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Tipy
na akce

Volný čas

Roztančený
Smíchov

Kultura

Causa
Najdete nás na
www.vase5.cz

Informační
centrum

Kamil Střihavka:
Mým životním

koníčkem je hudba

Tel.: 602 625 907 (Po–Pá 8-19, So 9–13)
SMS: 602 625 907 (24/7) 
Web rezervace: http://bit.ly/autovars (nebo QR kód)

JEDINEČNÉ SLEVY 
AŽ 200 000 KČ NA VOZIDLO
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aquapalace.cz

DĚTI ZA KAČKU!
10 000 dárečků od Bobíka!

V ÚNORU
A BŘEZNU

Každý den tancování a zpívání!
Mňam Mňam Bobík! 

Více na:
aquapalace.cz
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Vážení čtenáři,
těšíte se už na jaro, nebo má -
te raději zimu? Ta letošní je
zvláštní, je sice chladno, ale
nesněží. Milovníci běžkování
nebo bobování tak v Pra ze
mají smůlu, jiná možnost,
než odjet na hory, není. Může -
te si ale zabruslit na Smícho -
vě. Anebo už vyhlížet teplejší
dny a vydat se na nějakou za-
jímavou akci, kte rá se v páté
městské části koná. Třeba
v Historickém muzeu v Leto-
hrádku Kinských se v únoru

věnují masopustu, ale také blížícím se Velikonocům. Vyra-
zit sem můžete klidně s celou rodinou. Přečtěte si také po-
vídání se zpěvákem Kamilem Střihavkou. Proč má rád
Prahu 5, na čem pracuje, co ho baví a co pro něj znamená
legendární muzikál Jesus Christ Superstar? Přinášíme
vám také novinky o Dětském ostrovu, který by letos snad
už opravdu měl být otevřen, nebo o informačním centru,
jehož působení kritizuje pětková opozice. Obyvatele Smí-
chova zase asi zaujmou informace o nově vznikající čtvrti
Smíchov City, do jejíž podoby mohli svými připomínkami
částečně zasáhnout. 

Vaše Zuzana
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CHCETE PRODAT 
SVOU NEMOVITOST? 

NYNÍ JE TA SPRÁVNÁ DOBA NA PRODEJ. 

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

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

facebook.com/sorrycz

Únorové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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Nové parkovací automaty byly insta-
lovány na parkovištích před polikli-
nikou Lípa Centrum a před radnicí

Prahy 13. Parkovací automat před radnicí
je v provozu od pondělí do pátku
7.00–18.00 hodin a maximální doba par-

kování jsou tři hodiny, první hodina je
zdarma. Parkovací automat před poliklini-
kou Lípa Centrum funguje od pondělí do
pátku mezi 6.00 a 19.00 hodinou, maxi-
mální doba parkování jsou také tři hodiny
a zdarma jsou první dvě hodiny. 

Parkovací automaty
na třináctce

Výslednou zprávu o měření emisí
z lodní dopravy má k dispozici pátá
městská část, která si ji nechala

zpracovat v místě plavební komory Praha
– Smíchov. Podnět k měření dali místní
obyvatelé. Ze zprávy plyne, že na vině

zhoršeného ovzduší jsou především emise
z lodních motorů v plavební komoře. Mě-
ření a vyhodnocení zpracovali odborníci
spolu se studenty ze Strojní fakulty ČVUT
a z Ústavu chemických procesů Akademie
věd ČR.

Ovzduší kazí
emise z lodních motorů

Ve spolupráci s městskou policií při-
pravila Praha 5 šestý cyklus dvouho-
dinových vzdělávacích přednášek

z oblasti prevence kriminality Senior aka-
demie. Přednášky jsou určeny pro obyva-
tele Prahy 5 seniorského věku. Senior aka-
demie je cyklus vzdělávacích programů

Seniorská
akademie

z oblasti prevence kriminality zaměřený na
ochranu života, zdraví a majetku, předná-
šky navíc oživí praktické ukázky, promítání
instruktážních filmů a diskuse. Cyklus se
bude konat jednou týdně od března do
květ na a je bezplatný. Zájemci mohou kon-
taktovat Václava Konečného na telefonu
257 000 265 či e–mailu vaclav.konec -
ny@praha5.cz nebo Jitku Straňákovou, te-
lefon 257 000 420, e-mail: jitka.strana-
kova@praha5.cz. Osobně je možné přijít
v pondělí a ve středu mezi 8.00 a 18.00 ho-
dinou do budovy radnice.

Veřejná knihovnička
v poliklinice

V poliklinice Lípa Centrum Nové
Butovice je nová veřejná knihov-
nička fungující na principu kni-

hobudek. Knihy si zde lze vypůjčit bez
registrace a ty přečtené do ní zase od-
ložit. 

Výstava žáků
umělecké školy

Výstava BARVY, která předsta-
vuje práci žáků výtvarného od-
dělení Fakultní základní umě-

lecké školy HAMU Stodůlky, se koná
v sá le Martinů HAMU, na Malostran-
ském náměstí. Prohlédnout si ji je mož -
né do 15. února každý den od 10.00 do
18.00 hodin.

Jóga
pro seniory

Kurzy jógy pro seniory se od úno -
ra konají v KD Mlejn. Za jednu
lekci zaplatí účastník pouze dva-

cet korun. Zbytek hradí Nadační fond
pro rozvoj plného vědomí. Každá zapla-
cená dvacetikoruna bude potom spo-
řena do banku pro seniory. Zájemci
o cvičení si musejí přinést podložku.
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Stavbu nové Záchranné stanice pro
handicapované volně žijící živočichy
Jinonice, kterou umožní změna

územ ního plánu, schválilo pražské zastu-
pitelstvo. Současná stanice neodpovídá po-
třebám zvířat ani personálu. „Praha po -
třebuje moderní zařízení na záchranu
opuš těných a nemocných zvířat. Současný
provoz nemá dostatečnou kapacitu ani pro-
vozní podmínky, přitom jen za loňský rok

ošetřila přes čtyři tisíce zvířat. Zhruba za
dva roky bychom se mohli dočkat nové zá-
chranné stanice, kterou budou provozovat
Lesy hl. m. Prahy. V jejím areálu by měla
být také část otevřená široké veřejnosti
a plánované je i zázemí pro ekologickou vý-
chovu,“ uvedla radní Jana Plamínková. Zá-
chranná stanice pro handicapované volně
žijící živočichy ošetřila v loňském roce re-
kordní počet živočichů – 4134. 

