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Servis
Kam s odpadem
na pětce

Hraní mě naplňuje tak,
že chci tohle povolání
dělat pořád
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editorial
Vážení čtenáři,
vyhlížíte už netrpělivě jarní
měsíce? Spojené jsou s celou
řadou důležitých událostí.
Kromě toho, že se z galerií,
divadel, kin nebo muzeí budete moci konečně dostat ven
a trávit volné chvíle na zajímavých kulturních, společenských či sportovních akcích
pod širým nebem, se také
chystají zápisy do škol a školek. Aktuálnější jsou ty školní, konat se budou už v dubnu. V kterých termínech je
třeba připravit potřebné dokumenty a i s budoucím školákem vyrazit do vybraných základních škol v Praze 5? Přinášíme vám také aktuality z oblasti dopravy, protože obyvatelé Barrandova se musejí v blízké době připravit na jisté
dopravní komplikace. Chystá se totiž dopravní omezení,
které jim částečně znepříjemní život. Kde a co se bude opravovat a jak dlouho vylepšování potrvá? Přečtěte si také povídání s herečkou Natálií Řehořovou. Proč má ráda Prahu 5
a co se jí tady líbí? V tomto vydání zjistíte také zajímavosti
o usedlosti Bertramka, Barrandovském mostě či o společném úklidu páté městské části.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz

Sokolové z Prahy 5
převzali ocenění
asloužilí členové a sportovní naděje
tělovýchovných jednot Sokol působících v městské části Praha 5 byli
oceněni na společenském večeru „Sportujeme na Pětce“. „Sportovní kluby je nutné
podporovat dlouhodobě, transparentně
a s určitým předstihem. Chceme především zajistit prostory pro sportování, pro
sport nadchnout děti tak, aby je rodiče do
sportovních klubů zapisovali,“ řekl radní

PŘIPRAVILA RED

Z

pro sport David Dušek. Oceněna byla například Dagmar Dubcová, zasloužilá členka
TJ Sokol I. Smíchov, která letos slaví
90. narozeniny, nebo Anastazia Yaryta,
členka TJ Sokol I. Smíchov, která se předloni zúčastnila mistrovství Evropy a letos
se stala kapitánkou české juniorské reprezentace na mistrovství světa v Kanadě, ale
i Milada Zemanová, dlouholetá náčelnice
TJ Sokol Smíchov.

nové základní školy

N

ýsledky ankety Podnikatel roku
zná Praha 5. Uspěly Kytky od
Pepy, Kavárna mezi řádky a Dara bags. Celkem bylo do klání nominováno téměř šest desítek podniků, které
fungují v Praze 5.

V

Lidem zkomplikuje
dopravu výluka
d poloviny března až do konce
října musejí obyvatelé Hlubočep
a Barrandova počítat se složitějším cestováním, a to kvůli opravám
v Nádražní ulici a na tramvajové trati
na Barrandov. Opravovaná tramvajová
trat pochází z druhé poloviny 80. let
a je v havarijním stavu.

O

Pětka chce
ové a rozšířené základní školy chce
pátá městská část, a to v návaznosti
na demograﬁckou analýzu. Nové
školní budovy mají být v ulicích Na Hřebenkách a V Cibulkách a další v rámci developerského projektu Smíchov City na bývalém smíchovském nákladovém nádraží. „Ze
studie demograﬁckého vývoje školství v naší městské části víme, že za deset let bude
potřeba zhruba o 1560 míst pro školáky více, než jaká je současná kapacita. Důvodem
jsou zejména developerské bytové projekty,
které se v naší městské části stavějí a které
sem přivádějí nové rodiny s dětmi,“ uvedla
starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková s tím,
že hrozící problém s kapacitami by pětka
ráda řešila například výstavbou nové školy

Městská část zná
své podnikatele roku

na Cibulkách. „V uplynulých dnech jsem
proto oslovila pana radního Šimrala s žádostí o jednání ohledně pozemků, na kterých by nová základní škola mohla stát.
Jsou na nich nyní pouze zastaralé dřevěné
objekty z padesátých let, které využívá ZŠ
Pod Radnicí a které navštěvuje asi třicet
dětí. Tyto pozemky by byly velmi vhodné
pro stavbu nové školy, která by v sobě zahrnovala jak třídy naší základní školy, tak
i školy speciální, jejichž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Myslím, že
toto řešení by bylo ideální a přínosné pro
všechny a těší mě, že to tak vnímá i magistrát.“ Další základní školy na Waltrovce,
v Jinonicích nebo v Košířích mají být rozšířeny.

Oživení
usedlosti Bertramka
átá městská část chce oživit usedlost Bertramka, která je od loňského roku národní kulturní památkou. Usedlost, na níž při svých
návštěvách pobýval Wolfgang Amadeus Mozart, je momentálně prázdná,
tamní muzeum zavřené. Vlastníkem
Bertramky je Mozartova obec.

P
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
Společný úklid
Prahy 5
polečný úklid páté městské části
v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se bude konat 4. dubna.
Kdo by se úklidové akce na pětce rád
zúčastnil jako organizátor, má čas se
přihlásit do 10. března. Hlásit se je
možné na webu uklidmecesko.cz.

S

Vyplňte dotazník
o bezpečnosti
yplnit dotazník o bezpečnosti
mohou obyvatelé i návštěvníci
páté městské části. Dotazníkového šetření se mohou zúčastnit ti, kdo
v Praze 5 žijí, pracují, studují nebo tady
z dalších důvodů tráví čas. Z odpovědí
bude radnice vycházet na dubnovém
setkání s občany.

V

Barrandovský most
čeká rekonstrukce
pravy se dočká Barrandovský
most, a to v druhé polovině letošního roku. Pracovat se však
bude podle informací pražské Technické správy komunikací zejména z hladiny Vltavy. Pracovat se bude na opravách konstrukce spodní části mostu
s minimálním dopravním omezením.

