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Jak fungují
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Školství

Causa

Nissan-Řeporyje, Ořešská 873, Praha 5-Řeporyje, Tel.: 605 006 600
www.nissan-reporyje.cz

NISSAN JE ZPĚT
NA PRAZE 5
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Miroslav Donutil:
Divadlo je buď dobré, nebo špatné

Najdete nás na
www.vase5.cz

Zástavba hřiště
na Smíchově
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Vážení čtenáři,
jaro je konečně tady, a to
nejen podle kalendáře. I když
ještě mohou být studené no -
ci, milovníci tepla už s jisto-
tou vědí, že mrazy se jen tak
nevrátí. Duben je měsícem,
kdy čekají povinnosti jednak
rodiče a děti, jednak třeba
majitele aut. Ti první jmeno-
vaní mají před sebou zápis,
jdou k němu děti, které v září
zasednou do školních lavic.
Následovat bude v květ nu za-
pisování dětí, které po letních

prázdninách poprvé půjdou do mateřských škol. Majitelé
aut by zase s nastupujícím jarem neměli zapomenout za-
vézt své auto do servisu. Jednak bylo v zimě vystavováno
nadměrné zátěži související s počasím, jednak je před mno -
ha z nás dlouhá cesta na letní dovolenou. A nikdo nestojí
o to, aby někde uvízl a místo pohody u moře řešil starosti
s nepojízdným autem. Věnujeme se také zástavbě Smí-
chova, respektive jednoho z tamních sportovišť. Na titulní
stránce vidíte oblíbeného herce Miroslava Donutila. Jaké
jsou u něho novinky a co má rád v Praze 5?
Pěkné jar ní týdny.

Vaše Zuzana
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Systém nastavení
tuhosti vidlice dle
hmotnosti jezdce

Pohodlné 
ergonomicky 
tvatované sedlo 

Hliníkový rám
CGF Evo (Comfort
Geometry Frame) 6061
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Golem
ve Mlejně

Přesně v 15.00 hodin začne
22. dubna v KD Mlejn pohádka
pro děti Golem. Jde o loutkový

příběh na motivy starých židovských
pověstí, zejména pak legendy o Gole-
movi. Na Pražský hrad se sjíždějí nej-
významnější alchymisté a umělci své
doby. Proradný rádce se snaží co nej-
více si namastit kapsy, a tak lidé v pod-
hradí zažívají krušné chvíle. Předsta-
vení, které je vhodné pro děti od šesti
let, zahraje divadlo Damúza.

INZERCE V5-0419

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

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

internet na praze 5 

od 290 kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Rekonstrukce bazénu a fasád v Zá-
kladní a mateřské škole Weberova
skončí v následujících týdnech, v pří-

padě bazénu v dubnu, fasády budou dokon-
čeny v květnu. „Schválení dodatku smlou -
vy s pevně danými daty pro otevření
ba zénu a ukončení veškerých prací je dob-
rou zprávou především pro děti a rodiče.

Skončí nepříjemné provizorium spojené
s rekonstrukcí školy,“ uvedl radní pro ma-
jetek Prahy 5 Martin Damašek (TOP 09)
s tím, že rekonstrukci zpomalilo zejména
zvýšené množství demontáže nebezpeč-
ných azbestových desek, které byly součás -
tí protipožární ochrany, a montáž nového
protipožárního podhledu.

Fotografická soutěž
Lípa – náš národní strom

V rámci letošních oslav stého výročí
založení Československa dostanou
fotografové šanci uspět v soutěži

Lípa – náš národní strom. Soutěž organi-
zuje web Pražské stromy ve spolupráci
s pražským magistrátem. Klání je určeno
amatérským fotografům a cílem je jednak
zdokumentovat dřeviny, které byly vysa-

zeny na počest vzniku Československé re-
publiky, jednak najít nejkrásnější lípu Pra -
hy. Sním ky je třeba doplnit o lokalitu, kde
strom roste, připojit je možné okolnosti
vzniku snímku nebo poznámku, čím strom
soutěžícího zaujal. Fotografie je možné za-
sílat do 19. srpna na e–mailovou adresu
prazskestromy@seznam.cz.

Ve škole
končí rekonstrukce
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Architektonická
soutěž na novou školu

Mezinárodní otevřenou dvoufá-
zovou architektonickou soutěž
o návrh na řešení nové základ -

ní školy „Škola Smíchov“ v nově vzni-
kající čtvrti Smíchov City, v místě býva-
lého nákladového nádraží Smíchov na
křížení ulic Nádražní a U Železničního
mostu, vyhlásila pátá městská část.
„Předpokládáme, že architekt bude ře -
šit i potřeby městské části a obyvatel
této oblasti. Nejenom ty školní, ale bu -
de se zabývat i komunitními potře-
bami, které základní škola může posky-
tovat. Optimisticky předpokládáme, že
do dvou let od vyhlášení výsledků sou-
těže by městská část mohla držet v ru -
ce právoplatné stavební povolení,“ řekl
starosta pětky Pavel Richter (TOP 09).
V mezinárodní porotě zasednou mimo
jiné také architekti, kteří mají zkuše-
nost s navrhováním škol. První fáze ar-
chitektonické soutěže se odevzdává
elektronicky a požadované soubory je
potřeba zaslat nejpozději do 4. května
do 17.00 hodin. 