Záchranná stanice
pro volně žijící zvířata 

Grantový program k bezbariérové
úpra vě objektů vyhlásilo hlavní
měs to Praha. Cílem je motivovat

majitele a provozovatele objektů například
k úpravě vstupů do budov nebo sociálních
zařízení tak, aby byly bezbariérové. Žada-
telé mohou získat až 900 000 korun. Usi-
lovat o příspěvek mohou městské části, pří-
spěvkové či neziskové organizace, ale
i fy zické nebo právnické osoby, které pů-

sobí na území hlavního města Prahy. Žá -
dos ti lze podávat od 3. do 31. března. „Na-
vržené oblasti podpory reagují na nej -
častěji identifikované problémy, které jsou
významnou překážkou nejen pro osoby na
invalidním vozíku, ale i seniory či maminky
s malými dětmi. Jsem rád, že tímto pomů-
žeme systematicky zlepšovat podmínky je-
jich pohybu v Praze,“ řekl Petr Dolínek, ná-
městek primátorky.

Granty na bezbariérovost

INZERCE V5-0213

Registrujte se
k zápisu do mateřinek

Částečně otevřena byla začátkem
února webová aplikace na pod-
poru zápisu do mateřských škol

pro školní rok 2018/19. Rodiče se mo -
hou díky aplikaci předběžně registro-
vat. Aplikace, kterou zájemci najdou na
https://zapisdoms.praha5.cz/, také ro-
dičům nabídne celou řadu informací.

Výluka tramvají
na Újezdě

Až do středy 21. února musejí
obyvatelé Prahy 5 počítat s tím,
že je přerušen provoz tramvají

v úseku Újezd – Malostranská. Prová-
dějí se zde opravy, které souvisí s měst-
skými úpravami Malostranského ná-
městí. Některé lin ky jsou zrušeny, jiné
jedou v jiných trasách. V úseku Malo-
stranské náměstí – Malostranská – Ma-
lostranské náměstí je zavedena ná-
hradní autobusová linka číslo X20.
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Opozice kritizuje
pětkové informační centrum

To v Praze 5 funguje už od
roku 2009, v roce 2017
se transformovalo z pů-

vodního centra na Vzdělávací
a informační centrum (dále jen
VIC). „Jeho cílem je poskytová -
ní informací občanům, návštěv-
níkům a turistům a rozličné
vzdělávací a rozvojové aktivity.
Naší snahou je vzdělávacími ak-
tivitami podpořit občany, cizin -
ce žijící na území Prahy 5, děti,
učitele ZŠ a MŠ, podnikatele,
znevýhodněné skupiny obyva-
tel a v neposlední řadě zaměst-
nance městské části Prahy 5,”
uvedl mluvčí Prahy 5 Jakub Ve-
čerka.

V informačním centru je pro
návštěvníky internet, mapy
Pra hy, brožury, časopisy, letáky
kulturních a společenských ak -
cí. Za přepážkou je pracovník,
který jim pomáhá informace
dohledávat. Vedle toho cen-

trum poskytuje vzdělávací kur -
zy angličtiny, IT kurzy a pro dě -
ti cizinců třeba workshop „tole-
rance”. Od dubna 2017 do teď
prošlo kurzy celkem 785 li dí,
z toho 234 zaměstnanců měst -
 ské části.

„Už minulé vedení radnice se
rozhodlo informační centrum
zrušit, protože z auditu vyply-
nuly velké nedostatky centra,
což byl důvod ho uzavřít. Ty po-
litické strany (TOP 09 a KDU-
- ČSL), které dříve podpořily je -
ho zrušení, však v nové koalici
strany ANO podpořily jeho ob-
novu. Centrum je nyní plně
v moci strany ANO a vstupuje
navíc do aktivit odborům měst-
ské části,“ uvedla zastupitelka
Prahy 5 Tatiana Konrádová
(Zelení). VIC má navíc proble-
matickou minulost, co se týká
dotací z Evropské unie. Dotace
byly čerpá ny v roce 2009, tedy

v době založení tehdejšího in-
formačního centra. Byly však
zpochybněny a městská část
měla dotace ve výši osm mili-
onů korun vracet. „Z toho ale
zbyl pouze jeden milion korun,
který městská část skutečně
vrátila,“ uvedl zastupitel Pra -
hy 5 Jan Smetana (ČSSD). Kvů -
 li neplnění podmínek dotace

Má nulový přínos pro městskou část, „tečou“ tudy velké peníze,
o kterých nikdo nemá přehled, a je spíše pohrobkem po bývalém
starostovi Jančíkovi. Takový názor mají kritici na pětkové
informační centrum. 

totiž dostala Pra ha 5 pokutu od
hlavního města.

Vize Vzdělávacího a infor-
mačního centra do budoucna
počítají s přeměnou Prahy 5 na
takzvané smart city, pro rok
2018 plánuje patnáctiměsíční
vzdělávací projekt pro zaměst-
nance Prahy 5.

„Cílem je zvýšit odborné zna-
losti a dovednosti těchto za -
měst nanců v oblasti veřejných
zakázek, přestupkového řízení,
ochrany osobních údajů, trest -
něprávní odpověd nosti, správ-
ního řízení a rovněž téma
„chytrých měst“, čímž budou
při praveni na změny ve veřejné
správě a na implementaci no-
vého strategického dokumen -
tu. Projekt bude trvat celkem
15 měsíců a výstupem bude
151 zaměstnanců MČ s os věd -
čením či certifikátem,“ dodal
mluv čí páté městské části Ja -
kub Večerka.

Informační centrum
■ V Praze 5 funguje už od roku 2009, v roce 2017 se transfor-
movalo z původního centra na Vzdělávací a informační cen-
trum (dále jen VIC).
■Podle radnice je jeho cílem poskytování informací občanům,
návštěvníkům a turistům a rozličné vzdělávací a rozvojové ak-
tivity.
■ V centru je pro návštěvníky internet, mapy Prahy, brožury,
časopisy, letáky kulturních a společenských akcí.
■ Poskytuje také vzdělávací kurzy angličtiny, IT kurzy a pro
děti cizinců třeba workshop „tolerance”.
■ Opozice jeho fungování kritizuje a chtěla by ho zrušit.