O

Rok Adolfa Loose
v páté městské části
ok Adolfa Loose slaví Praha 5, konkrétně komunitní centrum Louka.
Praha 5 se totiž může dílem Loose
chlubit, na jejím území stojí Winternitzova
vila. Komunitní centrum Louka připravuje
v rámci 150. výročí narození světově proslulého architekta cyklus vycházek: Po stopách významných českých architektů
a staveb. Winternitzova vila je na Smíchově a představuje dílo architekta Adolfa
Loose a Karla Lhoty. Adolf Loos (1870 až
1933) se narodil v rodině brněnského ka-

R

menosochaře 10. prosince 1870. Studoval
na Královské státní průmyslové škole v Liberci, dále pak na Vysoké škole technické
v Drážďanech, odkud po třech letech odešel do Spojených států. Po návratu zpět do
Evropy získal práci v ateliéru architekta
Carla Mayredera a v roce 1897 si ve Vídni
založil vlastní ateliér. Je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny, tedy po bok Franka Lloyda Wrighta,
Le Corbusiera a Ludwiga Miese van der
Rohe.

Starším lidem
má pomoci Seniorská obálka
eniorská obálka nebo také I.C.E. karta má pomoci starším lidem třinácté
městské části zachránit život s případě ohrožení. K užitku může být ve chvíli,
kdy senior potřebuje pomoc a hasiči, policisté nebo záchranáři mají problém získat
od něj potřebné informace, které mohou
mít vliv na jeho záchranu. Do tiskopisu
senioři uvedou údaje o svém zdravotním
stavu, přičemž se řídí podle principu semaforu – nejdůležitější informace jsou uvedeny červeně, doporučené údaje žlutě
a méně závazná data zeleně. Ideálně by
měla obálka obsahovat informace například o chronických onemocněních, lécích,

S

hospitalizaci nebo alergiích. Uvést lze dále
i kontakty na blízké osoby nebo další informace, které chce senior v případě ohrožení
života sdělit. Obálka je označena mezinárodní zkratkou I.C.E., z anglického In Case
of Emergency, což znamená použít v případě nouze. Cíl je takový, aby obálka byla
umístěna na viditelném místě v bytě, jako
je třeba lednička nebo vnitřní strana vchodových dveří. Záchranáři ji snadno najdou
a mohou čerpat z údajů v ní uvedených. Na
přípravě Seniorské obálky spolupracovala
řada odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Záchranné služby Jihomoravského kraje a dalších.

INZERCE V5-0302

Bezpečný
v každém nebezpečí
Multivan 6.1
Nový Multivan 6.1 vás nikdy nenechá ve štychu.
Je vždy v pozoru a během jízdy pro vás hlídá
odstup od ostatních vozidel, drží se v jízdním
pruhu a jeho pozornosti neuniknou ani dopravní
značky. Nevadí mu ani převzít za vás volant –
a tak si můžete užít snadné parkování třeba
s rukama za hlavou. Buďte vždy v bezpečí
a jezděte s tím, na koho je spoleh.
Na obrázku je model s příplatkovou výbavou.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Multivan: 6,2–8,8 l / 100 km, 164–204 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00 Praha 6,
tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz,
e-mail: vw@nhcar.cz

volný čas
Usedlost Cibulka
12. března
■ Výstava „Revitalizace usedlosti Cibulka v návrzích studentů AteliÉru Girsa – Fakulta
architektury ČVUT“, která návštěvníky seznámí s návrhy rehabilitace a obnovy usedlosti Cibulka zpracovanými studenty
z ateliéru profesora Václava
Girsy na Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT
v Praze, se koná v Malé galerii
pětkové radnice. K vidění je až
do 10. dubna.

Stará Ukrajina
13. března
■ Komentovanou prohlídku
výstavy Stará Ukrajina Františka Řehoře uspořádá v březnu
Národopisné muzeum na Smíchově. Představena bude osobnost Františka Řehoře, badatele, který strávil významnou část
svého života ve východní Haliči,
kde se věnoval systematické
dokumentaci a studiu haličské
kultury. Vytvořil unikátní sbírku, která je prezentována
v rámci jednotlivých tematických celků.

Dílny pro děti
14. března
■ Tradiční a oblíbené řemeslné dílny pro děti na téma Zdobení líta uspořádá tento týden
Národopisné muzeum v Letohrádku Kinských na Smíchově.
Budou se připomínat lidové tradice v době postní a v plánu je
loučení se zimou. Kdo přijde,

Výstava
papírových modelů
24. března

ozdobí si vlastní líto, symbolizující příchod jara, barevnými
vajíčky, pentlemi, krepovým papírem nebo papírovou holubičkou.

tovatelé Petr Kvarda a Pavel
Chlum provedou příchozí po pamětihodnostech těžce zkoušené země Sýrie.

■ Výstava papírových modelů
Michala Švece se koná v pobočce pražské knihovny na Smíchově. K vidění jsou hrady
Čech, Moravy a dalších zemí.
Modely z vystřihovánek sestavil
Michal Švec. Výstava je k vidění
do 28. března v provozní době
pobočky. Vstup je volný.

Hvězdný prach
19. března
■ Novou výstavu pojmenovanou Hvězdný prach uvádí smíchovská Galerie Portheimka.
Výstava je věnována hvězdné
současnosti české bižuterie. Desítka ﬁrem pro Museum skla
Portheimka ve spolupráci s kurátory Petrem Novým a Silvií
Stanickou vybrala nebo vytvořila jedinečné výrobky navržené
českými i zahraničními designéry. Jejich společnými tématy
jsou exkluzivita, svět haute
couture a celebrit. Unikátní
součástí expozice jsou bižuterní
šperky inspirované ženami se
silným příběhem a charismatem – symbolický dárek mecenášce Medě Mládkové k jejím
nedávným stým narozeninám.

Literární dílny
v knihovně
26. března
■ Literární dílny s Terezou
Matouškovou pokračují ve smíchovské pobočce pražské knihovny. Určeny jsou pro amatérské nadšené psavce, kteří třeba
touží napsat vlastní knihu, ale
zatím tvoří jen doma do šuplíku. Na akci je nutné se předem
přihlásit, a to prostřednictvím
mailové adresy terezamatouskova@post.cz.

