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 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

vyčistí ozonem celý prostor
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Udržte své 
zaměstnance 
a zákazníky  
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Objednejte si našeho technika s ozonátor

Bez vedlejších účinků.
CE certifikace

 silnější než chlor5000x
 rychlejší než 3000x
 účinnější než chlornan (ClO).2500x
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Vážení čtenáři,
jak jste si zatím užili prázd-
niny? Letošní léto je jiné,
i když omezení je už mini-
mum, většina z nás je opa tr -
ná a některých letních rados -
tí se pro letošek vzdala. Čeho
se ale vzdát nemusíte, je trá-
vit čas venku, vydejte se s ro-
dinou do parku, na procház -
ku podél Vltavy, zajděte na
nějakou zajímavou akci. Při-
nášíme vám tipy na to, kam
se vydat na pětce. Nevy -
nechejte rozhovor s Petrem

Krou tilem, jazzovým saxofonistou, klarinetistou, zpěvá-
kem, skladatelem a hercem. Jak prožíval období karantény,
kdy nemohl vystupovat, proč má rád pátou městskou část
a jakým způsobem se rozhodl pomoci lékařům a zdravot-
ním sestrám, kteří stojí, jak se říká, v první linii boje s pan-
demií koronaviru? Léto, i když letos je v omezenějším re-
žimu, je finančně náročné, a to zejména pro rodiny s dětmi.
Některé maminky přitom bojují s penězi den co den. Máte
chuť pomáhat? Zapojte se do projektu Fandi mámám. Už
řadu let stojí po boku samoživitelkám a snaží se jim co
nejvíce ulehčit v jejich složité životní situaci. Připojte se
také. Pěkný zbytek léta. Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 4. 9. 2020
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NALAĎTE SI

a poslouchejte ty největší hity  
folku, bluegrass, country a folkrocku

Naladíte nás v DAB+  
nebo na www.play.cz

NALAĎTE SI
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aktuality z Prahy 5 na www.nasregion.cz
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Nová křesla
u Dětského ostrova

Dvě mozaiková křesla může vy-
užít veřejnost u Dětského ostro -
va. Dostala se sem v rámci pro-

jektu Sculpture Line. Autorkou křesel
je výtvarnice Alexandra Koláčková,
kte rá se specializuje na výrobu plastik
do veřejného prostoru. „Vyrobit taková
křesla není jednoduchý proces. Je to ta-
ková železobetonová skořepina z vyso-
kopálené šamotové hlíny s vrstvou
kera miky nahoře, aby to celé drželo po -
hromadě,“ vysvětlila autorka. So chař -
ský festival Sculpture Line je dlouho-
dobý umělecký projekt, jenž instalací
soch do veřejného prostoru roz šiřuje
kulturní a umělecký potenciál dané lo-
kality. 

Oprava ulice
skončila dřív

O dva týdny dříve skončila rozsá -
hlá rekonstrukce části ulice Kar -
la Engliše na Smíchově. Rekon-

struovalo se v úseku Stroupežnického
– Radlická, celkem šlo o délku 110 me -
trů. Došlo ke kompletní rekonstrukci
vozovky a chodníků včetně podklad-
ních vrstev. Vozovka je nově z vel ké žu-
lové dlažby a chodníky z mozaiky a sou-
částí stavby je i změna odvodnění.
Zvět šena a upravena byla dále i rabátka
kolem stromů.

INZERCE V5-0818

www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Technická studie má za úkol prověřit
úsek Radlické radiály mezi mimo-
úrovňovou křižovatkou (MÚK) Bu-

charova a mimoúrovňovou křižovatkou
Butovice. Schválili to radní hlavního města
Prahy. Studie zaktualizuje původní po-
dobu, která neodpovídá současným poža-
davkům začlenění dopravní stavby do
struktury města a života místních. Cílem je
především prověřit prostorovou úpravu
trasy Radlické radiály ve zmíněném úseku
se zhodnocením účinků různých rozsahů
jejího případného zakrytí, dále možnost ve-
dení Radlické radiály bez aktuálně uvažo-
vané estakády nad okružní křižovatkou
jejím umístěním na úroveň terénu a s tím
související přeřešení celé MÚK Řeporyjská.