INZERCE V5-0217

V Jinonicích vznikne záchranná 
stanice pro volně žijící zvířata. 
Bude stát 50 milionů
Asi za dva roky by v Jinonicích v Praze 5 mohla vzniknout nová 
záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Ve čtvrtek stavbu 
schválili pražští zastupitelé. Současná stanice už nemá na pro-
voz dostatečnou kapacitu, jen loni ošetřila na 4 tisíce nemoc-
ných zvířat. Nová stanice by se mohla více otevřít široké veřej-
nosti, plánované je zázemí pro výchovu ekologie. Stavba vyjde 
na 50 milionů. Změnu územního plánu, která stavbu umožní, 
schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy. Stav současné 
stanice už neodpovídá potřebám zvířat ani personálu. „Praha 
potřebuje moderní zařízení na záchranu opuštěných a nemoc-

V Jinonicích vznikne záchranná 
stanice pro volně žijící zvířata. 
Bude stát 50 milionů
Asi za dva roky by v Jinonicích v Praze 5 mohla vzniknout nová 
záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Ve čtvrtek stavbu 
schválili pražští zastupitelé. Současná stanice už nemá na 
provoz dostatečnou kapacitu, jen loni ošetřila na 4 tisíce 
nemocných zvířat. Nová stanice by se mohla více otevřít široké 
veřejnosti, plánované je zázemí pro výchovu ekologie. Stavba 
vyjde na 50 milionů. Změnu územního plánu, která stavbu 
umožní, schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy. Stav 
současné stanice už neodpovídá potřebám zvířat ani personá-
lu. „Praha potřebuje moderní zařízení na záchranu opuštěných 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz
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„Rekonstrukce Dětské -
ho ostrova začala ve
druhém lednovém

tý dnu 2018. Koncem prosince
roku 2017 byla ‚vysoutěžena‘
firma na rekonstrukci Dětského
ostrova, s tím, že ji provede, ja-
kmile to povětrností podmínky
umožní,“ uvedl zástupce sta-
rosty a člen Výboru územního
rozvoje Prahy 5 Martin Slabý
(ANO).

Podle zastupitelky Tatiany
Konrádové (Zelení) se rekon-
strukce od povodní několikrát
přerušovala, postupně se pak

na ostrov navozil písek nebo
štěrk a kvůli tomu bylo hřiště
opět uzavřeno. Loni se v rámci
běžné údržby kácely na Dět-
ském ostrově stromy.

Rekonstrukci Dětského os-
trova letos provede společnost
Gardenline, s.r.o., celková část -
ka včetně DPH se vyšplhala na
18 582 228 korun. Z toho něco
přes sedm milionů spolkne
areál, což zahrnuje všechny
stavební práce od bourání až po
položení trávníku a asfaltu.
Nejnákladnější bu de odvézt ne-
pořádek, který se na ostrově

nachází. Dalších 6,6 milionů
padne na dětské prvky. Za
zmínku určitě stojí fotbalové
hřiště za 1,7 milionu a volejba-
lové a nohejbalové hřiš tě v jed-
nom za 1,4 milionu. Na basket-
balové hřiště je vyhrazeno půl
milionu.

Dětské prvky zahrnují třeba
dvacetimetrovou lanovku (200
tisíc), lezeckou herní sestavu
(355 tisíc), vícemístnou prova-
zovou houpačku (380 tisíc), le-
zeckou sestavu se sítěmi (424
tisíc) ne bo herní sestavu pro
postižené (497 tisíc). Objeví se

tam i závěsný kolotoč (141 ti -
síc) nebo nejrůznější trenažéry
– třeba trenažér jízdy na skate-
boardu či trenažér tance.

Dětský ostrov tak bude dě -
tem nabízet všestranné spor-
tovní vyžití, vedle toho bude
mít i houpačky a kolotoče – tře -
ba svítící houpadlo na pružině
(31 tisíc) nebo závěsnou hou -
pačku s baby sedákem (76 ti -
síc).

Rekonstrukce počítá s tím, že
se znepřístupní předpolí pro
účely parkování, budou tam
parkovací zábrany.

Dětský ostrov:
Opravy začaly, otevře se letos

„Vyjádřili jsme se k tomu
kladně, řešení je v sou-
ladu s metropolitním

plánem a strategií toho, jak by
měl vypadat břeh řeky. V ná-
vrhu je podél řeky široký pás
určený pro zeleň a rekreaci, ve-
řejný prostor je vybavený ka-
várnami a obchody. U vody dře-
věná plata, lodičky, bude tam
i možnost ležení na trávníku.
Teď je fotbalové hřiště nepros-
tupná bariéra podél řeky,“ uve -
dla zastupitelka a předsedkyně
Výboru územního rozvoje Pra -
hy 5 Zuzana Hamanová (DJK).

Vlastníkem pozemku je spo-
lek SK Smíchov, která vlastní
také současné Erpet Golf Cen-
trum, vedle kterého se fotba-
lové hřiště nachází. To je však
v současnosti využíváno spíše
komer čně na pronájem. V roce
2011 se v metropolitním plánu
pozemku změnila sportovní
plo cha na „určeno k zástavbě“.

„Plán navazuje plně na rozvoj
Smíchova. Dělají tam příčnou
osu, která směřuje do Smíchov

Byty a obchody
místo fotbalového hřiště

Dětský ostrov je už několik let zavřený, a veřejnost ho tak nemůže
využívat. V polovině ledna konečně začala jeho rekonstrukce,
hotová by měla být ještě letos. Opozice už však dříve kritizovala
zbytečně předražené dětské herní prvky.

Fotbalové hřiště v ulici Strakonická v Praze 5 má v úmyslu vlastník
pozemku předělat na bytovou zástavbu a obchody. Projekt by
zásadním způsobem proměnil oblast Smíchova. Podél řeky by
vznikla cyklostezka a široká „smíchovká náplavka“. Do budoucna
by se pak oblast mohla napojit na Smíchov City. Podnět podpořili
radní a teď míří na magistrát.