MaTaDe
25. března
■ Interaktivní pořad pro děti
a rodiče MaTaDe vypukne v knihově na Smíchově 25. března.
Jde o hravé, kreativní, pohybové, říkankové setkání pro děti
od dvou do pěti let v doprovodu
dospělých. Pro účast je však se
třeba předem registrovat, a to
na dagmar.krizova@mlp.cz, telefonem na 770 130 229 nebo
osobně v knihovně.

The New Dictionary
of Old Ideas
27. března
■ Projekt The New Dictionary
of Old Ideas přináší galerie
MeetFactory. Jde o pohled na fenomén střední Evropy, který
zkoumá prostřednictvím aktuálních politických témat, historických a geograﬁckých faktů
a děl vizuální kultury tohoto regionu. Kromě dalších konceptů
odkazuje projekt k Paradoxu
identity.

Napříč arabskou
republikou Sýrie
25. března

Za tajemstvím
sklářské techniky
21. března

■ Cestovatelskou přednášku
pořádá koncem března pobočka
knihovny na Barrandově. Ces-

■ Za tajemstvím sklářské techniky Skleněné květiny se jmenuje workshop pro dospělé
i děti, který pořádá Galerie Portheimka. Bude se na něm slavit
jaro a objevovat taje překrásných skleněných květin pod
vedením výtvarnice Marcely
Růžičkové. Na programu je
přednáška, ukázka práce nad
kahanem a tvorba vlastních
skleněných kytiček.

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Více na www.vase5.cz

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Volejte Petra
773 085 645

INZERCE V5-0317

Jsme také na Facebooku
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Hledáme zdravotní sestru
na úvazek 0,2 – jeden den v týdnu (pondělí)
pro práci v ordinaci polikliniky Lípa
všeobecnou sestru zaškolíme
kontakt:
e-mail: diaporadnainfo@gmail.com
tel.: 724 888 181

INZERCE V5-0306

Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz
Určeno dětem od dvou let do čtyř let
Dětská skupina, malý kolektiv
Dny otevřených dveří 2020: 25. 3., 16. 4., 12. 5. od 15:00 do 17:00
Zápisy: 28. 5. a 8. 6. 2020 od 15:00 do 17:00
Ostatní během celého roku dle volné kapacity
Prázdninový provoz
Kontakt: info@centrumkulisek.cz, tel.: 603 318 099
Dětská skupina Kulíšek, provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov II
Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy
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Školka?

veřejný prostor

Káva s Láskou
Znáte to, když se sejde pár lidí v hospodě či parku a dojde řeč na
politiku? Na čem se najde většinou shoda? No na tom, že politika
je žumpa. A skoro každý politik je lump. A já to znám i z druhé
strany. Když se sejde pár politiků. Tak taky najdou shodu. Na tom,
jak jim ti voliči nerozumí, jak jsou nevděční. Je to občas vzájemná
antipatie. A mě strašně nebaví. Tak se jí snažím měnit.
ezdím za lidmi. Besedovat
a poznat se. Posledně jsem
byl v Břeclavi. Z jižní Moravy mi chodí dost agresivních
a násilných mailů. Trochu jsem
se bál. Ale beseda byla skvělá.
A druhý den jsme s manželkou
skončili na pozvání ve sklípku.
Patnáct lidí, které jsem viděl
ten víkend poprvé v životě. Náramně jsme se pobavili. Do půlnoci jsme si přátelsky povídali
úplně o všem.
Potkávání se politiků s lidmi
je to, co může přispět k potírání

J

vzájemné nedůvěry. A proto
pravidelně v Senátu (dvakrát
měsíčně) pořádám Kávu s Láskou. O co jde? No, vždycky vyhlásím termín a prvních osm
přihlášených pozvu do Senátu.
Vezmu je k sobě do kanceláře,
usadím do křesílek a všem uvařím kafe. A pak si dvě, někdy
i tři hodiny povídáme. O všem,
co lidi zajímá. O všem, na co se
ptají. Je to moc fajn. Po každém
setkání mám pocit, že dělat politiku mě vlastně baví. A hlavně
vidím, pro koho ji dělám. A i os-

tatní snad odcházejí z těchhle
povídání s tím, že ten Láska je
sice politik, ale jinak je to fajn
člověk. Chcete-li si i Vy se mnou
dát kafe a pokecat na půdě Senátu, sledujte můj FB proﬁl
Právo s Láskou. Nebo mi prostě
napište na mailovou adresu

vaclav.laska@vaclavlaska.cz.
A já Vám řeknu, kdy je nejbližší
Káva. Nebo když Vás bude třeba skupinka čtyř pěti lidí, tak
nejdeme termín přímo podle
Vašich přání a mých možností.
Těším se na Vás.
Václav Láska

■ Bydlíte v Praze 5 nebo 13 a potřebujete vyřešit nějaký problém? Ozvěte se svému senátorovi Václavu Láskovi.
■ Všechny kontakty najdete na webu www.VaclavLaska.cz.
■ Najdete zde i veřejný diář, v němž zjistíte, co senátor právě
dělá.

HLEDÁME:
manažera, zástupce manažera
a prodavačky/če pro prodejny v Praze

Správa pražských hřbitovů, p.o.

Bezpečnostní
informační
služba

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
INZERCE V5-0304

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

INZERCE V5-0307

www.sparkys.cz

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

www.vase5.cz
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Životopisy zasílejte na k.safarikova@hmstudio.cz. Zájemci
budou vyzváni k pohovoru, kde získají bližší informace.
Nástup dle domluvy.

INZERCE V5-0308

Nabízíme: Odpovídající plat, zaměstnanecké slevy,
stravenky.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA A NATÁLIE ŘEHOŘOVÉ

osobnost Prahy 5
Talentovaná herečka a zpěvačka Natálie Řehořová
vystudovala hudebně dramatický obor na Pražské
konzervatoři a již během studia hostovala ve Švandově
divadle, kde je od roku 2017 v angažmá. Kromě divadla ji
diváci mohli vidět i ve ﬁlmech, televizních inscenacích
a seriálech. Svou první velkou příležitost získala
v osmnácti letech ve snímku francouzského režiséra
Philippa Grandrieuxe Jezero, v němž ztvárnila hlavní
ženskou roli. Natálie Řehořová se věnuje také zpěvu
s hudebním uskupením Alo Trio Band a každým rokem
pořádá dobročinný Bazárek pro Lékaře bez hranic.