INZERCE V5-0415

Přívoz jezdí
až do osmi hodin

Pětka se chystá
na vydávání pasů

Pražským přívozům začala plná se-
zona. V případě páté městské části
jde o linku P5, která je však výjimeč -

ně v pro vozu už od konce minulého roku,
a to z důvodu dočasného uzavření pěších
lávek výtoňského železničního mostu, kte -
rý spojuje Výtoň se Smíchovem. Přívoz
slouží jako náhradní doprava za uzavře né

pěší lávky, a převáží proto cestující zdar -
ma. Ny ní se ale jeho provoz prodlužuje
o hodinu. Lin ka P5 jede v trase Císařská
lou ka – Kotevní – Výtoň – Náplavka Smí-
chov, a to v pracovní dny od 7.00 do 20.00
a o víkendech od 8.00 do 20.00 hodin, in-
terval má deset minut ve špičce a patnáct
mimo ni.

Z důvodu schválení novely zákona
o cestovních dokladech a novely zá-
kona o občanských průkazech, které

s účinností od 1. července letošního roku
mimo jiné zavádějí možnost vyhotovení
cestovního pasu a občanského průkaz do
24 hodin, rozšíří pětka fungování dotče-
ného pracoviště a zrekonstruuje čekárnu.

Zvýšený zájem o vydání cestovního pasu
zaznamenali v páté městské části i po zru-
šení místní příslušnosti pro podání žádosti
o cestovní doklad v roce 2016. Tato změna
zavedla možnost vyřídit si pas na úřadě,
který zájemci svojí polohou nejvíce vyho-
vuje, bez potřeby mít v městské části trvalé
bydliště. 



6 www.vase5.cz

causa

INZERCE V5-0407

www. .cz

na multifokální skla
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Kdy zvolit multifokální skla ?

pohled na všechny vzdálenosti

INZERCE V5-0403

Erpet Golf Centrum je
sportovní klub, který sto -
jí hned vedle zmiňova-

ného hřiště. Ten sice sportovní
plochy pronajímá, ale nedá se
říct, že by se tam soustavně
spor tovalo.

„Bojuji za každé zachování
sportovních ploch a zeleně, ale

tady ve skutečnosti nikdo ne-
sportuje kromě pár lidí, kteří
nejspíš chodí trénovat golf do
centra v Erpetu, ale veřejnosti
to neslouží. Je to spíše bariéra
území. Když tam procházíte,
máte strach. Jsou tam „zašití“
lidé bez domova ne bo rybáři,
ale není to žádná příjemná ces -

Byty místo
sportoviště
Na Strakonické ulici v Praze 5 stojí velké
fotbalové hřiště. Jeho vlastník SK Smíchov,
který zároveň vlastní i Erpet Golf Centrum,
stojící hned vedle, plánuje postavit místo
něj bytovou zástavbu, která by lidem
nabídla byty, obchody a „smíchovskou
náplavku“. Řadě lidí se však záměr nelíbí. 

ta kolem řeky,“ uve dla zastupi-
telka a předsedkyně Výboru
územního rozvoje Prahy 5 Zu-
zana Hamanová (DJK).

„Vyjádřili jsme se k tomu
kladně, protože majitel předlo-
žil řešení, které je v souladu
s metropolitním plánem a stra-
tegií toho, jak by měl vypadat
břeh řeky. V návrhu je podél ře -
ky široký pás určený pro ze leň
a rekreaci, veřejný prostor je
vybavený kavárnami a obchody.
U vody dřevěná pla ta, lodič ky,
bude tam i možnost ležení na
trávníku. Teď je fotbalové hřiště
neprostupná bariéra podél ře -
ky,“ doplnila Zuzana Hamano -
vá.

„Mně osobně vadí, že na rad-
nici změnu podpořili. Na jednu
stranu hledají místo pro hřiště
a pro zeleň a pak, když už ně kde
park nebo hřiště je, tam nechají
postavit barák,“ uvedl předseda
Sdružení nezávislých občanů
Prahy 5 (SNOP 5) Karel Bauer.
Pokud si podle něj někdo ku-
puje pozemek s tím, že je tam
park, škola, hřiště nebo les, měl

by to respektovat a ne žá dat
o změnu územního plánu. „Ar-
gument, že se hřiště nepoužívá,
je jako říct: Vykácíme les, pro-
tože tam nejsou žádné stro my.
Když se rozhlédnete po Smí -
chově, moc tam těch sportovišť
není,“ dodal Bauer. Podmínkou
projektu bylo to, aby vlastník
kompenzoval úbytek sportov-
ních ploch někde jinde. „Musí
nahradit ty sportovní plo chy,
které by tady uby ly,“ ře kla za-
stupitelka Zuzana Hamanová.
Současné fotbalové hřiš tě je prý
stejně moc blízko centru.

„Momentálně je nejbližší dět-
ské hřiště na druhé straně že-
lezničního mostu. Ale když bu -
dou chtít děti na Praze 5
spor tovat, tak je přece rodiče
nebudou vozit autem nebo ne-
pojedou autobusem,“ argumen-
tuje před seda sdružení SNOP 5
Bauer.