Zkoumat se bude i možnost křížení ulice
Nová Radlická s trasou Radlické radiály
s přednostně sledovaným řešením formou
nadjezdu ulice Nová Radlická a také mož-
nost úprav MÚK Butovice v návaznosti na
prověřované úpravy ulice Nová Radlická
a MÚK Řeporyjská a na podmínky zajištění
dopravní obslužnosti oblasti starých Buto-
vic.

Úsek Radlické radiály
prověří technická studie

Hlaví měst Praha vyhlásilo dotační
programy v oblasti památkové péče
na příští rok. První program je ur-

čen pro vlastníky památkově významných
objektů, celkem bude rozděleno 60 mil. Kč
a dotace se poskytuje maximálně do výše
65 % celkových uznatelných nákladů. Žá-
dat mohou vlastníci popřípadě spoluvlast-
níci objektu či společenství vlastníků, a to
až do konce října. Do stejného termínu lze

žádat i o příspěvek z programu pro ozna-
čování provozoven na území Pražské pa-
mátkové rezervace. Cílem je podpora re-
dukce vizuálního smogu prostřednictvím
označování provozoven na objektech. Vy-
členěno je 5 mil. Kč a poskytuje se maxi-
málně 200 tis. Kč. Žadatelem musí být uži-
vatel provozovny v objektu, který je
vlast níkem, vypůjčitelem nebo nájemcem
provozovny. 

Dotace
na památkovou péči
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Přerušení
provozu tramvají

Do konce října potrvá omezení
provozu tramvají v Praze 5.
Kon krétně jde o výluku souvise-

jící s rekonstrukcí tramvajové trati
v Nádražní ulici. V druhé etapě je pro-
voz tramvají obousměrně přerušen již
jen v úseku Smíchovské nádraží – Hlu-
bočepy. Tramvajové linky číslo 4, 5, 12
20 a 94 jsou, stejně jako v první etapě,
ve směru z centra ukončeny v obra-
tišti Smíchovské nádraží. V nepřetrži-
tém provozu je v úseku Sídliště Barran-
dov – Hlubočepy zavedena tramvajová
linka číslo 32. Zastávka Hlubočepy na
hlavní trati (v obou směrech) slouží
pouze pro nástup a výstup imobilních
osob na vozících do / z nízkopodlažních
spojů. 

Jóga v parku
Portheimka

Do poloviny září probíhají v parku
Portheimka lekce jógy pod širým
nebem. Konají se vždy ve středu

od 18.00 hodin. Zacvičit si může přijít
každý zájemce, a to i ti zcela nezku-
šení. „Lekce postupují od nejjednoduš-
ších cviků, které zvládne každý, ke slo-
žitějším. Je na každém, jaký cvik si
vy bere, s tím, že mu dám nějaký ná -
vod,“ popsal lektor Richard Holický. Při
špatném počasí jsou lekce zrušeny.

INZERCE V5-0803

Kratší dobu, než se čekalo, zabrala re-
konstrukce parku Santoška. Lidé se
mohou těšit na opravený prostor,

no vou výsadbu či cesty. Co se stromů týče,
byly vytipovány neperspektivní a provozně
nebezpečné dřeviny k odstranění, u hod-

notných stromů potom bylo přistoupeno
k zajištění jejich dlouhověkosti. Co se týče
dalších úprav parku, novinkou je i obnova
cestních sítí, kdy nepropustný asfalt na-
hradí přírodní materiály. Park získal jméno
podle stejnojmenné novogotické usedlosti. 

Rekonstrukce
parku Santoška

Nového místostarostu má pátá měst-
ská část. Po rezignaci Nadeždy Prie -
činské se jím stal Martin Damašek

(TOP 09), na starost má oblast majetku.
„Moc se těším, že po ukončení soudního
spo ru budu na Žvahově svědkem toho, jak

nám zde vyroste devítiletá základní škola.
Bude také nutné investovat do oprav ně-
kterých nebytových prostor v okolí Anděla,
aby sloužily svému účelu a aby majetek
městské části zbytečně nezahálel,“ nastínil
plány nový místostarosta.

Pětka má
nového místostarostu

Rodiče i sportovní kluby mohou až do
26. srpna získat finanční příspěvek
na podporu prázdninových volnoča-

sových aktivit pro děti v rámci programu
„Aktivní město PRAHA 5 – LETNÍ TÁBO -
RY S PĚTKOU“. Vyčleněny byly v rámci
programu dva miliony korun, určené jsou

například na tábory, příměstské tábory,
sportovní soustředění a kempy, a to pro dě -
ti od 6 do 18 let s trvalým bydlištěm v Pra -
ze 5. Podmínkou je, že aktivity se muse jí
konat do 26. srpna a to po dobu minimálně
čtyř dnů po sobě jdoucích. Příspěvek je sta-
noven na 1 000 korun na dítě.

