158 produktů

PR0 DĚTI

1 009 produktů

Vše na jednom místě

ČOČKY

HRY

"! !   !!
!! ! 
!  !!
  !!  !
 !
VÁ
NO




A
 CEN

8 071 produktů

ZDRAVÍ

5 777 produktů

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ
www.vase5.cz
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vánoce

Přání osobností

k Vánocům a do nového roku
Osobnosti, které jsou úzce spjaty s pátou
městskou částí, vám měsíc co měsíc
představujeme na stránkách magazínu
Vaše 5. Herci, zpěváci, sportovci, ale třeba
i politici, kteří na pětce žili nebo stále žijí
a dobře znají její klady a zápory. Co vám,
našim čtenářům, přejí k blížícím se
Vánocům a do nového roku?
Simona
Stašová
Ve svém monodramatu
Shirley Valentine se zamýšlím v postavě Shirley nad
našimi nevyužitými životy.
Shirley:
„Vzpomněla
jsem si na Joea a vím, že je
na tom stejně. Taky má
v sobě víc života, než může
využít. Taky s sebou vláčí
všechen ten nepotřebný balast, jako my všichni...,
a tak to táhneme dál a dál... dokud neumřeme. A většina z nás
umře dávno před tím, než jsme mrtví. A to, co nás zabíjí, to je
všechna ta tíha, toho nevyužitýho života, který vláčíme s sebou.“

Zuzana
Daušová
Čtenářům přeji rok
2018 prožitý ve zdraví,
a aby oni ani jejich blízcí
nikdy nepotřebovali psího
asistenta a mohli být „pouze“ jejich příznivci a podporovateli a respektovali,
že majitel asistenčního psa
má stejná práva jako zdravý člověk, tedy, že může se
svým asistenčním psem
kamkoli vstoupit a nikdo
nemá právo ho v tom omezovat. Pro rok 2018 tedy také hodně
vzájemné a lidské tolerance.

Patricie
Solaříková
Čtenářům bych popřála,
ať si Vánoce hlavně užijí
v klidu a pohodě se svými
nejmilovanějšími a do nového roku přeju, ať se co
nejméně stresují, protože
stres je naprosto zbytečná
věc!

Petr
Koukal
Přeji především pevné
zdraví! A s tím také odhodlání se svému zdraví věnovat, vážit si ho a jít mu naproti. Prevence je nejvíc, co
pro své zdraví můžeme
udělat, dejme si proto
předsevzetí, že ji nebudeme
podceňovat…
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volný čas
Andělíček Toníček
14. prosince
■ Divadelní soubor Buchty
a loutky připravil ve Studiu
smíchovského Švandova divadla představení pro děti Andělíček Toníček. Vánoční pohádka
je určena dětem od tří let. Vypráví příběh o tom, co všechno
se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý
Petr pošle zvěstovat narození
Ježíška.

Superhrdinky
14. prosince
■ Koncertní křest beneﬁční
kompilace vydané ve prospěch
organizace Jako doma – Homelike, o.p.s. pojmenované Superhrdinky, se bude konat ve Futurum Music Baru, a to 14.
prosince. Homelike, o.p.s. se
věnuje ženskému bezdomovectví a album Superhrdinky vydává hudební časopis Full Moon
v těsné spolupráci s AZCD, výrobcem vinylů a dalších nosičů.

Výtěžek z prodeje alba a také
z koncertu půjde na konto organizace Jako doma, konkrétně
pak na projekt Kuchařky bez
domova a jejich Jídelnu. Součástí večera ve Futuru bude
také veřejná dražba obrazu výtvarnice Toy Box, který se stal
podkladem pro obal alba. Živě
vystoupí hned několik umělkyň,
které se projektu zúčastnily.

Vánoční zvyky a tradice
16. prosince
■ Poklidnou předvánoční
atmosféru si mohou 16. prosince přijít vychutnat dospělí
i děti do Národopisného muzea.
Dozvíte se třeba proč se zdobí
vánoční stromeček a odkud pocházejí další zvyky typické pro
čas Vánoc, které se budou také
zkoušet. Dostanete tak možnost lít olovo, vyrobit ozdoby,
originální adventní kalendář,
anebo si namíchat voňavou
purpuru. Konat se bude také
vánoční divadelní představení
národopisného souboru Děcka

INZERCE V5-1202

ze Skoronic u Kyjova. Začíná se
v 13.00 hodin.