Fotbalové hřiště má vlastník
v úmyslu předělat na bytovou
zástavbu a obchody. Podél řeky
by vznikla cyklostezka a široká
„smíchovská náplavka“.
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Zapomeňte třeba na to, že
byste v létě takzvaně do-
jezdili staré zimní pneu-

matiky.  Přezutí na letní má své
důvody. K přezutí se doporu-
čuje období, kdy se venkovní
teploty dlouhodobě pohybují
nad 7 °C. Zimní pneumatiky
jsou uzpůsobeny podmínkám,
které lze v zimě očekávat, tak
aby usnadňovaly průchod vody
a zadržovaly sníh.

V létě se ale tato výhoda mění
v nevýhodu, protože auto může
být hůře ovladatelné, a navíc si
připlatíte za pohonné hmoty,
spotřeba totiž při jízdě na zim-
ních pneumatikách v létě bude
vyšší. Spotřeba paliva může být
jízdou na nesprávných pneu -
matikách vyšší až o 10 procent.
Zim ní gumy na letní vozovce
jsou také mnohem hlučnější.

Letní obutí je vyrobeno z jiné
směsi než zimní a je stabilnější
a tvrdší, což vede k menšímu
opotřebení. Brzdná dráha letní
a zimní pneumatiky je úplně
jiná, ta zimní se na rozpálené
vozovce přitom prodlužuje
a hro  zí nebezpečné situace.
Z odborných testů vyplynulo,
že brzdná dráha letních pneu-
matik je více než dvojnásobná
oproti vzdálenosti, na které za-
staví automobil na kvalitním
zimním obutí. A pro představu
takzvané celoroční pneumatiky
potřebovaly při stejné rychlosti
o 80 procent delší brzdnou drá -
hu. Při nákupu pneumatik buď -
te obezřetní. Pokud je vybíráte
na internetu, volte kvalitního
a pro věřeného prodejce. Kva-
litní obchod také zaručuje rych -
lé dodání.

Výměna pneumatik je ale jen
jedna z položek, kterou byste si
měli před jarem v souvislosti
s vaším autem odškrtnout.

Myslete totiž na to, že vás če -
ká tře ba dlou há cesta na dovo-
lenou a nechcete asi uvíznout
v ci zí zemi a řešit nepříjemnosti
související s nepojízdným au -
tem.

Odborníci v servisu se autu
podívají na brzdy a stejně jako
v zimě na baterku, zkontrolují
třeba i kapaliny a zaměří se ta -
ké na podvozek. Auto je přece
jen v zimě vzhledem k počasí
velmi zatěžováno. V jarních
a letních měsících také budete
zapínat klimatizaci a i ta projde
v servisu pečlivou kontrolou.

Zatímco před zimou je dobré pohlídat si,

zda máte v pořádku baterii nebo třeba

stěrače a ostřikovače, aby se vám nestalo,

že uvíznete v mrazu, ani jarní servis byste

jako majitelé aut neměli podceňovat.

Na jaře vezměte

auto do servisu

Proč vyměnit pneumatiky
■ K přezutí se doporučuje období, kdy se venkovní teploty
dlouhodobě pohybují nad 7 °C.
■ Spotřeba paliva může být jízdou na nesprávných pneumati-
kách vyšší až od 10 procent.
■ Zimní gumy na letní vozovce jsou také mnohem hlučnější.
■Brzdná dráha letní a zimní pneumatiky je úplně jiná, ta zim -
ní se na rozpálené vozovce přitom prodlužuje.
■Z odborných testů vyplynulo, že brzdná dráha letních pneu -
ma tik je více než dvojnásobná oproti zimnímu obutí.

Na jaře vezměte

auto do servisu
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PNEUCENTRUM MOTOL
AUTOSERVIS – PNEUSERVIS – RUČNÍ MYTÍ AUT A INTERIÉRŮ

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

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

AKCE:

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

Nelze kombinovat s dalšími akcemi. 
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● V Brně jste prožil mládí, řadu let tam
hrál a opět hrajete. V 90. letech jste se
ale přestěhoval do Prahy. Bylo to pro vás
těžké rozhodování?

Nebylo. Myslím, že naše republika je tak
strašně malá, že nemá cenu uvažovat ani
o tom, že se někam stěhujete. Pochopitelně
vás to na nějaký čas vytrhne z kruhu nej-
bližších kamarádů, ale nové velmi rychle
najdete nebo se jedete podívat do Brna. Ne -
mám žádný problém, jezdíme s kamará-
dem, který je z Brna, na ryby. Vždycky při-
jede a zajedeme tam, kam je nám libo,
a vů bec nám ta vzdálenost nedělá prob-
lémy. A v Praze jsme si zvykli velmi rychle. 
●Od příchodu do Prahy žijete v Praze 5.
Jak došlo na pětku, byla to náhoda,
nebo váš záměr?