Zažádejte si
o příspěvek na letní tábory
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volný čas

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

anglicky

LETNÍ JAZYKOVÉ KEMPY ANGLICKÉHO JAZYKA

 

www.zkousky-nanecisto.cz/prazdniny 
www.e-jazyky.cz

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz

http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

INZERCE V5-0816INZERCE V5-0817

■Výstava pojmenovaná Výběr
z plánovaných nebo v současné
době realizovaných projektů na
území MČ Praha 5 představuje
veřejnosti záměry, jejichž vznik
je spjatý s územím MČ Prahy 5.
Jedná se o ukázky z činnosti de-
veloperů, které byly za určité
období na pětce kladně přijaty.
K vidění je do konce srpna od
úte rý do pátku od 13.00 do
18.00 hodin, a to v prostorách
Galerie G ve Štefánikově ulici.
Jde o představení projektů, kte -
ré jsou v různých fázích přípra -
vy, některé se projednávají, jiné
již slouží svému účelu. Jde tře -
ba o Dům pro seniory s komu-
nitním centrem Poštovka, ad-
ministrativní budovu Smíchoff
nebo Rezidenci Neklanka.

■ „Jestli si někdy vzpomeneš
na tohle léto v Řecku, hořící pal -
my a nedopalky od cigaret v pra-
chu u cesty, jestli si někdy vzpo-
meneš, nebudeš vědět – na co.”
Nejjižnější místo Evropy. Os-
trov, kam kdysi zabloudil Odys-
seus, aby ho tu na sedm let uvě-
znila Kalypsó. Svého času tu
žilo na 8000 obyvatel, později
se v důsledku eroze a vyčerpání
přírodních zdrojů, především
vody, vylidnil. Cestují na něj
především dobrodruzi, tzv. hle-
dat sami sebe. Jako Jamie, je-
hož vztah s Julií se vyčerpal.
V Řecku je opravdu extrémní
vedro, časté jsou požáry a Julie

za Jamiem přijede, aby se napo-
sledy pokusila oživit téměř vy-
haslý cit. Rozhodnou se pro
zvláštní experiment. U cesty je
nalezena mrtvola. Klimatická
změna se fatálně projevuje na
chování lidí. Jaké jste měli léto
vy? Představení divadla Meet
Factory Psí dny se koná v polo-
vině srpna. Sraz diváků je ve
20.00 na zastávce náhradní
autobusové dopravy Hlubočepy,
odkud je herečka dovede na
místo představení.

■Několik posledních dnů ma -
jí zájemci možnost shlédnout
výstavu v Galerii Portheimka.
Jmenuje se Hvězdný prach a vě-
nuje se hvězdné současnosti če-
ské bižuterie. Desítka firem pro
Museum skla Portheimka ve
spolupráci s kurátory Petrem
Novým a Silvií Stanickou vy-
brala nebo vytvořila jedinečné
výrobky navržené českými i za-
hraničními designéry. Jejich
spo lečnými tématy jsou exklu-
zivita, svět haute couture a cele -
brit. Unikátní součástí expozice
jsou bižuterní šperky in spi ro va -
né ženami se silným příběhem
a charismatem – sym bolický dá-
rek mecenášce Medě Mládkové
k jejím nedávným stým naroze-
ninám. 

■ Dernisáž výstavy Století
trampingu je naplánována na
konec srpna v Národopisném

Výstavba na pětce

14. srpna

Psí dny

15. srpna

Hvězdný prach

23. srpna

Dernisáž výstavy

27. srpna

muzeu v letohrádku Kinských
na Smíchově. Zváni jsou všich -
ni, zejména trampové a přízniv -
ci trampské písně. Za letohrád-
kem Kinských se bude konat
večerní zpívání, rozloučení
s nej větší výstavou na světě vě-
nující se trampskému hnutí. Vy-
stoupí trampské soubory, dua
i jednotlivci. Výstava Století
trampingu končí 30. srpna.