City a měla by propojit Smí chov
City s rekreačním územím na
Císařské louce. Dále by se tam
měla postavit lávka, která by
procházela novou (tou navrže-
nou) částí a místo sportovní plo-
chy by tam bylo rekreační
území podél řeky,“ dodala Ha-
manová. Cílem je prý také zpro -
stupnit řeku od Barrandovské

skály až na Kampu. Celý le vý
břeh řeky by tak byl uvolně ný
pro pěší a cyklisty. Návrh je
podle zastupitelky vypracovaný
od šikovného architekta. „Co
navrhuje, je tak trochu po vzoru
Kodaně,“ podotkla.

Spolek SK Smíchov slíbil rad-
nici sedmdesát milionů na pro-
jekt „ze své kapsy“, pokud mu

potřebná povolení dá tento rok.
Radnice návrh plně podpořila
a zamířil na magistrát. Bude
však trvat nejméně šest let, než
se poprvé kopne. Projekt musí
projít dlouhým řízením, kdy ho
budou odborníci připomínko-
vat. Proběhnout musí ta ké pro-
ces SEA (posuzování vlivů na
životní prostředí).
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● Jak jste se ocitl na pětce a proč jste se
rozhodl právě pro bydlení v této části
Pra hy?

Našel jsem tu krásnou klidnou lokalitu,
která mi přijde úžasná k žití. Koupil jsem
si tu malý domeček a zrekonstruoval jej.
Když jsem tam pak seděl na dřevěných
scho dech, který jsem si vysnil, a dovnitř
sví til měsíc, tak jsem najednou měl pocit,
že sem patřím. Někdy už jsem tady musel
být, asi jsem našel někde v paměti ztracený
místo. Celý dům jsem prošel a je bez jediné
negativní zóny. Nepotřeboval jsem k tomu
ani žádný virgule, to prostě cítíte. Okolí,
které tam mám, je tak úžasný, klidný a já
prostě vím, že tam chci dožít. Myslím si, že
kořeny, který mám na pětce zapuštěný už
osmnáct let, jen tak někdo nepřetrhne. 
● Jaké největší změny tu vidíte a jsou to
změny spíše pozitivní, nebo negativní?

Zaznamenal jsem, a asi nejen já, že An -
děl se stává novým centrem Prahy. Okolí
Václaváku a to, co bylo vždycky považo-
váno za centrum, se pomalu a nenápadně
pře souvá právě na Anděl. Tak vidíte, už ze
mě promlouvá smíchovská povýšenost
(smích)…
●Máte přehled nebo nějakou statistiku,
kolikrát jste se jako Ježíš na jevišti obje-
vil?

Žádnou statistiku si nevedu, protože to
bych nedělal nic jiného. Někdy na podzim
roku 2014 mě ale produkce v Hudebním di-
vadle Karlín zaskočila, protože mi spočí-

tali, že ten večer, kdy jsem hrál předsta-
vení, jsem byl po tisící ukřižován. To už je
úcty hodný výkon, možná by stál i za zazna-
menání do Guinnessovy knihy rekordů.
Moc chlapíků, kteří byli tisíckrát ukřižova -
ný, asi po světě neběhá. Na své tisící ukřižo -
vání mám dokonce památku. Dostal jsem
tenkrát od produkce takový bizarní dárek.
Byla to zarámovaná a zasklená figurka Je-
žíše, samozřejmě s blonďatými vlasy, pro-
tože každý správný Čech ví, že Ježíš byl
blonďák (smích), kladívko a tři hřebíčky
s ná pisem „Ukřižuj si svého Ježíše“. 
● Britští zástupci majitelů práv k Jesus
Christ Superstar uvedli, že v celé historii
tohoto světového bestselleru patří právě
váš Ježíš k těm nejlepším. Viděl jste ně-
jaké zahraniční představení a těší vás ta-
kové uznání? 

Neviděl jsem žádné zahraniční předsta-
vení, protože jsem neměl moc času, moc
jsem se v té době neflákal (smích). Byl jsem
ale jako představitel Ježíše v Londýně před-
ávat hvěz du z chodníku slávy ve foye Hu-
debního divadla v Karlíně autoru libreta
Timu Ricovi, který byl tenkrát po nějakém
zranění a nemohl cestovat letadlem. Mimo-
chodem je to velice milý, sympatický pán
a byla s ním legrace. Na návštěvě u Tima
Rice se mnou tenkrát byl i Jožo Celder,
který v 90. letech domlouval autorská prá -
va s londýnskou agenturou a vyprávěl mi,
jak to tenkrát bylo. Andrew Lloyd Webber
chtěl dělat v Londýně výroční oslavu pre-

miéry Jesus Christ Superstar a do jednotli-
vých rolí obsadit z jeho pohledu ty nejlepší
interprety jednotlivých rolí z celého světa,
kde se Jesus hrál. Třeba Máří Magdaléna
byla z Austrálie, Jidáš z Nového Zélandu
a měl jsem tam být i já. Doneslo se to ke
mně ale až po derniéře ve Spirále, protože
tehdejší produkce mi o tom ani neřekla.
Abych pravdu řekl, tak mě to ani nějak vý-
razně nemrzí. Ty čtyři roky v pražské Spi-
rále byla krásná léta. 
● Vystupujete současně ještě v dalších
rockových operách v holešovické Rock -
Opeře Praha. To je trochu netradiční di-
vadlo. Jak byste RockOperu Praha cha-
rakterizoval?

RockOpera Praha je určitý fenomén na
české hudební a vlastně i divadelní scéně,
protože je to velice zajímavá, řekl bych, per-
formance. Nejedná se totiž úplně o diva-
delní představení. Objevují se tu ty nejno-
vější a nejmodernější trendy, které se dají
dost těžko pojmenovat. Zčásti je to živý
koncert s rockovou kapelou přímo na je-
višti, zčásti je to taky trošku cirkus, protože
tam vystupují artisti, a jsou tam i náznaky
scénického divadla. Zkrátka a dobře je to
obrovská rocková show, určená pro ty, kteří
by si cestu na normální muzikálové před-
stavení asi nikdy nenašli. Tady mají vlastně
absolutní rockovou špičku jako na dlani
a díky těm všem věcem se to stává tou ob-
rovskou performancí. Každé představe ní je
určitě originální a nabitý velkou energií. 