Na to došlo komicky. Já jsem samozřej -
mě v době, kdy jsem se potřeboval přestě-
hovat do Prahy, sháněl všechny možné
inze ráty a hledal jsem, kde kdo nabízí ně -
jakou výměnu. Až jsem v nějakých novi-
nách našel inzerát jedné paní a ta paní byd-
lela na sídlišti v Praze 5. My jsme měli byt
na sídlišti v Brně, takže došlo velmi rychle
k výměně, neboť ona toužila po přestěho-
vání se za dcerou do Brna a shodou okol-
ností právě tam, kde my jsme bydleli. Takže
se to povedlo velmi rychle zorganizovat
a tak jsme se nastěhovali na pětku. Za ně-
jaký čas jsme tam potom postavili dům
a teď už jsme v Praze 5 trvalými obyvateli.  

●V Praze 5 bydlíte přes dvacet let. Co na
ní máte rád, co se vám na ní líbí?

Pětka je krásné místo v Praze. Je plná
přírody, zeleně. Třeba krásné Prokopské
údolí, spousta možností na procházky po
Barrandovských skalách a na Barrandov
samotný. Slyšel jsem, že probíhá rekon-
strukce Barrandovských teras a toho ba-
zénu, tak doufejme, že k tomu konečně
dojde. Líbí se mi Smíchov, který se stále
rozrůstá, jsou tam krásná místa a dole teče
Vltava. Myslím, že je to moc hezké místo
k žití. Vždycky, když se třeba podíváte z vr -
cholku Barrandovských skal, ze Zličína ne -
bo z těch kopečků dolů na Prahu a vidíte,
jak tam leží smog, a vy tam nahoře máte
čisto, tak si řeknete: Tady je to hezké.  
● Bylo těžké vás přemluvit, abyste se
vrátil s pořadem Na kus řeči do Branic-
kého divadla?

Odehrál jsem v Branickém divadle přes
dvě stě představení. Respektive jsme ne-
hráli, ale dostali jsme se do úzkého kon-
taktu s divákem. S tím jsem neměl prob-
lém. Tady byl spíš problém v tom, že se
ko lem Branického divadla odehrávaly po -
řád nějaké tance a nikdy se přesně nevě-
dělo, kdo to povede, jestli to povede, kam to
povede… Když se divadla ujal Vašek Číž-
kovský, kterého znám dlouho, a přišel za
mnou s touto nabídkou, tak jsem neváhal
a do svého programu jsem pořad jednou
měsíčně vsunul. Myslím si, že je docela

pěkná věc, když se zase v Praze budou ode-
hrávat tato setkávání se s významnými
hos ty, a chtěl bych, aby byli významní. Vě -
řím, že mí atraktivní hosté opět přilákají
skvělé publikum, na jaké jsem byl vždy
v tomto divadle zvyklý.
●Hosty si vybíráte sám? Na koho se mo -
hou diváci těšit?

Ano, hosty si budu vybírat sám. V pod-
statě už je do konce června mám vybrané,
odsouhlasené, jen ještě nemáme všechny
potvrzené, tak bych je zatím nechtěl všech -
ny jmenovat. Prvními byli 3. března Tereza
Hofová a Matěj Hádek, jejichž jsem partne-
rem v seriálu Dáma a Král. S jistotou ještě
můžu potvrdit, neboť jsem s oběma pány
mluvil, Láďu Šmicera a Pavla Kuku. Chci
vždycky mít jako hosty takové dvojice, kde
vládne nějaké napětí nebo je tam něco, co
je doneslo až na vrchol našich novodobých
dějin, nebo někoho, kdo dělá úplně odlišné
nebo i stejné věci, ale jinde. To je asi takový
vzorec, podle kterého si hosty vybírám.
Myslím, že budou všichni zajímaví, že se
podaří sesbírat je tak, jak si to představuji,
a že se jejich výběr až do konce tohoto roku
brzy uzavře. 
● Kdo se ujal režie pořadu?

Tento typ pořadu, pokud se netočí pro te-
levizi, žádnou režii nepotřebuje. Ta režie je
dána určitou stopáží, hosty a mnou, který
to celé vede. Musím celý ten čas a timing
hlídat a na to není potřeba režie. Režii po-

Miroslav Donutil:
Divadlo je buď dobré, nebo špatné

Přes dvacet let žije jeden z nejpopulárnějších českých
herců Miroslav Donutil v Praze 5. Byt tady našel v době,
kdy se do metropole stěhoval z Brna. „Pětka je krásné
místo v Praze. Je plná přírody, zeleně. Třeba krásné
Prokopské údolí, spousta možností na procházky po
Barrandovských skalách a na Barrandov samotný,“
popisuje Donutil, který se v březnu vrátil na prkna
Branického divadla s oblíbeným pořadem Na kus řeči.
Stejnojmennou talkshow vysílala České televize v letech
2001 až 2005. Milá povídání oblíbeného divadelního
a filmového herce, baviče a vypravěče se známými hosty
ze společenského či sportovního života si mohou diváci
užívat pravidelně každý měsíc.
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třebujete v momentě, kdy to vstoupí na te-
levizní obrazovky a divák potřebuje chvilku
vidět to, chvilku ono, pak vcelku, chvilku
potřebuje vidět třeba nějakou písničku, což
tady také samozřejmě bude, to nevylučuji,
ale nepotřebuje se to tak zvaně prostříhá-
vat. Tady se divák prostřihne sám tam,
kam se chce dívat, poslouchá to, co chce
poslouchat. 
● Vašimi prvními hosty byli Tereza Ho-
fová a Matěj Hádek, kteří s vámi hrají
v televizním seriálu Dáma a Král. Vy jste
se ale dlouho seriálům vyhýbal…