Kamelot ve Mlejně
22. prosince

Pražákovo kvarteto
17. prosince

■ 22. prosince zavítá do KD
Mlejn Roman Horký a Kamelot, připraven je na tento den
velký vánoční koncert. Legendární brněnská skupina proslulá například hity Zachraňte
koně nebo Levnej hotel se na
hudební scéně pohybuje 35 let.
Návštěvníci vánočního koncertu v KD Mlejn se mohou těšit
i na písně z nejnovějšího alba
Babí léto.

■ Galerie Portheimka připravila i na letošní adventní dobu
sérii koncertů. Poslední z nich
je naplánován na 17. prosince,
představí se Pražákovo kvarteto, koncert začíná v 16.00 hodin.

Dětská vánoční mše
19. prosince
■ Tanečně hudební vystoupení nacvičené baletní školou
se uskuteční 19. prosince od
14.00 hodin, a to v obřadní síni
třinácté městské části. Dětská
mše vánoční představí biblický
příběh o zvěstování Kristova
narození. Vstup je zdarma.

Souznění s krajinou
22. prosince
■ Do 22. prosince potrvá
v Galerii Barrandov výstava
obrazů Souznění s krajinou
autorky Jany Kučerové. Ráda
maluje krajinu, a to především
v realistické podobě.

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce
INZERCE V5-1203

CHCETE UDLAT NCO PRO SVÉ ZDRAVÍ
Rádi Vás p ivítáme

solná jeskyn

Sl nad Zlato

Trápí Vás asté nachlazení? Trpíte na ch ipky? Jste asto
vyerpaní? Trápí Vás ekzém nebo lupenka? P ij te si posílit
imunitu a doplnit energii do naší solné jeskyn! K dispozici
jsou i hraky pro Vaše dti.

Nejen že Vám nabízíme vstup do solné jeskyn.
Máme pro Vás také spousty doplkového prodeje od
kuchyské jídelní a koupelové soli z Himálají až po solné
svícny, lampy, p írodní kosmetiku z Mrtvého Mo e a bio
ko ení.To vše za skvlé ceny. Ideální dárky pro rodinu a
známé, které potší každého.
Více informací naleznete na

www.jeskynesulnadzlato.cz
OC Lužiny 3. patro
Archeologická 2256/1
Praha 5 - Lužiny

732 494 349 / info@jeskynesulnadzlato.cz

9.6.2018
Praha

© Disney

www. jvagentura .cz
Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved

www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5
Charismatický herec Robert Jašków se zapsal do povědomí
diváků řadou skvěle zahraných záporných rolí. Rodák
z Trutnova je kmenovým hercem Švandova divadla v Praze
na Smíchově, kde také se svou rodinou žije. V současné
době mohou diváci Roberta Jaškówa vidět kromě jeho
domovského Švandova divadla i v roli Osudu v obnovené
premiéře muzikálu Krysař nebo jako Jana Masaryka ve
ﬁlmu Milada.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, ŠVANDOVO DIVADLO

Robert Jašków:

Snažím se být herec, který ví, co říká

● Divadlo jste hrál ochotnicky už v mládí. Vzpomenete si ještě na svou první
roli?
Bylo to ještě blahé paměti na gymnáziu
v Trutnově, kde jsem se začal věnovat poezii a ochotnickému divadlu, a to z velice
prostého důvodu. Jak už jsem mnohokrát
řekl, propadl jsem ve třetím ročníku z chemie. S učením jsem problémy neměl, učil
jsem se poměrně snadno, lezlo mi do hlavy
docela dobře. Na gymnáziu do Trutnova
jsem musel každý den tam a zpět tři čtvrtě
hodiny dojíždět. Cestou autobusem ze školy jsem si vždycky zopakoval, co jsme ten
den probírali. Akorát ta chemie mě prostě
nebavila a navíc jsme si tenkrát jaksi nesedli s paní profesorkou. Celý ten opakovaný třetí ročník jsem se nudil. Všechno, co
jsme probírali, jsem už uměl a měl zapsané, tak jsem poměrně zlobil. Lítal jsem po
škole s kytarou do své bývalé třídy, a na vyučování do té nové chodil většinou až ve
chvíli, kdy už tam byl profesor nebo profesorka. Takže průsery nad průsery. Aby mě
učitelé nějak zabavili, vymysleli poezii.
Konkrétně češtinářka Jana Petráčková.
Naučil jsem se tedy básničku od Ortena
a začal obrážet všechny možné soutěže
a začalo mi to jít a bavilo mě to. Pak jsem se
dal dohromady s partičkou amatérských divadelníků okolo pana Bergmana a Honzy
Hančila, a začali jsme zkoušet Goldoniádu.
Hrál jsem v ní takového zteplalého barona,
doslova zamilované „pako“. To byla moje
první role na prknech, která znamenala
tehdy Trutnov. Divadlo mě začalo strašně
bavit. Vyřádili jsme se, a dodneška si pamatuji i spoustu věcí ze zkoušení, z navazování nových přátelství. Dokonce jsme s tím
představením byli i na zájezdě v Praze
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v Branickém divadle. To bylo tenkrát pro
mě úplně něco nepředstavitelného.
● Rozhodnutí přihlásit se ke studiu na
DAMU tedy byla jasná volba?
Nebylo co řešit. Ve čtvrťáku na gymplu
jsem se divadlu začal věnovat už vážněji.
Právě Honza Hančil, který tenkrát dělal
dramaturga kulturního domu v Trutnově,
pak byl dramaturgem v Národním divadle
a teď je rektorem Akademie múzických
umění, mě chytil za ﬂígr a začal se mnou
připravovat nějaké monology. Díky němu
jsem se přihlásil ke zkouškám na DAMU.
Dostal jsem se, a teď jsem tam, kde jsem.
● Často se objevujete v rolích záporných
drsňáků. Herci většinou tvrdí, že záporné role se ztvárňují lépe než ty kladné.
Máte to také tak?
S tímhle obličejem už prince hrát nikdy
nebudu. Paruku jsem měl naposledy před
patnácti lety. Nasadili mi ji, protože jsem
hrál čerta Drmáše a museli k něčemu přidělat rohy. To byl asi jediný důvod, proč
jsem měl paruku. A kdybych hrál furt jen
prince jako třeba někteří mí kolegové, je
pak těžké se z toho vymanit. Umím zahrát
i dobráky, chrabré a poctivé lidi, ale záporné role mě baví. Mám ty darebáky rád. Každý, ať už seberomantičtější ﬁlm nebo sebenavoněnější seriál, musí mít svého Cvacha,
záporáka, anglicky řečeno svého badguy.
● Setkáváte se s reakcemi lidí na ty záporné role, které tak často hrajete?
Jsem takový typický badguy. Těší mě, že
takové lidi můžu hrát, protože ve skutečnosti jsem hrozně hodný a sympatický
kluk. Vezměte si, kdyby to bylo obráceně.
Tak tu nesedíme, protože lumpové a darebáci prostě dobráky nehrají. Bylo by to totiž
poznat. Těm, co jsou zlí od přírody, prostě

moc nejde, když se snaží zahrát dobrého.
Pokud totiž člověk má jen trochu IQ, tak
jim to prokoukne. Mě naopak ty záporné
role nesmírně baví. Dosáhnout toho, že vás
půlka národa osloví: „vy jste můj nejoblíbenější záporný, zákeřný herec“, to je přece
skvostné. Potěší vás, když vám někdo řekne, že vás má rád přesto, co hrajete.
● Cítíte se lépe v roli záporáka, nebo
klaďase?
Jestli se v těch záporácích cítím líp, to
nevím. Když hraji, snažím se především
o to, abych toho, komu vtisknu svoje já,
i když je to darebák, nějak polidštil. Zároveň, když mám zahrát klaďase, snažím se
mu zase dát nějakou neřest. Tak ať třeba
trošku pije, nebo chodí pozdě domů, co já
vím... Každý jsme přece nějaký, nikdo nejsme jen černý nebo bílý.
● A jak se vám natáčí akční scény?
Akční scény mi chybí. Je to adrenalin,
který mě nesmírně baví. Pokud nehrozí, že
bych tím ohrozil celé natáčení, tak si je
dělám sám, málokdy se nechávám zastupovat. Samozřejmě, když mám uskakovat
těsně před rozjetým vlakem, tak to je na
kaskadérech. Mohlo by se stát cokoli, a to
si nemůžu dovolit ani já, ani producent.
Partička kaskadérů, kteří takové scény dělají pořád, je přece jen mnohem zkušenější.
Já to dělám opatrněji a trvá mi třeba déle,
než se to naučím, ale když mám skočit
z pěti metrů do krabic, udělám to sám, protože mě to baví. Na scény, kde například
lítám po střeše, i když jsem jištěný lanem,
se těším, protože si zaběhám, to pro mě
není problém. Baví mě to a chybí mi to, rád
bych si zase něco takového dal. Je to skvělá
práce v tom smyslu, že takové věci nezažijete každý den.
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osobnost Prahy 5
Karlově náměstí nebo návštěvy
mé maminky, která bydlí na
Žižkově. Teď ještě od září jezdím na druhý břeh do Kalichu
hrát Krysaře, a to podotýkám,
že moc rád. Smíchov a vůbec
Prahu 5 si myslím, že za ty roky, co tu bydlím, znám jako své
boty. Máme už občas problém
najít nějaké místo, kam vyrazit
s dětmi, kde jsme ještě nebyli.
Právě nedávno jsme ale objevili
krásný kousek nahoře okolo semmeringu. Nechodíme se procházet na Lužiny, nebo jiné sídliště, to rozhodně ne. Ale třeba
takové Dívčí hrady, Cibulku, na
druhou stranu Vidoule nebo
kopce nad Motolem, ten krásný
lesopark na Barrandově nad
Prokopským údolím, tak to
všechno máme docela zmáknuté. Na pětce to mám moc rád
také proto, že je tu všechno, co
potřebujeme. Anděl, jak všichni víme, se už dávno stal centrem města. Není jím už Václavák s Václavem, kde se pod
koněm dneska už lidi nescházejí, ale dávají si spicha na An-