Rockový zpěvák Kamil Střihavka se do hlubokého
povědomí široké veřejnosti zapsal především rolí Ježíše
v prvním českém nastudování rockové opery Jesus Christ
Superstar. Úspěšně účinkoval ještě v několika dalších
muzikálech. Ježíše ztvárňuje opět od roku 2010 v novém
nastudování Jesus Christ Superstar, které uvádí Hudební
divadlo Karlín. Kamil Střihavka hraje také v několika
rockových operách holešovické RockOpery Praha
a koncertuje v různých hudebních uskupeních,
BSP-Supergroup, ale především se svojí kapelou
The Leaders!. Je také autorem a režisérem divadelní hry
Tolik hlav. Jak se mu žije v páté městské části?

Kamil Střihavka:
Mým životním koníčkem je hudba
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● Máte k některé z rolí, postav, které
jste hrál nebo hrajete, nějaký hlubší
vztah, máte ji raději?

To v podstatě ani nejde. Bylo by to asi,
jako kdybyste měla říct, které z vašich dětí
je nejoblíbenější. To prostě nejde. Ale
všech ny role, ve kterých jsem vystupoval,
a všechny inscenace, do kterých jsem
vstoupil, protože jsem chtěl, ve mně něco
zanechaly. Dělám to už pětadvacet let
a nějak strašně rychle to uteklo. Snažím se
proto už spíš z těch muzikálových produkcí
vystupovat. Dokud mi ještě zbývá nějaká
energie, rád bych ji přetavil zase na chvilku
spíš na koncertní činnost a tvorbu nové
hudby. 
● V poslední době pilně koncertujete,
dokonce střídáte akustická a rocková vy-
stoupení. Proč a jaký je mezi nimi roz-
díl? 

Jezdím po té naší krásné zemičce už tři-
cet let a hraju ve vícero seskupeních, ale to
největší koncertní gró jde za mým sólovým
projektem a mojí kapelou The Leaders!.
Příprava akustických koncertů mi trvala
téměř dva roky. Uvažoval jsem o nich sice
už dřív, v době, kdy byly moderní a dělal je
každý. Toho jsem ale nechtěl být součástí,

tak jsem to dal někam do šuplíku. Později
jsem debatoval s mladším kolegou, hudeb-
níkem a výborným zvukařem, který říkal,
že pro mladé lidi je dnes představa, aby si

poslechli celou dlouhohrající desku v kuse,
vlastně horší, než přečíst knížku. Z úst pě-
tadvacetiletýho kluka to znělo dost děsivě,
tak jsem se zamyslel a řekl si, že je načase
něco udělat. Akustický koncert, tak jak
jsem ho ve finále postavil, je až komorní.
Tím se určitě liší od rockového koncertu.
Hrajeme většinou v divadlech nebo něja-
kých atypických prostorech, kde se moc
často nehraje. Chtěl jsem, aby se lidi trošku
zastavili, zaposlouchali a vnímali, že ty pís-
ničky mají nějaké texty a příběhy, které vy-
práví o tom, co se děje kolem nás a čím si
všichni procházíme. Můj záměr byl, aby si
lidi během toho koncertu vyslechli, aniž by
si to uvědomili, ne jednu, ale dvě dlouho-
hrající desky. 
●Změnili se nějak vaši fanoušci za dobu
vaší kariéry? Jaké publikum dnes chodí
na vaše koncerty?

Moje publikum se mnou stárne. Před
těmi pětadvaceti lety převažovali mladý
lidi. V první řadě mi stávaly sedmnáctileté
slečny, a dneska jsou tam vlastně zralý žen-
ský v mém věku. Skalní fanoušky si pama-
tuju podle obličeje, stýkám se s nimi a ba -
vím i po koncertě. Nedávno se mi stalo, že
jedna z těch slečen, která tehdy jako se-
dmnáctiletá stávala vždy v první řadě s růží
nebo nějakou plyšovou věcí, mi přivedla na
koncert ukázat celou svou rodinu. Stál
vedle ní manžel a na rukou držela tak šesti-
letou malou slečnu. Tak jsem si říkal, že to
je zaprvé moc hezké a zadruhé, že už mi
roste nová generace posluchačů (smích). 
● Před dvěma lety jste se představil
v úplně nové roli – jako autor a režisér
divadelní hry Tolik hlav. Co vás k tomu
vedlo?
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INZERCE V5-0214 INZERCE V5-0215

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

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.

NO
VÁ

CEN
A

V šuplíku mám spoustu ná-
padů a projektů, které čekají,
nebo spíš čekám já, až mi okol-
nosti dají nějaké znamení, sig-
nál k tomu, že je zrovna správ -
ný čas ten který udělat. Jsou to
nejen hudební projekty, ale i mi-
mohudební. Jeden z nich byl
námět na film. Říkal jsem si, že
až budu mít čas, zkusím oslovit
někoho z filmové branže, včet -
ně scenáristy, který by to na-
psal. Myšlenka, že bych zorga-
nizoval činoherní představení,
přišla tak nějak spontánně. To,
že jsem napsal scénář, není asi
nic až tak výjimečného a roz-
hodnutí, že si to sám i zreží-
ruju, přišlo, protože jsem si ne-
dokázal představit, že by mi ten
intimní námět, který nosím
v hlavě už pětatřicet let, někdo
jiný zpracoval podle sebe a vlo-
žil do toho svou vizi, což se u re-
žisérů vyžaduje a předpokládá.
Tak jsem si řekl, že to radši udě-
lám sám. Impuls přišel od ro-
dinné přítelkyně a asistentky
režie Dariny Korandové, která
se v divadle pohybuje už třicet

let a mimo jiné byla i režijní
asistentkou Petra Lébla v Diva -
dle Na Zábradlí. Právě ona mě
vlastně krok po kroku učila, jak
se dělá divadlo, a měla se mnou
boží trpělivost (smích).
●Hru jste napsal a režíroval,
nelákalo vás zkusit si v ní i za-
hrát?