Natálie Řehořová:
Hraní mě naplňuje tak,
že chci tohle povolání dělat pořád
● V nové inscenaci Švandova divadla
ztvárňujete titulní roli v příběhu s milostnou a kriminální zápletkou z doby
prvních pokusů o ženskou emancipaci
v 19. století Lady Macbeth z Újezdu. Co
můžete o své roli prozradit?
Lady Macbeth z Újezdu je příběh o ženě
Kateřině Hildebrantové, která touží po
štěstí, ale strašně se to zvrtne, protože se
najednou ocitne v takové zlaté kleci bohatství a postavení. Cítí se tam podle mne
strašně osamělá a do toho přijde láska, zamiluje se do příručího z domu, kde žijí. V tu
chvíli nastane zlom v tom, že poprvé pozná
lásku, a na základě toho se začnou dít nešťastné věci, které Kateřina pod touhou
udržet si lásku a být šťastná dělá. Ty věci
začnou jít do extrému, až se to celé sesype
a ona zase zůstane sama. Celé to skončí
špatně.
● Jak jste se na roli Kateřiny Hildebrantové připravovala?
S režisérem inscenace Davidem Jařabem
pracuji v divadle už potřetí. Když jsem se
dozvěděla, že budu Kateřinu v Lady Macbeth z Újezdu hrát právě v režii Davida Jařaba, byla jsem nadšená, strašně jsem se
začala těšit. Pak jsem si přečetla ten román, který je pro mě trošičku popisný.
David ale udělal dramatizaci, takže některé
situace se trošku změnily. Nijak konkrétně
jsem se na tu roli nepřipravovala, jenom
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jsem poslouchala režiséra a společně jsme
postavu Kateřiny rozvíjeli.
● Co je pro vás obecně při zkoušení nové
inscenace důležité? Text hry, role, nebo
spíše porozumění s režisérem či kolegy?
Je to vlastně taková společná symbióza.
Samozřejmě je pro mě hodně důležitý režisér, protože je to člověk udávající vyznění
celé té inscenace. Potom je to text a obsazení kolegů, aby došlo k tomu, že všichni
budeme naladěni na společnou notu. Pokaždé jde o souhru okolností, které někdy
jsou a někdy také nejsou. Při zkoušení Lady
Macbeth jsem cítila, že všechno šlo dobrým
směrem, že se to sešlo v dobrém čase, kdy
nám všechny složky hrály do karet.
● Inscenace Lady Macbeth z Újezdu nabízí pohled na dobové postavení žen,
které se promítá i do dnešní společnosti.
Jaký je váš názor obecně na emancipaci,
dnes možná až přehnanou?
Myslím si, že slovo emancipace nebo feminismus je hodně zneužívané slovo. Co já
si pod tím představím, tak nejsou úplně pozitivní věci. Vnímám to tak a myslím si, že
je úplně v pořádku, když se žena dokáže
sama o sebe postarat. Uznávám v tomhle
smyslu postavení muže a ženy tak, že by
podle mne měla být žena prostě ženou.
Měla by si umět nechat pomoct od muže,
který by měl být pevný jako skála, taková
jistota, a to by se mělo vzájemně doplňovat.

Je jasné, že v dnešní době se to trochu prohazuje. Ženy jsou samostatné, dokážou žít
třeba i s dětmi samy, a muži se pak mohou
cítit trochu na okraji. Otázka je, do jaké
míry si to způsobujeme my ženy samy.
● Je podle vás pro mladou herečku těžké obstát v dnešní silné konkurenci?
Každý si najde svoji cestu. Musím říct, že
já jsem měla od začátku štěstí. Ještě na
škole jsem dostala angažmá do Divadla Na
Zábradlí, takže jsem měla hodně dobrý
start, ale zároveň hodně vysokou metu. Na
hereckých školách je to totiž tak, že studenti si samozřejmě většinou přejí zůstat
v divadle v Praze. Já jsem si ale myslela, že
půjdu na oblast, tam se několik let takzvaně vyhraju a pak, dá-li Pán Bůh, se vrátím
do Prahy. Měla jsem to ale vlastně naopak,
stalo se mi, že jsem byla na Zábradlí a až
pak jsem šla do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Samozřejmě ta konkurence je určitě hodně velká, ale zase jsem měla hodně
velké štěstí potkávat lidi, kteří si mě brali
opakovaně na spolupráci, což pro mě znamená poctu nebo pocit, že se jim se mnou
dobře dělá. Neumím si třeba dělat moc
promo. Vím, že by to chtělo o sobě dávat víc
vědět, kontaktovat třeba nějaké režiséry
a hlásit se jim, že bych chtěla točit, ale
tohle moc neumím. Věřím, že to, co mi má
přijít do cesty bez mého přičinění, je prostě
správně, že po tom nemusím nějak strašně