Jak kterým. Vždycky jsem se vyhýbal
a vyhýbat se budu seriálům, které se točí
ráno od pěti do devíti hodin a scénář se píše
na koleně těsně před natáčením. Na rozdíl
od seriálů, které mají pevně napsaný scé-
nář a víte přesně, odkud vaše postava smě-
řuje a kam. Těm jsem se nevyhýbal nikdy.
Dneska ne filmy, ale seriály hýbou světem.
Od Ameriky až po Berlín a Pra hu, ale tam
na ně bohužel mají lepší rozpočty, než jsou
u nás. Pokud je ale seriál kvalitní, jako byl
třeba Doktor Martin, Dáma a Král nebo La-

byrint, tak ne mám problém v něm hrát.
Naopak, jsem velmi rád, že v těchto seri-
álech mohu účinkovat.
● Hrál jste v Národním diva dle i v ma-
lých divadlech Hu sa na provázku nebo
v Branickém divadle. V jakém prostře dí
se vám lépe hraje, v komorním, nebo na
velkém jevišti? 

Myslím, že pokud jde o prostředí, nejlépe
to charakterizoval můj přítel Milan Lasica.
Když mi blahopřál k padesátinám, řekl:
„Pre prvú polovicu svojho života si si zvolil
vynikajúce angažmá v Divadle Husa na
provázku. A v tej druhej, kratšej polovici si
zvolil tiež výborne angažmá v Národnom
divadle.“ Když jsem se s ním potkal nedáv -
no, tak mi řekl do třetice: „A je výborné, že
si odišiel v tom najlepšom.“
● Nelitoval jste někdy, že jste zvolil he-
rectví? 

Nikdy jsem toho nelitoval. Ono to bylo
vlastně dané, ta mo je historka o pětce
z francouzštiny a o mém posunutí se do he-
rectví je všeobecně zná má, takže nebylo
zbytí. Chtěl jsem být novinářem, námořní-

Miroslav Donutil
Divadelní a filmový herec, moderátor, vypravěč a dabér.

■ Narodil se 7. února 1951 v Třebíči.
■ Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně.
■Během studií začal hrát na experimentální scéně Divadla Husa na provázku, kde
později získal angažmá.
■ V roce 1990 se stal členem souboru pražského Národního divadla, kde odehrál
mimo jiné 600 repríz komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů.
■ Často hraje ve filmu i v televizi, věnuje se také dabingu. Je držitelem Českého lva
za vedlejší mužskou roli ve filmu Věry Chytilové Pasti, pasti, pastičky.
■Nedílnou součástí jeho tvorby jsou one man show založené na humorných vyprá-
věních.
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Strhující hudba Klause Badelta a Hanse Zimmera, 
orchestr a sbor Filharmonie Hradec Králové, dirigent Helmut Imig

9.6.2018 18:00 Praha

V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved© Disney
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kem, lesníkem a já nevím, čím
ještě vším, ale nemohl jsem dě -
lat přijímací zkoušky na jiné vy-
soké školy, kde pětku nepři-
pouštěli. Nakonec jsem ale vším
tím byl díky herectví. Takže
vlastně vů bec nemám na co si
stěžovat. Jsem rád, že toto po-
volání dě lám. Herectví je velmi
namáhavé povolání, stravuje
veškerý váš čas a jenom málo
času najdete na oddych. S vě -
kem si ale času na oddych dá -
vám čím dál tím víc, protože je
to potřeba. 
● Říkal jste, že  jste uvažoval
o studiu žurnalisti ky. Napadá
vás, na co by se zeptal novi-
nář Miroslav Donutil herce
Miroslava Donutila?

V dnešní době bych se jako
novinář asi zeptal: „Proč jste se
tehdy, když jste chtěl být novi-
nářem, novinářem nestal, když
jste po tom tolik toužil, a stal
jste se hercem?“ A já bych mu
zopakoval to o té pětce a pak
bych mu řekl: „Vůbec vám ale
nezávidím, že jste dnes noviná-
řem.“

● Ve vašich šlépějích se vydal
i váš mladší syn Martin?

Hrajeme spolu v Brně ve
dvou inscenacích, jak v Amade-
ovi, tak v Králi Ubu a hráli jsme
spolu i ve Sluhovi dvou pánů na
jevišti Národního divadla. Hráli
jsme spolu i v několika televiz-
ních věcech. Musím říct, že
Martin toužil stát se hercem už
odmalička. Ve čtyřech letech,
když byl na premiéře Sluhy
dvou pánů, se ho někdo ptal:
„Co chceš dělat, Martínku, až
budeš velký?“ A on na to řekl:
„Chtěl bych bavit lidi jako tať -
ka.“ Od té doby si to s sebou
nesl. Nijak jsem mu to neroz -
mlouval, pouze jsem se mu sna-
žil vysvětlit, že by bylo možná
dobré, kdyby počkal, vystudo-
val nejprve gymnázium, a když
ho to bude pořád držet, aby pak
šel studovat AMU. On si ale pro-
sadil konzervatoř, uspěl tam
a absolvoval ji. Vladimír Morá-
vek z Provázku mu nabídl an-
gažmá do Brna, šel tam a teď,
po pěti letech, odsud bude od-
cházet. Vydal se svou vlastní

cestou. Při zkoušení Amadea
jsem si mohl všimnout, jak do -
bře se tou svou cestou vydal,
protože jsem viděl nesmírně
pil ného kluka, který se byl
scho pen připravit na tu velmi
těžkou roli velmi kvalitně
a krás ně. Velmi krásně a kva-
litně Amadea také hraje.
● Co vás čeká, na co se mo -
hou diváci těšit?