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832
Více na www.vase5.cz

Šolo spol. s r. o.

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

www.nemovitosti-vykup.info
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říct, že to byl jeden z nejkrásnějších srpnů v mém životě. To,
co tam někteří lidé předvádějí,
je opravdu nebetyčně neskutečné. Kdybych měl jmenovat,
tak za všechny snad choreografka Linda Rančáková, Zuzka
Havrlantová, Dee, nebo perfektní výkony třeba Přemka
Pálka, Máji Křížové, těch dětí
a všech co tam účinkují. Takže
jsem se stal muzikálovým hercem. Je to úplně jiný druh práce
než ta divadelní. Celé to představení je nesmírný, nabušený,
dokonale namazaný stroj a vyžaduje obrovskou dávku soustředění. Jsem mezi nimi ale
moc šťastný, protože mě to nesmírně baví. Je to fakt paráda,
super představení, ze kterého
sálá energie.
● Pracujete i žijete na Praze 5. Jak dobře ji znáte, máte
na pětce nějaká oblíbená místa?
Pokud nemusím, tak vlastně
na druhý břeh ani moc nejezdím. Vyjma občasných návštěv
rodičů mé ženy, kteří bydlí na
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Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071,
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz

Specialisté na Prahu 5 a 6
 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost
www.vase5.cz
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Straübledera a novináře Ernera
Tötgese. Nám ty dvojrole nevadí, naopak se v tom vyžíváme.
Máme skvělé převleky a opravdu se nenudíme. Je to krásný
úkol a už asi měsíc před premiérou jsem byl nadšen z toho, co
vlastně tvoříme, co vzniká.
I když to asi nebude téma pro
každého, věřím, že hra bude
mít úspěch. Myslím si, že nezapadne úplně pod koberec po
pěti reprízách.
● Od září hrajete Osud v obnoveném muzikálu Daniela
Landy Krysař. To bylo docela
překvapení. Je to vaše první
muzikálová role?
Mě to také překvapilo. Ano, je
to moje úplně první muzikálová
role, i když zkusit si muzikál mě
lákalo už dřív, aniž bych věděl,
co všechno to obnáší. Viděl
jsem, a to bez přehánění, asi
osmdesátkrát Drákulu, když se
hrál v Pakulu a říkal si, že to
vlastně nic není, že bych v tom
klidně hrál. Pak mi jednou
o pauze mezi odpoledním a večerním představením Dan Hůlka půjčil port a já si zkusil zazpívat jednu písničku. Zpívám
docela dobře, mám hudební
sluch, hraji asi na dvacet nástrojů, učím děti hrát na všechno možné, ale vzal jsem si ten
mikroport, stoupl si na jeviště
a bylo to něco úplně neskutečně
strašného, tón, půltón, všechno
špatně. Tak jsem se zařekl, že
už nikdy.
● Přesto ale v muzikálu nakonec hrajete…
Před prázdninami se mi ozvali z Kalichu, že se bude dělat
obnovená premiéra Krysaře
a jestli bych si roli Osudu nezkusil. Říkali, že má šest písniček, žádné tancování, jen chodí
v kapuci po jevišti. Nejsem sice
žádný moc velký fanda písniček
Dana Landy, ale když jsem si
poslechl Krysaře, líbil se mi,
a tak jsme začali s Mirjam Landovou v srpnu zkoušet. Zjistil,
jsem, že to zase není tak úplně
jednoduché a těch písniček je
trošičku víc. Celý měsíc jsme
byli skoro denně deset, dvanáct
hodin zavření v Kalichu a Mirjam do nás bušila. Opravdu
jsme si užili v tom nejlepším