osobnost Prahy 5
tvrdě jít. Myslím, že věci přicházejí ve
správný čas.
● Příběh se odehrává před 120 lety na
pražském Újezdu. Od té doby se nejen
okolí Újezdu, ale celá Praha 5 hodně
změnily. Jsou na pětce místa, která se
vám líbí, kam ráda zajdete?
Praha 5 je pro mě tak trošku druhý břeh.
Jsem zvyklá spíš na Vinohrady a Žižkov,
tak jsem pětku neměla až tak moc probádanou. V posledních letech, tím, že jsem
v angažmá ve Švanďáku, tak ji teprve začínám objevovat. Na Praze 5 jsou krásné kavárny, ta čtvrť Smíchova má takový speciﬁcký punc, je něčím kouzelná a jiná. Ráda
chodím se svým pejskem bíglem Edou do
Kinského zahrad nebo na Petřín, který je
kousek.
● Od dětství jste dělala sportovní gymnastiku. Jak jste se k ní dostala?
Začalo to tak, že v Liboci byl Sokol, kam
jsme se sestrou jako malé chodily dvakrát,
třikrát týdně cvičit. V Sokole jsme později
plynule přešly na sportovní gymnastiku,
které jsem se věnovala trošku víc. Začala
jsem chodit do Euroteamu do Dejvic, kde
už to bylo vrcholovější, větší dril. Jezdili
jsme hodně na závody, tréninky jsme měli
čtyřikrát týdně, o prázdninách jsme jezdili
na soustředění. V patnácti nebo šestnácti
letech jsem skončila, protože jsem nastoupila na Pražskou konzervatoř, kde jsme
měli dvakrát týdně do šesti do večera školu,
takže to časově nešlo skloubit. Navíc jsme
na konzervatoři měli pohybu hodně. Byly
tam španělské tance, step, akrobacie, klasický tanec, takže jsem vlastně v nějakém
pohybu furt pokračovala.
● Jako dítě jste chodila i do pěveckého
sboru a dramatického kroužku. Kdy

Lady Macbeth z Újezdu (Natálie Řehořová a Tomáš Petřík)
vám došlo, že chcete být herečkou, měla
jste v rodině nějaké umělce?
Ne, žádné umělce v rodině nemáme, ale
odmalička jsem chtěla být herečka. Když se
mě někdo zeptal, co budu dělat, až budu
velká, tak jsem říkala, že budu herečka
a zpěvačka. Prostě mě strašně bavilo předvádět se a blbnout. Nějak jsem odmalička
věděla, že chci být středem pozornosti.
Potom, když jsem byla o něco starší, přišla
varianta, že bych chtěla zkusit hereckou
školu, což jsem udělala a ta škola vyšla.
● Na konzervatoři jste vystudovala hudebně dramatický obor, pohybovou průpravu máte i z gymnastiky, zpívání se věnujete s Alo Triem. Neuvažovala jste
někdy o tom, věnovat se více hudebnímu

Pohřeb až zítra (Beáta Kaňoková a Natálie Řehořová)

divadlu, případně přímo muzikálovému
herectví?
Lákalo by mě to, ale muzikál je hodně
těžká disciplína a obávám se, že bych to neudýchala. Víc než muzikál by mě bavilo pohybové divadlo, kde by byl třeba scénický
tanec s prvky činohry, něco asi tím směrem, co dělá Miřenka Čechová. Sice také
nevím, jestli bych to udýchala, ale to by mě
hodně bavilo. Nakonec, když o tom tak přemýšlím, tak ony i některé činoherní role
jsou fyzicky dost náročné, takže bych to asi
zvládla.
● Nelitovala jste někdy, že jste zvolila herectví?
Vždycky před premiérou nebo v den premiéry. To je největší stres, největší nervy
a člověk si říká, proč to dělá, jestli mu to
stojí za to, když má dvacet čtyři hodin sevřený žaludek. Samozřejmě, že nějaké pochyby jsou furt a asi budou do konce života.
Není to ale tak silné, abych uvažovala nad
tím, že bych dělala něco jiného. Hraní mě
naplňuje tak, že chci tohle povolání dělat
pořád. Pamatuji se ale, že na škole jsme byli
strašně rozháraní, nevěděli jsme, jestli to
vydržíme psychicky, jestli to dáme v praxi.
● Hrajete v divadle, natáčíte ﬁlmy i pro
televizi, k tomu zpíváte s Alo Triem. Kde
se cítíte lépe, na divadelním jevišti, před
ﬁlmovou či televizní kamerou, nebo jako
zpěvačka?
Nejlíp se cítím určitě na jevišti. Musím
říct, že někdy, když zpívám na koncertech,
jsou to tak opojné momenty, vteřiny, kdy
člověk zapomene na prostor a čas a najednou je v nějaké úplně jiné dimenzi. To se mi
při zpěvu občas stalo.
● Když jsme u Alo Tria, jste tři zpěvačky,
které zpívají texty Vlasty Třešňáka. Jak

www.vase5.cz
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často vystupujete, kde vás
mohou pražští fanoušci vidět
a slyšet?
Původně jsme jako Alo Trio
fungovali čtyři roky a pak jsme
měli pauzu. Prostě jsme se rozpadli. V posledních měsících ale
naši kapelu obnovujeme, protože jsme si řekli, že je to hrozná škoda, a vlastně nás mrzí, že
už spolu nehrajeme. Naše taková hlavní místa v Praze, kde
jsme hodně hráli, byl Jazz
Dock, hospoda U Prince Miroslava v Jinonicích nebo Blues
Sklep. Jezdili jsme občas také
festivaly jako třeba Trutnov
nebo nás milovníci Třešňáka
zvali někam mimo Prahu. Vydali jsme i CD Eponym. Teď budeme hrát 11. března na Kampě v domečku Salla Terrena
a pak nás čeká v květnu koncert
v Jazz Docku.
● Jakou hudbu ráda posloucháte?
Poslední dobou zjišťuji, že
mě fascinují ženské hlasy, takže si pouštím vlastně jenom
zpěvačky. Různě objevuji nové

zpěvačky, v poslední době mě
hodně nadchla třeba Bára Zmeková, taková obyčejná holčina,
která má nádherné autorské
texty a krásný hlas. Taky teď
jedu Beth Hart. To je nářez.
Mám vždycky období jedné až
dvou kapel a ty jedu pořád dokola.
● Máte nějaký herecký sen, je
nějaká postava, kterou byste
si ráda na divadle nebo ve ﬁlmu zahrála?
Na divadle ani u ﬁlmu úplně
nějakou vysněnou, konkrétní
hru nebo postavu nemám. Můj
herecký sen ale je neustále se
herecky posouvat, rozvíjet se,
pracovat s dobrými režiséry, se
kterými je radost pracovat,
a potkávat kolegy, kteří mě budou inspirovat. Jde mi hlavně
o lidi okolo a také o mě, abych
nestagnovala, ale posouvala se
dál a hledala nové možnosti,
abych neustrnula v nějaké své
poloze, kterou budu v inscenacích používat.
● Pokud by po vás někdo
chtěl, abyste si kvůli roli tře-
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by to být kombinace silného příběhu a uhrančivého režiséra.
Baví mě výzvy, baví mě, když mi
někdo dá roli, pro kterou se
musím naučit něco nového. Samozřejmě, co se třeba týče nahoty, mám pocit, že skoro ve
všech ﬁlmech, ve kterých jsem
hrála, tak jsem do toho šla
a svlékla se. Myslím ale, že
někde to absolutně nebylo potřeba, jen jsem nedokázala říct
ne. Snad se to naučím.