To určitě ne, ale jsem strašně
rád, že herci, které jsem pečlivě
vybíral, mou nabídku přijali
a že jsou to obrovský srdcaři.
Vlastně už to, že do toho šli,
byla myslím od nich obrovská
odvaha. Nejprve byli samozřej -
mě zaražení. Asi si říkali: „Zpě-
váček si udělal divadlo a my
v tom máme hrát.“ Bylo to pro
ně riziko, ne že ne. Hrozně roz-
tomilá byla třeba Zdenička Ha-
drbolcová, když jsem ji oslovil.
Říkala: „To je bezvadný, tak ty
jsi napsal divadlo. A kdo to bude
režírovat?“ Opověděl jsem jí, že
já, a ona jen tak pol kla a pak
řekla: „Tak to já bych si Kamilku
nedovolila.“ (smích) Nakonec
souhlasila. Hlavní dvě postavy
ztvárňují Jan Dolanský a Jan

Zadražil, ženský element vyva-
žuje zmiňovaná Zdenička Ha-
drbolcová a Kristýnka Leich-
tová. Mám obrovskou radost
ne jen z toho, že jsme začali dal -
ší podzimní sezonu, ale hlavně
jsem nadšený z toho, že se her -
ci na představení těší a že má -
me všichni, kdo se na tomto
projektu podílejí, krásný vztah
s takovým tím lidským přesa-
hem. A to je moc fajn!
● Kvůli uvádění hry Tolik
hlav jste dokonce založil i Di-
vadelní společnost Kamila
Střihavky. Máte i další diva-
delní plány?

Ano, založil jsem si divadelní
společnost a někdy v budoucnu
mám určitě v plánu ještě něco
podobného vyprodukovat. Spíš
ale až v době, kdy nebudu mít
takové pracovní vytížení. To
představení jsem si nadělil ke
svým padesátinám a celé jsem
si ho i vyprodukoval. Jako pro-
ducent jsem zjistil, že to celé
vyžaduje mimo jiné každodenní
produkční práci. Zatím to mám
jako koníčka a i hercům jsem

říkal: „Pojďme si po práci udělat
legraci.“ Chtěl jsem, aby se cítili
dobře, aby je to bavilo, aby se
stali součástí takového vlastně
undergroundu, který už dne-
ska mladá herecká generace ne-
zažije. Divadlo mi funguje bez
grantů a dotací, všechno vlast -
ně táhnu a financuju z vlastní
kapsy a dělám to takzvaně na
koleně. Celý náš divadelní tým
jsou tři lidé, takže si děláme
i techniky, bedňáky atd. Ale to
je vlastně to, co mě na tom baví.
Je to zase zkušenost, která mě
určitě posunula dál. Zjistil
jsem, jak to divadlo vlastně fun-
guje i z této, pro mě dosud ne-
poznané strán ky… Moc se tě -
ším, až budeme slavit třetí
vý ročí, což jsem asi ani nečekal,
ale jsem tomu moc rád. Hlavně
mám radost, když po skončení
představení za mnou lidi chodí
a diskutují o obsahu hry a o do -
bě, ve které se odehrává. Těší
mě, že diváci odcházejí s roze-
smátými obličeji a v dobré ná-
ladě. To je pro mě největší od-
měna.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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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 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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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz

Kontejnery
společnosti Regios 

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

hy 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodi-
nách, nejpozději do 10 hodin,
a následně dle potřeby měněny.
Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v odpoledních ho-
dinách, nejpozději v 15 hodin.
Do kontejneru je možné odložit
nábytek, koberce, zrcad la, va -
ny, sportovní náčiní a kovové
předměty. Kontejner není ur -
čen pro odkládání živnosten-
ského odpadu, bioodpadu, sta-
vebního odpadu, pneumatik,
elektrospotřebičů, televizorů,
počítačů a lednic.

■ Musílkova x Schodová
■ Fráni Šrámka x Nad Huso-
vými sady

■ Ke Smíchovu
■ Kobrova (u č. 6)

■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)

■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)

■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřeben-
kách

16. 2.–17. 2.

23. 2.–24. 2.

2. 3.–3. 3.

9. 3.–10. 3.

16. 3.–17. 3.

23. 3.–24. 3.

30. 3.–31. 3.

■ Na Pomezí (proti č. 17)

■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Pražského u (č. 608)

■ Werichova (proti č. 17)

■ V Břízkách (proti č. 11)

■ U Želez. mostu x Nádražní

■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ Štěpařská x Šejbalové (par-
koviště)

■ Lumiérů x Barrandovská
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)

■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

■ Gabinova (slepá část)

16. 2., 14.00–18.00 hod.

19. 2., 14.00–18.00 hod.

20. 2., 14.00–18.00 hod.

21. 2., 14.00–18.00 hod.

22. 2., 14.00–18.00 hod.

23. 2., 14.00–18.00 hod.

26. 2., 14.00–18.00 hod.

27. 2., 14.00–18.00 hod.

28. 2., 14.00–18.00 hod.

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Na každém stanovišti bu -
de kontejner určený na
sběr objemného odpadu

přistavený pouze ve vymeze-
ném časovém úseku podle har-
monogramu.

Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen a již se ne-

bude na stanoviště vracet. Na
každém stanovišti bude pří-
tomna obsluha, která bude ko-
ordinovat ukládání odpadů.
Obslu ha dále zajistí, aby ode-
vzdané, případně využitelné
odpady bylo možné předat
k dalšímu využití.
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luštění

V tajence naleznete Molièrův citát.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V5 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Vzpomínky
obyčejné ženy
od Jany Abelson Tržilové.

INZERCE V5-0201
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volný čas

■ Výstava Filmová fantazie,
která představí výtvarné práce
žáků základních uměleckých
škol v páté městské části, začne
15. února a potrvá do 30. břez -
na. Pořadatelem soutěže je FZŠ
a MŠ Barrandov II. Pro letošní
ročník byl vybrán žánr hudební
film – muzikál, opera, taneční
film. Všechny prá ce zaslané do
soutěže budou umístěny v Ga-
lerii Barrandov. 