slova smyslu své, ale musím
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● Ve vašem domovském Švandově divadle měla v listopadu
premiéru hra Ztracená čest
Kateřiny Blumové. Jak se podle vás divadelní dramatizace
podle světoznámé novely
Heinricha Bölla z roku 1974
a stejnojmenného ﬁlmu z roku 1975 povedla?
Nedokážu posoudit, zda je ta
dramatizace lepší nebo horší
než ﬁlm, ale je to udělané
skvostně. Musím říct, že když
jsme se k té hře v září dostali,
nebyla to láska na první pohled.
Postupem času v tom ale nacházíme spoustu věcí a vlastně
si myslím, že nakonec se z toho
stala hořká komedie. I když to
téma je děsivé, strašlivě nepříjemné, zažrané do krve, míst
k pobavení je tam opravdu
mnoho. Třeba už jen tou absurditou, o které hra vypovídá.
Jsou to sedmdesátá léta minulého století v západním Německu. Doba, kdy působila nechvalně známá frakce Rudé
armády, která byla schopná
udělat během čtrnácti dnů na
různých místech Německa třeba osm nebo deset atentátů,
různé útoky, žhářství atd. Něco
neuvěřitelného. Myslím si, že
to muselo být děsivé. Nicméně
měli nějaké ideály, za které bojovali, a to jakými prostředky,
to už je jiná věc. Ale ta hra není
jen o tom. Vypovídá také o tom,
jak snadno se dá manipulovat
médii, kdo má cestu k jakým informacím, a jak se toho dá
v těch bulvárních využít. Jak
málo stačí, abyste zničili život
někomu, kdo si to třeba vůbec
nezaslouží. V současné chvíli,
kdy jsou i naše média ovlivňována a jsou v rukou mocných
a bohatých, to jsou věci, které
vás nemůžou nechat klidným.
A o tom především ta hra je.
● Jaká je vaše role v té hře?
V té hře je napsáno celkem
šest rolí. Mája Štípková hraje
Kateřinu Blumovou a Alena
Štréblová Trudu Blornovou,
manželku advokáta Blorny. Tomáš Petřík a já máme oba dvojroli. Já hraji advokáta Huberta
Blornu, který je advokátem Kateřiny Blumové a zároveň jejího
vyšetřovatele Ervína Beizmenna. Tomáš hraje politika Aloise
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osobnost Prahy 5
dělu. Zaplať pánbů, to tu ale ještě pořád není tak turisticky
a komerčně zahlcené, jako ten
Václavák, i když těch kanceláří
je tady také víc než dost.
● Je něco, co byste tu vylepšil, změnil?
Co mě snad trápí, jsou modré
zóny a parkování, a to nejen na
pětce. Nevím, jestli to někoho
zajímá, ale nedomyšlenost toho, že když například jedu k někomu na návštěvu, potřebuji
odvézt maminku na vyšetření
nebo dovézt jí nákup, a je tam
zóna, a není mi ani umožněno,
abych tam jakýmkoli způsobem
zaparkoval, mě štve. V modré
zóně prostě člověk musí mít trvalé bydliště. Vím, že modrá
zóna je pro rezidenty, ale i rezidentovi může přece přijet návštěva, řemeslník nebo lékař,
a kde mají zaparkovat? Nechápu, proč například nejsou nějaké přenosné kartičky, za kterou bych si zaplatil třeba na pět
let deset tisíc korun, a když tam
někdo musí přijet, tak bych mu
ji půjčil. Nebo parkoviště. Na
Plzeňské u benzinky, u chrtího
závodiště, kde jsem v životě
žádného chrta neviděl, je obrovské odtahové parkoviště.
Koukám na něj z okna a je
úplně prázdné. Vešlo by se tam
klidně asi tisíc aut, ale stojí tam
většinou tak dvacet odtažených. Proč tam neudělat parkoviště pro ty ubožáky, kteří nemají kde zaparkovat? Ať je tam