Natálie Řehořová
■ Herečka, zpěvačka se narodila v Praze.
■ Při základní škole navštěvovala dramatický a hudební kroužek, byla také členkou dětských pěveckých sborů Prážata
a Resonance. Do svých 15 let se intenzivně věnovala sportovní gymnastice.
■ Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně dramatický. Během studia hostovala ve Strašnickém divadle, po
prvním angažmá v Divadle Na Zábradlí přesídlila do Divadla
Komedie a poté do Klicperova divadla v Hradci Králové. Hostovala také v Divadle Letí, Divadle X10, Národním divadle
v Praze, Divadle Na Prádle a na dalších scénách.
■ Od roku 2017 je členkou hereckého souboru Švandova divadla.
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BABY GOLFER
GOLFER
CHAMPION
STAR
JUNIOR

ba oholila hlavu, šla byste do
toho? Co všechno byste byla
ochotná pro nějakou dobrou
roli udělat?
Ve chvíli, kdyby přišel režisér
s námětem na hru nebo na ﬁlm,
záleží na tom, abych opravdu
cítila, že je to příležitost. Myslím, že bych byla ochotná se
ostříhat, zhubnout, chodit na
box. Byla bych ochotná udělat
hodně věcí, ale fakt záleží na
tom, o co by se jednalo. Musela
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Soudní spor mezi radnicí a tanečním centrem
Před třemi lety dostalo Taneční centrum
Praha výpověď z nájmu v objektu Základní
školy Pod Žvahovem. Centrum zažalovalo
u soudu neplatnost výpovědi, prostory
nepředalo a užívalo je i po datu uplynutí
výpovědi. Naposledy soud řešil spor loni
v prosinci, odročil ho na první polovinu
letošního února kvůli požadavku na
doplnění důkazů ze strany centra. Jednání
se však nakonec nekonalo.

„J

ednání, které Obvodní
soud svolal na 11. 2,.
bylo z důvodu zdravotní indispozice právního zástupce Tanečního centra Praha
odročeno na začátek května.
Vzhledem k tomu, že Městská
část Praha 5 plně respektuje
rozhodnutí soudu o odročení,
vyčká do deﬁnitivního vynesení
rozsudku,“ uvedla starostka
páté městské části Renáta Zajíčková (ODS) s tím, že radnice
už řeší náhradní variantu pro
případ, dalších soudních průtahů.

„Městská část je připravena
zajistit upravení prostor Základní školy Pod Žvahovem tak,
aby byl vytvořen dostatečný počet kmenových tříd a byly uspokojeny všechny děti ze spádové
oblasti. V minulosti městská
část Taneční škole Praha nabídla několik náhradních objektů,
které uvedený subjekt odmítl.
V závěru loňského roku navíc
požádala o součinnost při vyhledávání náhradních prostor primátora hlavního města Praha
Zdeňka Hřiba, nicméně i prostory nabízené Magistrátem

hl. m. Prahy zástupci TCP odmítli jako nevyhovující,“ připomněla starostka Zajíčková.
O co ve sporu jde? Taneční
centrum Praha (TCP) dostalo
výpověď z nájmu v březnu roku
2017. Záměrem městské části
bylo získat prostory pro rozšíření základní a mateřské školy,
objekt Pod Žvahovem je třeba
opravit. Centrum však výpověď
napadlo u soudu, který dal za

pravdu Praze 5 a výpověď potvrdil jako platnou koncem září
loňského roku.
„Je povinností městské části,
jako zřizovatele ZŠ Pod Žvahovem, vyřešit situaci ve prospěch našich dětí a učitelů
a umožnit rozvoj velmi žádané
základní školy. TCP dostalo
mnohem více času na řešení situace, než nám ukládala smlouva. Opakovaně odmítalo i náhradní prostory pro výuku,
které mu byly ve spolupráci
s Magistrátem nabízeny, a to
zcela nad rámec povinností
městské části i hlavního města,“ připomněla dále starostka.
„Celá situace se táhne již několik let, během kterých je rozvoj a provoz školy omezován
a škola neustále naráží na problém se zajištěním základní podmínky fungování školy – bezpečím dětí. Stále doufám, že
vedení TCP v poklidu umožní
rekonstrukci dalších, akutně
potřebných, prostor a nebude
všemožně zdržovat rozhodnutí
soudu a opustí areál na Žvahově
bez zbytečných incidentů,” poznamenal ředitel Základní školy
Pod Žvahovem Jan Horkel.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

byl odročen na květen
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ZAŽIJTE VÍC

PRÉMIOVÁ KVALITA JIŽ OD 299 000 KČ
S PĚTILETOU ZÁRUKOU, ZIMNÍMI PNEU ZDARMA
A S ÚVĚREM S 0% ÚROKEM

www.fiat.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete české přísloví.
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Oprava Barrandovského mostu
vyjde na 600 milionů korun

Lady Macbeth z Újezdu. Švandovo divadlo
uvede kriminální drama z konce 19. století

Oprava pražského Barrandovského mostu vyjde na 600
milionů korun. Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). První fáze oprav potrvá od letošního června do
listopadu 2021 a vyjde na 70 milionů. Kompletní oprava
skončí v roce 2025. Most je ve špatném stavu, zatéká do
jeho konstrukce a je třeba opravit povrch i konstrukci. Vy-