Dotočili jsme první řadu seri-
álu Dáma a Král, který běží na
televizi Nova. V České televizi
jsme dotočili třetí řadu detek-
tivního seriálu Labyrint, ty pře -
dešlé dvě řady měly velký
úspěch i v zahraničí a koupila si
je řada evropských zemí. Ne-

dávno v televizi uvedli film Můj
strýček Archimedes, který už
také dobývá Evropu. Teď jsme
dotočili s Jiřím Svobodou k 28.
říjnu a ke 100. výročí vzniku re-
publiky film Alois Rašín, kde
hraji předsedu vlády Karla
Kramá ře. To byla velmi těžká,
náročná, charakterní role o člo-
věku, který patřil k velmi vý -
znamotvorným osobám našeho
vznikajícího státu. Čeká mě na-
táčení filmu Doktor Martin,
který uzavře celou tu ságu
o doktoru Martinovi a bude to
film do kin. A čeká mě celá řada
dalších věcí, ale ty zatím nejsou
ještě definitivně stanoveny, tak
nemá cenu o nich mluvit.

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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Protože jeho narozeninový
koncert je beznadějně vy-
prodaný, rozhodl se při-

dat ještě jeden koncert a poprvé
se s ním bude možné potkat
v O2 areně už v pondělí 7. květ -
na. V prosinci 2016 vystoupil
Enrique Iglesias poprvé v České
republice. Na beznadějně vy-
prodaném koncertu tehdy slí-
bil, že se za svými českými fa-
noušky vrátí, a svůj slib nyní
splní.

Chystá pro ně navíc oprav du
výjimečnou show. Zpěvák totiž
vystoupí přesně v den svých na-
rozenin, 8. května 2018. Prahu
si tedy vybral jako jedinečné
mís to, kde svůj den oslaví vel-
kolepým koncertem.

Vystoupí v pražské O2 areně,
která je největší tuzemskou
mul tifunkční halou.

Svým narozeninovým kon-
certem tak Enrique Iglesias us -
pořádá pravděpodobně nej vět  ší

narozeninovou party v české
historii. 

A zkrátka nepřijdou ani fa -
nouš ci, někteří z nich totiž mají
nadě ji, že se se svým pěveckým
idolem pot kají tváří v tvář.
„První tisícovka vstupenek za-
koupených přímo na webu Tic-
ketportalu se dostane do sloso-
vání o Meet&Greet s Enriquem,

dva vylosovaní šťastlivci se
s ním pak budou moci v den
koncertu setkat a k narozeni-
nám mu popřát osobně,“ slibuje
zástupce pořádající agentury
ART BG.

Vstupenky na koncert jsou
k dostání v síti Ticketportal.
https://www.ticketportal.cz/
Event/ENRIQUE_IGLESIAS

Enrique Iglesias
se vrací do Prahy! 
Vypadá to, že španělská popová megastar
Enrique Iglesias má rád Prahu. Nejenže
tady začátkem května spolu s fanoušky
oslaví své narozeniny. Navíc má pro ně
speciální dárek. 

INZERCE V5-0410

Výstava pojmenovaná Mo-
drotisk tradiční a netra-
diční začíná tento týden

v Historickém muzeu v leto-
hrádku Kinských. Návštěvníci
se, jak název napovídá, sezná -
mí s technikou modrotisku, lát-
kami vyrobenými ruč ně speci-
ální tradiční technikou, a je jími
různorodými podobami. 

Pořadatelé slibují seznámení
s modrotiskem jako význam-
ným kulturním fenoménem,
který v průběhu staletí dosáhl
na československém území ne-
smírné rozmanitosti a boha-
tosti projevu. Připomínají také,
že v roce 2017 byla technologie
výroby modrotisku státy střed -
ní Evropy nominována na Re-
prezentativní seznam nemate-
riálního kulturního dědictví
lid stva UNESCO!

K vidění budou na výstavě
v Musaionu na Smíchově jed-

nak předměty s obvyklým drob-
ným bílým vzorem, jednak další
různorodé modrotiskové texti-
lie, které byly užívány v lido-
vém prostředí. Přiblížena bude
také činnost Ústředí lidové
umě lecké výroby, na niž nava-
zují současní výtvarníci a návr-
háři.