klidně parkovací automat, každý si to rád zaplatí.
● Máte tři děti, jak se těšíte
na blížící se vánoční svátky?
Hlavně děti se těší, já se taky
ale těším, to víte že, ano. Na Vánoce se těšíme velmi. Prostě ta
svítící dětská očička… Věkový
rozdíl mezi našimi dětmi je malinký, všechny jsou rok a půl od
sebe. Honzíkovi je devět a půl,
Kubíčkovi osm a Marjánce šest
a půl. Měli jsme trošku strach,
aby se nějak blbě nedozvěděli,
že Ježíšek není, tak jsme jim to
vloni vysvětlili. Řekli jsme jim,
ne že Ježíšek není, ale že Ježíšek je, jen my jsme jeho zástupci, protože ten chudák jeden
stařeček by všechno přece nemohl stíhat. Děti to pochopily,
ani moc neplakaly a jsou šťastné. Myslím, že prostřední Kubíček z toho byl trošku špatný, ale
jenom chvíli a i malá Marjánka,
které bylo pět a půl roku to vzala a říkala, že je to vlastně pravda, že ten jeden Ježíšek by chudák všechno nestihl.
● Jak u vás probíhají Vánoce?
Přestěhovali jsme se do nového, velkého bytu, a minulé
Vánoce jsme se v něm sešli, celá
velká rodina. Bylo nás šestnáct
u jednoho stolu. Pro mě to byl
neskutečný zážitek, protože
takhle jsem si to vždy přál. Jsa
jedináčkem, kdy Vánoce v Peci
byly velmi skromné a velmi málo početné, co se lidí týče, vždy

jenom s maminkou, tak tohle
byl pro mě zážitek. Ne, že to tak
budeme dělat každý rok, to bychom se z toho asi zbláznili, ale
do té doby byly pro nás Vánoce
o tom, že jsme furt někam jezdili. K jedné babičce, k druhé
babičce, pak zase oni k nám.
Místo abychom si odpočinuli,
tak se furt nakládaly děti, vozily dárky. To bylo dost šílené.
Tak se to všechno sjelo k nám
a měli jsme krásné Vánoce.
● Dodržujete nějaké vánoční
zvyky, tradice?

INZERCE V5-1108
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Jasně, děláme všechno. Koledy s kytarou, betlém, jablíčka,
olovo, lodičky, co nás napadne.
Všechno ale tak nějak rozumně, protože ta naše tři svišťata
jsou jako pytel blech. Snažíme
se jim to dělat pořád hezké,
a oni tím, že už vědí, jak to
vlastně je, tak si to užívají, takovým trochu jiným způsobem.
Chápou i to, že by se také už
i oni mohli stát tím Ježíškem,
což je luxusní. Myslím, že jsme
to chytli v pravou chvíli a jsem
za to moc rád.
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Kontejnery

Kontejnery

ontejnery společnosti
Regios a. s. hrazené
z rozpočtu Městské části
Prahy 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10.00
hodin a následně dle potřeby
měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního

a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen a již se nebude vracet.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,

N

vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků.

14. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
15. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Holubova x Pechlátova
18. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Hlubočepská x K Dalejím
19. 12.,16.00–20.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)
20. 12.,16.00–20.00 hod.
■ U Sm. hřbitova x K Vodojemu
■ Pod Vidoulí x Butovická

21. 12.,16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ Na Neklance (č. 2, popř. Nad
Koulkou 3–5)
22. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží
■ V Remízku x Voskovcova
27. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
■ Butovická x Mezi lány
28. 12.,16.00–20.00 hod.
■ Holečkova
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

K

odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků a sporáků.
15. 12.–16. 12.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Fr. Šrámka (mezi č. 21–28)
22. 12.–23. 12.
■ Nad Koulkou (mezi č. 1 a 5)
■ Graﬁcká x Kobrova
29. 12–30. 12.
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ Nádražní (proti č. 68)

INZERCE V5-1201

společnosti Pražské služby

INZERCE V5-1205

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

www.vase5.cz
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postřehy Víta Olmera

Pánský

večírek
stolu probíhala debata
intelektuálů o hierarchii
hodnot. Vrátil jsem se
zrovna z nemocnice. „Pro mě,“
povídám, „teď bylo dlouho nejvyšší prioritou se vyčůrat. Museli mi provést katetrizaci močového měchýře,“ povídám,
„zkrátka strčit hadičku do pindíka.“
Přátelé zapomněli na ﬁlozofování, naskočila jim husí kůže.