■ Na pondělí 19. února je
naplánována přednáška z cy -
klu historické hřbitovy. Jme-
nuje se Mozartova rodina
a koná se v knihovně na Smí-
chově. Mluvit se bude o hřbi-
tově sv. Šebestiána v salcbur-
ském Starém Městě, kde byl
pochován Mozartův otec Le-
opold, jeho babička Anna Maria
Walburga roz. Pertlová a neteř
Jeannette von Berchtold zu

Sonnenberg, dcera jeho setry
„Nannerl“, a dále o hřbitově sv.
Petra pod pevností Hohensalz-
burg – nejstarším dosud použí-
vaném hřbitově v Salcburku.

■ Legenda britského rocku
The Charlatans v čele se zpě-
vákem Timem Burgessem při-
jede 21. února do MeetFactory.
Koncert začíná ve 20.00 hodin.
Kapelu tvoří čtyřčlenné jádro -
Burgess, basák Martin Blunt,
kytarista Mark Collins a hráč na
klávesy Tony Rogers, ale na
novou desku si přizvali celou
řadu přátel.

■ Národní dům na Smíchově
přivítá 22. února první Re-
prezentační ples u příležitosti
115. výročí povýšení Smíchova
na město. Během večera pro-
běhne také slavnostní vyhláše -
ní ankety Podnikatel Prahy 5

Filmová fantazie

15. února

Mozartova rodina

19. února

Koncert legendy

21. února

Reprezentační ples 

22. února

Masopust a Velikonoce

v Historickém muzeu

Jde o malou fotografickou
výstavu z archivu Ladisla -
va Vaška, konkrétně je

představen masopust na Hli-
necku a fenomén lidových tra-
dic a obyčejů pořádaných kaž-
dým rokem na Českomoravské
vrchovině. K vidění je 13 foto-
grafií pořízených od 70. let.

V muzeu ale myslí už i na
Veli konoce, a pořádají tady růz -

né řemeslné dílny. Dospělí si
sem mohou přijít uplést ošatku
z orobince, naučit se zdobit
kraslice tradičním způsobem
nebo si vyřezat vlastní dřevě-
nou figurku. Na 17. února je
připravena dílna v níž se bude
seznamovat s technikou pře -
dení a česání vlny. Ve stejný den
si mohou přijít do muzea vyrá-
bět i děti.

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

Máte rádi masopust a s chutí se vydáte do
některého z průvodů, které se v Praze
konají? Poznejte tohle období i jinak, na
výstavě v Historickém muzeu v Letohrádku
Kinských můžete navštívit až do konce
měsíce výstavu Fenomén masopust.

roku 2017. Výtěžek ze vstup-
ného bude darován Klubu cys-
tické fibrózy.

■ V 15.00 hodin začne 25.
úno ra představení pro děti
O kohoutkovi a slepičce v KD
Mlejn. Jde o klasický příběh
o tom, kterak se slepička snaží
zachránit chamtivého kohout -
ka. Dětské diváky příběhem
pro vedou celodřevěné řezané
loutky, pohádku zahraje Malé
divadélko Praha.

■Cyklus Pohádky na Barran-
dově pokračuje i v letošním ro -
ce v knihovně na Barrandově.
Kateřina Boušová a Papírová
pimprlata hrají klasické pohád -

ky v knihovně na Barrandově.
Vstup na představení je volný.

■ Na středu 28. února je na -
plánována historická před -
náš ka z cyklu Dvousetletí
aneb 200 let od narození veli-
kánů. Tentokrát bude hlavním
tématem osobnost Karla Draho-
tína Villaniho – vlastence, po -
litika a básníka s modrou krví.
Přednáška se koná v pobočce
městské knihovny Ostrovské -
ho, začíná v 17.00 hodin.

■Výstava Svět a Světlo autora
Alexandra Iljuščenka začne
17. února v Portheimce. V tam -
ní Galerii D potrvá do 11. břez -
na a vstup je zdarma.

Pohádky na Barrandově

28. února

Karel Drahotín Villani

28. únoraKohoutek a slepička

25. února

Svět a Světlo

11. března
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veřejný prostor

www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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známky, mince, bankovky,
vyznamenání, odznaky, LP

tel: 603 938 271
znamky-mince.cz

VÝKUP
SBÍREK

BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ
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 Vykoupíme Vaši nemovitost

 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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Do toho, jak má nová čtvrť
vypadat, se mohli při ně-
kolika příležitostech za-

pojit i samotní obyvatelé páté
městské části. Dali najevo, že
chtějí, aby se zde dalo normál -
ně žít, nejen bydlet, a že chtějí
mít z nové výstavby prospěch.
Navrhli třeba, aby tady bylo

hod ně zeleně, aby bylo místo lé -
pe propojeno s Radlicemi a ob-
lastí Na Knížecí. 

A ve svých připomínkách ta -
ké nezapomněli na to, že ke
spokojenému a plnohodnotné -
mu bydlení patří i dobrá občan-
ská vybavenost, tedy na příklad
menší prodejny jako řez nictví či

pekárny, ale i kavárny se za-
hrádkami. Součástí projektu je
základní a mateřská škola. Ve-
řejnost stojí i o možnost trávit
na Smíchově volný čas, proto se
objevily nápady na venkovní po-
sezení, veřejné šacho vé stolky,
sportovní dům a kulturní halu
či koncertní sál, ale i dětská
hřiště pro malé i starší děti.

Projekt společnosti Sekyra
Group počítá s tím, že by měly
vzniknout nové parky, díky
1,4 hektaru parkových ploch
a no vým alejím lemujícím
všech ny nově navržené ulice se
Smíchov City stane zelenou
čtvrtí. Nový má být také do -
prav ní uzel mezi vlakovým
a novým autobusovým nádra-
žím, parkovištěm P+R, stanicí
metra a tramvají. Dálkové a pří-
městské autobusové linky se
mají přesunout z náměstí Na
Knížecí do prostoru u křižovat -

ky ulic Radlická a Dobříšská,
čímž vznikne komplexní do-
pravní terminál s velkokapacit-
ním parkovištěm P+R. 

Bydlení má v projektu v ná-
sledujících letech najít přes
tři tisíce lidí, vyroste tady zhru -
ba 190 000 m2 ploch pro služby,
nakupování a kanceláře, které
poskytnou moderní zázemí pro
devět tisíc pracovních míst. 