Dobový příběh o lásce a zabíjení, vášni a touze po svobodě,
živou hudbu smyčcového tria, výraznou scénografii, výpravné kostýmy a především tragickou hrdinku, která se ke štěstí
a svobodě vydala za cenu hrdelního zločinu, to vše slibuje
drama Lady Macbeth z Újezdu autora a režiséra Davida Jařaba. Premiéra hry nabízející pohled na dobové postavení
žen, které se promítá i do dnešní společnosti, bude 29. úno-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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školství

nadhledem na síti, tak se jmenuje projekt, jímž pátá městská část
bojuje proti kyberšikaně. Cílem je
varovat mladé lidi před útoky, které jim
reálně hrozí v kyberprostoru. V únoru
se proto žáci z pětkových základních
škol zúčastnili diskuse s odborníkem
a promítání seriálu #martyisdeadﬁlm.
Ten upozorňuje na to, kam až může
zajít šikana nebo vydírání prostřednictvím sociálních sítí. Podle odborníků je
největším rizikem pohybu mladých na
síti zneužití informací a nátlak ze strany takzvaných predátorů, kteří se
schovávají za falešnými proﬁly. Projekt
S nadhledem na síti a tím pádem i boj
proti kyberšikaně bude pokračovat
v páté městské části po celý letošní
školní rok.

S

Přijímačky
na střední školy
inisterstvo školství stanovilo
dnem konání jednotné zkoušky
na šestiletá a osmiletá gymnázia 16. dubna v prvním termínu a 17.
dubna v druhém. Co se týče čtyřletých
oborů vzdělávání, včetně nástavbového, poznamenejte si jako první termín
14. dubna, jako druhý 15. dubna. Náhradní termín pro všechny uvedené
obory je 13. května a 14. května.

M

Prázdninový provoz
mateřinek v Praze 5
rázdninový provoz nabízejí rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské škole, tamní mateřinky. Je
třeba ale počítat i s tím, že v některých
termínech budou školky zcela uzavřeny, a to 1. až 10. července a 24. až 31.
srpna. V osobních týdnech se budou
v jednotlivých oblastech páté městské
části školky v provozu střídat. Přesný
rozpis je na webu Prahy 5. Rodiče dětí
předškolního věku, respektive jejich
potomky, čeká v květnu zápis do mateřských školek. Koná se úmyslně až po
zápisu do škol, aby bylo jasné, kolik dětí
ve školkách zůstane kvůli odkladu.

P

Zápis v Praze 5.
Kdy přijít s prvňáčkem do školy?
uben je důležitým měsícem pro děti,
které mají v září nastoupit do první
třídy. Přijít se zapsat do školy musejí
všechny děti, kterým bude do konce srpna
šest let. Zápis do základních škol v páté
městské části bude probíhat v dubnu.
V kterých dnech přijít do které školy?
Povinnou školní docházku lze potomkovi
odložit, i v tom případě je však třeba k zápisu přijít a donést s sebou žádost o odklad
spolu s posudkem z poradenského zařízení
či od odborného lékaře. Nástup do první
třídy lze odložit nejdéle do dovršení osmi
let věku dítěte.
K zápisu do první třídy je nutné přinést
potřebné doklady, těmi jsou jednak rodný
list dítěte, jednak občanský průkaz nebo
jiný rovnocenný doklad totožnosti. Každé
dítě s trvalým bydlištěm v městské části má

D

určenu svoji spádovou školu, v níž je mu
garantováno přednostní přijetí. Rodiče mohou pochopitelně vybrat potomkovi i jinou
školu, zde však už bez záruky jistého přijetí. Přijít k zápisu lze do libovolného počtu
škol.

Škola
ZŠ a MŠ Barrandov,
Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK,
Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

Datum a čas zápisů
1. 4. 2020, 16.00–18.00 hod.
2. 4. 2020, 16.00–18.00 hod.
1. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
2. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
náhradní termín
22. 4. 2020, 14.00–17.00 hod.
1. 4. 2020, 12.30–17.00 hod.

Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861
Základní škola a mateřská škola
2. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Praha 5 – Smíchov, Graﬁcká 13/1060
náhradní termín
23. 4. 2020, 14.00–16.00 hod.
Základní škola a mateřská škola
15. 4. 2020, 14.00–17.00 hod.
Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
náhradní termín
28. 4. 2020, 14.00–16.00 hod.
Základní škola
1. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139
2. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Základní škola
1. 4. 2020, 13.30–17.30 hod.
Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720
2. 4. 2020, 13.30–17.30 hod.
Základní škola
16. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463
Základní škola a mateřská škola
15. 4. 2020, 14.00–17.00 hod.
Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115
Základní škola a mateřská škola
15. 4. 2020, 14.00–17.00 hod.
Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007
16. 4. 2020, 14.00–17.00 hod.
Tyršova ZŠ a MŠ
21. 4. 2020, 14.00–18.00 hod.
Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
Základní škola waldorfská,
6. 4. 2020, 9.00–14.00 hod.
Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9
7. 4. 2020, 9.00–14.00 hod.
8. 4. 2020, 9.00–14.00 hod.
Základní škola a mateřská škola,
20. 4. 2020, 13.00–18.00 hod.
Praha 5 – Košíře, Weberova 1/1090

www.vase5.cz
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Boj proti
kyberšikaně

ZDROJ MČ PRAHA 5

servis

Kontejnery

Kontejnery

společnosti Regios

společnosti Pražské služby

13. 3. – 14. 3. 2020
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti číslu
11)
20. 3. – 21. 3. 2020
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

o kontejneru je možné
odložit nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a kovové

D

předměty. Není určen pro odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů.