U

vlastně neexistuje.“ Intelektuálové pokývali hlavami.
„Ale,“ povídám reálně, „vraťme se k močení.“
„O tomto tématu už psal veliký Michelangelo,“ pronesl historik, „který ve stáří trpěl prostatou a musel mít v domě
strategicky rozestaveno vícero
nočníků.“
„Když mi,“ pokračuju, „vyndali sondu a na ústup zahnali tu
svini bakterii, chtělo se mi tančit. Ovšem jen teoreticky.“
„A co spolupacienti?“ zajímal
se sociolog. „Nenarušovali ti
auru?“
„Jeden po většinu dne hledal
chrup. Pak tam byl starší profesor, který zajímavě vyprávěl
o umělé inteligenci. S nafou-

„Dá se to vydržet,“ povídám
hrdinně. „Paní doktorka levou
rukou uchopí to, co vám v hrůze zbylo z chlouby a jemně tam
zasune sondu. Infekce a sepse
způsobená bakterií Escherichia
coli. Jak bylo na těch protibolševických plakátech: Zachvátí-li
tě, zahyneš!“ Přátelé kulili oči.
„Na nefrologii mě žena vezla
na vozíku jako paní Müllerová
Švejka, s tím rozdílem, že jsem
nevolal Na Bělehrad!, nýbrž
ztratil vědomí a divil se, proč se
pak nade mnou sklání šest lékařů a sester.
V podstatě,“ povídám, „jestli
takhle proběhne smrt, pak má
pravdu Epikuros, že se jí nemusíme obávat, protože ji nemůžeme pociťovat. Takže pro nás

kancem vedle mě u okna jsme
si moc nepadli do noty, neměl
rád umělce a hodně pouštěl větry. Sice už i vznešený Trimalchio doporučoval je nezadržovat, ale on to provozoval i před
svou vyjevenou snoubenkou,
která ho navštěvovala.“
„Když jsi měl dietu, co tvoje
duševní zájmy?“ zeptal se politolog. „Sledovals vůbec, co se ve
společnosti děje?“ dodal přísně.
„Pouštěli furt kanály českejch televizí,“ povídám, „děsně nahlas. Tak jsem se zahalil
do velkého ručníku, jako Caesar, když ho bodali v senátu.
Málo platný, z té hrůzy na obrazovce mi stoupal tlak. Bylo to
horší než ta hadička.“
„No, ale už seš zaplaťpánbu
zase mezi náma,“ pravil předsedající té intelektuální sleziny.
„Vítej. A my se, přátelé, vrátíme
k tématu hierarchie hodnot.“
Nijak jsem to nekomentoval.
Mlčel jsem. Do diskuse se nepletl.
Akorát jsem si pomyslel: „Vy,
hoši, o tom víte kulový…“

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
SÍT PROTI HMYZU

Udělejte radost svým nejbližším.
Vše u nás skladem.
Poštovné zdarma.
Sladký dárek ke každé objednávce.

PŘIVÝDĚLEK VE VAŠEM BYDLIŠTI

RANNÍ ROZNOS NOVIN
až 4 000 Kč
5:30 - 7:30
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www.coko-shop.cz