Smíchov City:
Nová škola i park
Už v letošním roce by se měl Smíchov začít měnit. Nové byty,
kanceláře a obchody vzniknou na místě smíchovského
nákladového nádraží. Nová čtvrť Smíchov City bude ohraničena
ulicemi Ostrovského, Nádražní, Dobříšskou a Radlickou.
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kultura

●Co se skrývá pod projektem
Roztančené jeviště – Souboj
divadel?

Martin: V Městském divadle
v Mladé Boleslavi jsme připra-
vili jednorázové taneční večery
v rámci našich tanečních kur -
zů. Napadlo nás udělat něco ji-
ného a pořádali jsme tematické
večery, třeba první republiku,
Latinskou Ameriku a podobně.
Zaměřili jsme se na jeden dva
tance a přizpůsobili tomu třeba
i styl oblékání. A potom nás na-
padlo připravit show, během
které se herci učí tančit a diváci
je mohou sledovat během finá-
lového večera. Zalíbilo se nám,
jak magická atmosféra divadla
podtrhuje v tanci uměleckost
a celé to má nádech tančírny.
Proto se zrodil ten koncept roz-
tančeného divadla, kde šlo
o pro pojení divadelního a spole-
čensko-tanečního umění. 

Tereza: První ročník proběhl
v roce 2016. Nevěděli jsme, co
čekat, zda se bude večer líbit di-
vákům a hercům, ale povedlo
se, měli jsme úspěch. Řekli
jsme si, že bychom mohli náš
nápad nabídnout dalším divad-
lům. První ročník se letos konal
v Chebu, Mladá Boleslav má za
sebou už druhý ročník. Některá
divadla se nám dokonce sama
ozvala a projekt je zajímá. 
● V Praze se zapojilo dokon -
ce osm divadel…

Martin: Ano, je to tak. Praha
je velmi specifická, divadel je
tady spousta, proto nás napa -

dlo udělat souboj divadel. Kaž -
dé vyslalo jednoho herce či he-
rečku a ti se utkají během fi -
nálového večera ve Švandově
di vadle.
● Jak jste vybírali, kdo si za-
tancuje?

Tereza: Divadla oslovila svoje
herce a kdo mohl a měl chuť,
zapojil se. Smyslem celé show
je spojit umění a tanec, ale také
diváky pobavit a společenský
tanec trochu zpropagovat.

Martin: Velmi nás také potě-
šila dvojice moderátorů, která
diváky večerem provede. Bude
to Te reza Kostková a Libor Bou-
ček. 
● Každého z herců doplní
profesionální tanečník či ta-
nečnice. Jaký tanec páry
před vedou?

Tereza: Každý si na tiskové
konferenci vylosoval jeden
standardní tanec a jeden latin-
skoamerický. Do té doby nikdo
ne tušil, co bude tančit, a není
tak možné se dopředu připra-
vit. Páry si samostatně připra-
vují choreografii a trénují, my

jen dohlížíme na to, aby nedo -
šlo třeba k tomu, že se budou
opakovat stejné taneční prvky,
aby to gradovalo, aby to diváky
bavilo.

Martin: Je nutné, aby divák
byl celý večer napnutý, aby se
těšil na další tanec. Každý pár
bude mít jedinou možnost se
představit a zabojovat o vítěz-
ství.
● Dostáváte od dvojic prů-
běžné zprávy,  jak se jim daří?

Tereza: Každý týden předsta-
vujeme herce či herečku na na-
šich sociálních sítích, protože
vyhlášena byla i soutěž, v níž
mohou lidé tipovat vítěze. Tak -
že veřejnost může vidět třeba
pohledy z tréninků, rozhovory
a zajímavosti ze zákuli sí. 
● Jak bude vypadat finálový
večer?

Tereza: Začne úvodním tan-
cem, který nacvičují všichni
soutěžící. Jako první bude stan-
dardní část, tu rozdělí pěvecké
vystoupení, a následovat bude
latinskoamerická část a opět
zpěv. Následovat bude hodno-

cení diváků, kteří vyberou
svéh o vítěze. Průběžně hodnotí
kaž dé vystoupení porota, která
zveřejňuje svá hodnocení jen
částečně a nikdo tak nemůže
dopočítat, jak na tom je. Vítěze
potom vyhlásí i poro ta a třetího
vítěze – tip veřejnosti z inter-
netu vyhlásíme my. 

Martin: A bude také vyloso-
ván jeden divák, který bude ta -
ké odměněn.
● Projekt začal před dvěma
lety jako malý v Mladé Bole-
slavi, teď se zapojí osm diva-
del v Praze. Jaké plány máte
dál? 

Martin: Určitě bychom rádi
projekt dál posouvali, rádi bu-
deme inspirovat lidi, aby chodili
tančit, aby se bavili. V Česku
má me krásnou tradici taneč-
ních a každá propagace tance je
fajn.

Tereza: Máme rozjednaná
další oblastní divadla, zvažuje -
me rozšíření projektu a další je -
ho možné alternativy a využi tí
a také jednáme o zahraniční
spolupráci. 

Dvojice tanečníků Martin Šimek a Tereza
Řípová stojí za projektem Roztančené
jeviště – Souboj divadel Praha. Před dvěma
lety taneční show začala v Mladé Boleslavi,
letos se v Praze zapojí dokonce osm
divadel. Finálový večer se bude konat
v březnu ve Švandově divadle.

Roztančené jeviště – Souboj divadel Praha
■ Zapojí se osm pražských divadel, a to Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Divadlo v Celetné,
X10 – Strašnické divadlo, Divadlo Broadway, Divadlo Kalich, Divadlo na Vinohradech a Divadlo
v Rytířské. Finále proběhne ve Švandově divadle na Smíchově, a to 10. března.
■ Za autorským projektem stojí taneční pár Martin Šimek a Tereza Řípová, kteří ho zahájili
před dvěma lety v Městském divadle Mladá Boleslav.
■ Projekt je možné sledovat na sociálních sítích Instagram (@roztancenedivadlo), Facebook
(Roztančené divadlo aneb Když herci tančí) nebo na webu  www.roztancenedivadlo.cz. Veřej-
nost se může zúčastnit i tipovací soutěže.

Smíchov roztančí

souboj divadel
Smíchov roztančí

souboj divadel
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