Součástí výstavy jsou i do -
provod né akce. Například na
21. dub na je naplánováno téma
po jmenované „Modrotisk –
dneš ní vydání“. Jejím cílem je
upozornit na aktuálnost a po-
tenciál modrotisku a inspirovat
k další tvůrčí činnosti. Svoji
práci představí českoslovenští
výrobci a designéři. Součástí
akce je také přednáška autorky
výstavy Kláry Binderové na té -
ma Modrotisková oděvní tvorba
pod vedením Ústředí lidové
umě lecké výroby a vystoupení
autorské kapely Nic víc.

Seznamte se
s modrotiskem
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školství

Výborně se pobavit a ještě se něco naučit
moho u děti na čtyřech turnusech letního
příměstské ho tábora jazykové školy Keytone.

Lekce máme i pro mrňousky.
Prázdniny jsou časem kamarádství, dobrodružství

a zábavy. Taková kombinace vytvoří vzpomín ky, na
které dítě nikdy nezapomene. A když se to všechno
odehrává v angličtině, ještě se hodně naučí. To
přes ně nabízí letní příměstské tábory, které pořádá
anglická jakyzová škola Keytone. 

„Program jsme vyzkoušeli na stovkách našich dětí.
Těm se líbí, a proto se k nám pořád vrací. Letos te -
dy již po sedmé jsme spolu s našimi profesionálními
zahraničními lektory připravili zážitkový program vy-
učovaný unikátní metodou Sensory English,“ uvedla

Prázdniny po anglicku
čekají na děti na Smíchově

ředitelka Keytone Vitalin Maidych. Podle ní intenzivní
pobyt v anglicky mluvícím prostředí pomáhá dětem
rozmluvit se. Tábory tak přináší skvělé výsledky.

Letní škola je otevřena každý den od 8 do 16.30
hodin, vítány jsou všechny samostatné děti od 4 do
15 let. Plná cena za jeden týden je 5 500 korun,
v ceně jsou zahrnuty veškeré použité materiály,
práce lektorů a stravování zajištěné firmou Eko -
landia.

Letní kurzy i pro mrňousky
Máte doma mladší dítko? I o ně se v Keytone po-

starají. „Připravili jsme pro nejmenší po čtyři týdny
dopolední lekce plné zpívání a hraní. Jeden termín
zahrnuje čtyři lekce a stojí 800 korun. Můžete však
přihlásit své dítě i na jednotlivé lekce,“ vysvětlila
Maidy ch.

Minitábory se konají ve stejném termínu jako pří-
městské tábory a jsou pro děti od 18 měsíců do 4,5
let. Více informací o táborech najdete na stránkách
www.keytone.cz, nebo si o ně zavolejte na 731
523 377.

Termíny:
od 23. do 27. července

od 30. července do 3. srpna
od 20. do 24. srpna
od 27. do 31. srpna

Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz

Určeno dětem od dvou let do čtyř let.
Zápisy pro školní rok 2018/2019: 31. 5. a 5. 6. 2018

Další zápisy průběžně, dle volné kapacity
Dětská skupina, malý kolektiv

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

Škola pro nejmenší Kulíšek,
provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov

Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy.
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Jak budou v létě
otevřeny školky
Tři měsíce zbývají do za-

čátku letních prázdnin.
A zatímco děti už se ne-

mohou dočkat, pro rodiče začí -
ná logisticky nejnáročnější část
roku. Rodiče menších dětí mo -
hou využít možnost umístit dí -

tě do některé mateřinky v pá té
městské části. Střídat se v pro-
vozu bude několik z nich.

Všech ny mateřské školy zři-
zované Prahou 5 však budou
uzavřeny v termínech 2.–6. čer -
vence a 20.–31. srpna.

Oblast Barrandov, Hlubočepy, Zlíchov
9. 7. – 20. 7.
23. 7. – 3. 8.

■ Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlu -
bo če py, Chaplinovo nám. 1/615 + odloučené pracoviště MŠ
Renoi ro  va 648, Praha 5 – Barrandov 

6. 8. – 17. 8.
■ Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830

Oblast Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice, Motol
9. 7. – 20. 7.

■ Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004
■ Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

23. 7. – 3. 8.
■ Mateřská škola se speciálními třídami DUHA, Praha 5 – Ko-
šíře, Trojdílná 1117

6. 8. – 17. 8.
■ Základní škola a mateřská škola, Grafická 13/1060, odl.
pracoviště MŠ Holečkova 38, Praha 5 – Smíchov 
■ Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430
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bydlení

Čtyři prostorné třípodlažní
viladomy zahrnují 12 by-
tových jednotek o dispo-

zici 4+kk a velkorysé výměře 90
až 100 m2. Jednotlivá podlaží
zajistí svým obyvatelům vlastní
bydlení s dostatkem náležitého
soukromí. Viladomy zároveň
po skytnou zázemí pro bezpeč -
ný společenský život s rodinou
a potřebný prostor pro navá-
zání vzájemných sousedských
vzta hů. Nejen pro tento zajíma -
vý kompromis rodinného a by-
tového domu se v současnosti
stávají viladomy stále vyhledá-
vanějším moderním bydlením. 

Každý si tu najde své…
Půdní byty díky netradiční -

mu úhlu zastřešení vytvářejí

neotřelý interiér, obývací pokoj
s kuchyní navíc zdobí roman-
ticky vyhlížející francouzská
okna orientovaná na západ.
Pří zemní bytové jednotky dis-
ponují rozlehlými zahradami
až 95 m2. Ostatní byty díky
svým velkoryse prostorným te-
rasám nabídnou příjemnou
možnost každodenní relaxace
s výhledem na západ slunce
a uklidňující zeleň v okolí.  