INZERCE V5-1209

+420 720 986 564

pondělí - sobota
INZERCE V5-1204

/měsíčně

+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz
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SUŠÁKY, ŽALUZIE
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Co najdete v Babičkářství?
Originální dárky pro prarodiče
Ráj pro ty, kteří chtějí svoji babičku nebo dědu potěšit originálním
dárkem a ne jen koupit v obchodním centru něco, co v lepším
případě skončí na dně skříně, v tom horším prarodiče zklame, nabízí
portál Babičkářství. Pořídit se tady dají i speciální knížky, jejichž
prostřednictvím můžete svým rodičům nebo děti prarodičům říct,
jak moc si jich vážíte. „Babičkářství je portál, kde najdete hezké
a smysluplné dárky pro babičky a dědečky,“ říká zakladatelka
portálu a také autorka knih pro prarodiče Monika Kopřivová.
● Založila jste internetový
portál Babičkářství. Přišla
jste na to, že pro babičky nic
takového neexistuje?
Když jsem před několika lety
psala knížky „Babičko, vyprávěj“ a „Dědečku, vyprávěj“, vpisovatelné knížky, které umožňují prarodičům zaznamenávat
vzpomínky od dětství až po
současnost, hledala jsem místo, kde se dají dárky pro prarodiče pořídit. Žádné takové jsem
však nenašla, a to byl také jeden
z impulzů k založení Babičkářství. Babičkářství je portál, kde
najdete hezké a smysluplné
dárky pro babičky a dědečky.
Při výběru dárků pro Babičkářství jsem vycházela ze skutečných potřeb seniorů a k mým
knížkám našla další dárky, které pomohou babičkám a dědečkům zlepšit kvalitu života. Svůj
obchod neustále rozvíjím
a zlepšuji a hledám nové dárky,
které budou dělat prarodičům
radost. Mezi nejoblíbenější dárky na Babičkářství patří naše
vlastní produkty – vzpomínkové knížky „Babičko, vyprávěj“
a „Dědečku, vyprávěj“, knížka
„Babičce s láskou“ a „Nejmilejší
kalendář pro babičku a dědu“,
„Časosběrná kronika naší rodiny“ nebo originální hra „Jak to
tenkrát bylo?“, ale také nejrůznější zdravotní pomůcky, dárky
pro aktivní babičky a dědečky
nebo originální dárky.
● Před čtyřmi lety jste napsala dvě knížky, Babičko vy-

právěj a Dědečku vyprávěj,
dokonce jste kvůli tomu založila nakladatelství a knížky si
sama vydala.
Před čtyřmi lety jsem vytvořila vpisovatelná alba, která

niky, které babičkám a dědečkům umožňují zaznamenat
jejich vzpomínky.
Dostávám dopisy od dědečků
a babiček, pro které byly moje
knížky podnětem ke vzpomí-

jsem nazvala „Babičko, vyprávěj“ a „Dědečku, vyprávěj“. Alba umožňují sepsat vzpomínky
každému staršímu člověku,
i když zrovna neoplývá literárním talentem. V knížkách jsou
speciálně vybrané návodné
otázky od dětství po současnost, řada dobových obrázků,
místo pro vlepení fotograﬁí.
Každý tak má možnost vyprávět o svém mládí, době, ve které
žil, sepsat své vzpomínky na rodiče a dětství.
● Babičko vyprávěj a Dědečku vyprávěj jsou vlastně kro-

nání, návratu do dětství a do
mládí, a především k napsání
vzpomínek. Od vnuků a vnuček, kteří díky mým knížkám
získali od svých prarodičů
krásné rodinné kroniky. Právě
vnoučata velmi často prarodičům s vyplňováním knížek pomáhají a stráví tak krásné společné chvíle – procházejí staré
fotograﬁe, psaní knížky je impulzem ke společnému vyprávění. Knížky „Babičko, vyprávěj“ a „Dědečku, vyprávěj“ jsou
dárkem, který dělá radost dvakrát. Tomu, kdo je dostane a to-

mu, kdo je dává. Knížky se lidem obrovsky líbí a mě osobně
velmi hřeje to, že se díky nim
podařilo uchovat vzpomínky
i pro další generace v tisících rodinách u nás. Jejich úspěch mě
inspiroval i při tvorbě dalších
dárků. Vnímám, jak jsou vzpomínky pro každého důležité.
I proto jsem v letošním roce vyslyšela přání svých zákazníků
a vytvořila novou knížku s názvem „Časosběrná kronika naší
rodiny“.
● Kde se nápad na sepsání
knížek Babičko, vyprávěj
a Dědečku, vyprávěj „vzal“?
Na tento nápad mně přivedl
můj dědeček. Když mu bylo téměř devadesát let, sepsal s pomocí mé sestřenice a tety na
starém psacím stroji své paměti, takovou rodinnou kroniku, kterou nám všem věnoval.
Byl to nádherný dárek, který
mě velmi oslovil. Napadlo mě,
že takovou touhu, tedy sepsat
své vzpomínky a věnovat je
svým dětem a vnoučatům, má
řada prarodičů. Můj dědeček
byl novinář a skvělý vypravěč,
ale ne každý má takový dar.
Přemýšlela jsem proto, jak
umožnit všem babičkám a dědečkům jednoduše sepsat své
vzpomínky. A tak vznikly knížky „Babičko, vyprávěj“ a „Dědečku, vyprávěj.“ Tato alba
umožňují sepsat vzpomínky
každému staršímu člověku,
i když zrovna neoplývá literárním talentem.
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