11. 3. 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
■ Novoveská x Pod Vavřincem
12. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
13. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova
16. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
17. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
18. 3.14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (u supermarketu)
19. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)
20. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Trojdílná x U Cibulky

23. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Želez. mostu x Nádražní
24. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Musílkova x Schodová
25. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Jinonická (proti č. 78)
26. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)
27. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Sm. hřbitova x K Vodojemu
30. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)
31. 3. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

27. 3. – 28. 3. 2020
■ Česká x Urbanova
■ Brdlíkova (parkoviště u hřbitova)
3. 4. – 4. 4. 2020
■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

Kontejnery
na BIO odpady
Stanoviště
■ Baldové x Vejražkova
■ Brdlíkova (parkoviště u hřbitova)
■ Butovická x Pod Vidoul
■ Hlubočepská č. 31a
■ Fr. Šrámka x Nad Husovými sady
■ Nad Výšinkou x Na Hřebenkách
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
■ Na Srpečku x Holyňská

Den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

Datum
5. 4.
5. 4.
12. 4.
12. 4.
19. 4.
19. 4.
26. 4.
26. 4.

Hodina
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
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PRSA JAKO V BAVLNCE
Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?
Trápí vás zvýšená citlivost prsou?
Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.

TOKOFIN (doplněk stravy)
jako jediný kombinuje unikátní
vlastnosti vitamínu E,
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

www.tokoﬁn.cz
K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz
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Žádejte ve své lékárně.

sport

Golfové naděje:
N

mě to přestávalo bavit, nikdy
jsem s golfem nechtěl přestat.
● Davide, hrajete dodnes s tátou?
Někdy ano.
● A co vás na hře nejvíc těší?
Václav: Na golfu mě nejvíc
baví to, že každá hra je jiná, je
to nahoru dolů, líbí se mi, že golf
může člověk hrát hrozně dlouho.
David: Krásné na něm je to,
že se projdete v přírodě, zahrajete si s kamarády, máte šanci
si popovídat. Na druhou stranu
je třeba tomu dát čas a píli, pokud chcete hrát na nějaké úrovni.
● Mluvíte o píli, je určitě třeba i trpělivost Naučil vás jim
golf?
David: Já myslím, že to mám
v povaze.
● Václave, hrají táta s dědou
golf dodnes?
Václav: Táta už nemá čas, ale
děda hraje pořád a občas ho tady v Hodkovičkách na hřišti dokonce potkám, jak hraje s kamarády.
● Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch?

Václav: Nejvíc si vážím pátého místa na olympiádě do osmnácti let dva roky zpátky. To
byla velká čest si tam zahrát,
i když přiznávám, že jsem nehrál nejlepší golf, ale byl to zážitek.
David: Cením si ﬁnále turnaje v Abú Dhabí, kdy to byl můj
první větší zahraniční turnaj
a ve své kategorii jsem skončil
čtvrtý.
● Jaký je váš osobní golfový
sen?
Václav: Můj sen byl vždy stát
se nejlepším golﬁstou České republiky a tak trošku změnit pověst golfu v Česku. Vnímám, že
má pořád pověst sportu pro
snoby a něčeho, co si každý dovolit nemůže. Já si ale myslím,
že to tak není, golfová federace
zapojuje děti ve školách a není
to drahá záležitost. Začít se

s ním dá v jakémkoliv věku a dá
se hrát hodně dlouho.
David: Zatím takový, že bych
se chtěl dostat na univerzitu do
Ameriky a chtěl bych se stát
profesionálním golﬁstou. Díky
tomuhle cíli se musím vedle
sportu věnovat i studiu, aby se
mi splnil.
● Máte to rádi v Hodkovičkách, jak se vám tady hraje?
Václav: Mám to tady rád, máme tady fajn zázemí, trenéry,
klub nám pomáhá, myslím si,
že lepší klub jsem si vybrat nemohl. Navíc se nás tady sešla
skvělá parta.
David: Jsem tady spokojený,
máme tady dobrý kolektiv,
vždycky, když přijdu, mám
s kým trénovat, cítím, že je tady
přátelská atmosféra. A navíc
jsou Hodkovičky dobře dostupné.

www.vase5.cz
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ěkolik golfových nadějí
pravidelně trénuje v Golf
Clubu Hodkovičky. Jak
se Václav Tichý a David Mlýnek
ke golfu dostali, co je na něm
baví a jaké mají golfové sny?
● Jak jste se dostali ke golfu?
Václav: Ke golfu mě přivedl
děda s tátou, a to když jsem byl
malý kluk, bylo mi asi pět let,
takže hraji už dvanáct let. Děda
rád říká, že jsem poprvé golfovou hůl držel v ruce už v porodnici. Hrála dokonce i sestra, ale
ta nakonec dala přednost hudbě.
David: Ke golfu mě přivedl
táta a začínal jsem hrát v Motole, byly mi tři roky. Hraji už třináct let.
● Byla chvíle, kdy vás golf nebavil?
Václav: Takových chvil bylo
víc. Tři roky zpátky jsem měl
horší sezónu, protože jsem během jara vyrostl asi o dvanáct
centimetrů a nebylo to příjemné. Ale ustál jsem to, dal jsem
se dohromady.
David: Měl jsem sezóny, kdy
byly výkony slabší, ale zatím
jsem nikdy neměl pocit, že by

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV KLUBU

V Hodkovičkách se nám hraje dobře

Modely Golf
Výprodej skladu

Zvýhodnění až 79 200 Kč
Možnost 0% úroku
Servis na 5 let / 100 000 km

Využijte jedinečnou nabídku na skladové vozy Golf, Golf Variant nebo Golf Sportsvan, které
jsou nyní se zvýhodněním až 79 200 Kč. Navíc, při využití financování od Volkswagen Financial
Services můžete získat 0% úrok a servis zdarma na 5 let nebo 100 000 ujetých kilometrů.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 4–7,2 l / 100 km, 106–164 g/km, Golf Variant: 4–7,2 l / 100 km,
106–164 g/km, Golf Sportsvan: 4,2–5,4 l / 100 km, 110–122 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Uvedené zvýhodnění až 79 200 Kč se skládá z cenového zvýhodnění 38 000 Kč a možnosti získat další zvýhodnění až 41 200 Kč při
prodeji Vašeho starého vozu na protiúčet v síti Das WeltAuto. Při koupi skladových vozů z modelové řady Golf 7. generace je
0% úrok dostupný pro financování od Volkswagen Financial Services s dobou financování do 36 měsíců včetně a akontací
10 % a více. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Nabídka platí do odvolání nebo vyčerpání skladových zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333
www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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