Zejména pro
rodiny s dětmi

Velmi snadná dostupnost do
centra hlavního města Prahy
a zároveň malebné přírodní
scenerie v bezprostředním oko -
lí, klid i nedocenitelné soukro -
mí v moderních viladomech činí

projekt velmi atraktivním mís-
tem k životu zejména pro rodi -
ny s dětmi, ale i třeba pro nároč-
nější páry vyhledávající klidné
bydlení na dosah velkoměsta. 

Životní investice
Obci Ořech se díky součas-

nému přerodu v atraktivní lo-
kalitu s luxusně vyhlížející ro-
dinnou zástavbou otevírá nový
potenciál. Základní občanská
vybavenost včetně mateřské
a základní školy, bohaté spor-
tovní vyžití, snadná dostupnost
do centra hlavního města Pra -
hy a zároveň vesnický kolorit
s malebnými přírodními scene-
riemi v bezprostředním okolí
proměňují tuto obec ve velmi
příjemné místo k životu. Jedná
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Hledáte pohodový život

v dosahu Prahy? 

Pokud zrovna hledáte moderní rodinné bydlení s vynikající

dostupností do Prahy, řešení nabízí projekt Viladomy Ořech.

Klidná obec leží směrem jihozápad na samotné hranici Prahy

a cesta k OC Nový Smíchov (metro Anděl) přitom trvá pouhých

10 minut. Další dobrý důvod, proč vyměnit starý domov za nový…

Architektonicky zajímavé, hospodárné bydlení, ideální pro ži vot s dětmi. V přírodě, přitom v Praze můžete být za 10 minut

se tak nejen o dobrou volbu po-
klidného životního stylu, ale
i o strategickou investici.

Nízké náklady,
nadstandardní vybavení

Viladomy Ořech představují
velmi hospodárné bydlení
a svým uživatelům zajistí znač -
né úspory za provoz domác-
nosti, zejména vytápění. Byty
se prodávají kompletně vyba -
vené nadstandardním vyba -
vením, s využitím výhradně
prvo třídních materiálů od re-
nomovaných českých a zahra-
ničních výrobců. Stále ještě je
možné podílet se na dokončení
interiéru dle vlastních potřeb
a vku su.

Více o celém projektu najdete
na www.viladomyorech.cz.

Jakub Novotný

Obec Ořech je
napojena na PID
■ Od roku 1992 vedou do
ob ce spoje Pražské integro-
vané dopravy; současně byla
zavedena i druhá linka PID
do Hovorčovic.
■ V obci jsou situovány za-
stávky autobusové linky
301 (Praha, Sídliště Stodůl -
ky – Chýnice) a 352 (Praha,
Sídliště Stodůlky – Jinoča -
ny).
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sport

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
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PR

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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Členitým a kopcovitým te-
rénem se závodníci vy-
dají na okruhy v délce od

300 metrů do 6 kilometrů.
Účast níci se mohou těšit na pl -
ně profesionální servis. Kaž dý
má v ceně startovného závodní
číslo, čip časomíry, výsledek do
SMS, certifikát s vý sledkem, fi-
nisherské tričko, lístek do tom-
boly, občerstvení, hygienické

zázemí, parking nedaleko závo-
diště, slevy a ceny od partnerů
a další servis a doprovodný pro-
gram.

Specialitou závodu je pří-
pravný briefing s profesionály.
V předvečer klání, tedy v sobo -
tu 21. dubna, proběhne beseda
„Jak na to“, která vás připraví
na samotný závod i celou běžec-
kou sezonu. Při této akci se mů-

Krosový závod

na Skalce
Chcete přivítat jaro pohybem? Můžete
klidně s celou rodinou už 22. dubna!
V krásném prostředí přírodní památkové
oblasti Skalka v Praze 5 připravili
pořadatelé tratě pro zdatnější běžce, ale
i pro začátečníky a děti. 

žete rovnou zapsat na závod
a zajistit si tak výdej startovní -
ho balíčku bez čekání.

Závod bude moderovat zku-
šený moderátor České televize
Stanislav Bartůšek a sportovní
program doplní i hudba a pro-
gram pro děti.

Na místě zažijete kurz první
pomoci, ukázku prá ce hasičů
a v dětském stanu bu de výtvar -
ná dílnička.

V roce 2017 se závodu
zúčast nilo 250 spokojených
běž ců. Přidejte se k nim. Vy -

užij te včasné registrace a zajis-
těte si tak co nejnižší startovné.
Všech ny informace a registraci
najde te na webu www.htriat-
lon.cz.

Terénní kros
Skalka 2018

22. dubna
Přírodní rezervace Skalka
Praha 5 – ulice Smrčinská

Kontakt: verl@htriatlon.cz



800 350 111 
www.lipeneckypark.cz
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aquapalace.cz

VÝHODNÉ
ROČNÍ

ČLENSTVÍ

od 21,90 Kč/den

Ušetřete a využijte 
výhod jen pro 

naše věrné klienty
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