■Do začátku září potrvá v Ná-
rodopisném muzeu v letohrád -
ku Kinských výstava Proutěné
řemeslo. Věnuje se pestrým po-
dobám košíkářství a dalších
způsobů práce s přírodními ple-
tivy, ale i historii i současným
podobám košíkářství a dalších
souvisejících oborů výroby
z přírodních pletiv. Představuje
také široké spektrum proutě-
ných výrobků i jejich proměny
v průběhu dějin s důrazem na
19. a 20. století. Čerpá jak z bo-
hatých sbírek Národního mu-
zea a dalších institucí, tak
i z tvorby mistrů lidového ře-
mesla, především košíkářů Pet -
ra Krále a Dany Ptáčkové. Před-
stavuje košíkářství v celé jeho
šíři a pestrosti, od nejjednoduš-
ších výrobků až po mistrovské
práce nebo kuriozity a dnes už
nepoužívané typy předmětů.
Uvidíte proutěné tašky, květi-
nové stolky, oplétané lahve

nebo proutěný kočárek a do-
zvíte se, jak se proutí využívali
železničáři či vojáci nebo jaké
nástroje košíkář používá.

■ Den otevřených dveří po-
řádá v září Švandovo divadlo.
Ukáže veřejnosti zákoutí, kam
se běžně divák nedostane.
V plánu jsou prohlídky divadla
pod vedením členů hereckého
souboru, mluvit se bude o his-
torii smíchovského divadla, dále
o jednotlivých profesích a záku-
lisním dění. Připravena navíc
bude také krátká divadelní
show, které návštěvníkům uká -
že, co všechno je na jevišti mož -
né. Prohlédnout si také bude
možné velkoformátové fotogra-
fie uměleckého souboru od To-
máše Vrany a chybět nebudou
ani soutěže o zajímavé ceny.

■ Zastřené kytary, silné me-
lodie a dvojhlas. Charakteris-
tický zvuk australské shoega-
zové čtyřky Flyying Colours se
toto léto vrátí na druhé desce
„Fantasy Country“, novinku za-
tím načrtává zasněný singl „Go-
odtimes“. Takto popisují kon-
cert Flyying Colours pořadatelé.
Konat se bude v první polovině
září v MeetFactory.

Den otevřených dveří 

8. září

Proutěné řemeslo

2. září

Flyying Colours

11. září
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Kvůli karanténě byla akce oproti pů-
vodnímu plánu značně opožděná,
takže velký počet hostů překvapil

nejen samotného autora, ale i jeho rodinu,
která se postarala o pohoštění. Koláče se-
nátorovy dcery Anežky a kávu, s láskou při-
pravenou synem Václavem, si mohly nabíd-
nout desítky místních obyvatel i řada
zná  mých osobností.

Role kmotrů knihy s podtitulem O zlo-
činu v nejvyšších kruzích se ujali bývalý di-
plomat Petr Kolář, herec Jan Hrušínský
a nakonec i autorův dědeček Josef Berá-
nek, člen legendární předrevoluční pražské
mordparty. Vystoupení autora i kmotrů ale
nakonec předčil nečekaný a emotivní pro-
slov Petra Pitharta: „Láska má hod ně pří-
běhů a teď jimi obohacuje nás, čtenáře. Má
za sebou maléry i úspěchy a bez této zku-
šenosti by se lidé neměli odvažovat dělat

politiku.” Místo pro křest si Václav Láska
nevybral náhodou. Před třemi lety uspořá-
dal v Hájovně první pohádkový les a po-
mohl urychlit otevření romantické budovy
Hájovny veřejnosti. Od té doby spolek
a jeho aktivity nepřestal podporovat.

„Jsem ráda, že v případě senátora Lásky
nejde jen o předvolební buřty,“ pochvaluje
si dlouholetou spolupráci Markéta Fléglo -
vá, členka spolku Hájovna a dodává, že se
senátor Václav Láska nabídl i s pomocí bě -
hem karantény.

„Mám to tady moc rád. Mají program pro
děti i seniory a je tu krásná atmosféra, díky
které zapomenete, že jste v Praze,“ popisu -
je svůj vztah k jednomu z hlavních center
košířského komunitního života Václav Lás -
ka. Není divu, že svou novou knihu pokřtil
právě tady. V přítmí oblíbeného romantic-
kého lesoparku.

Láska na Cibulce
křtil novou knihu Senátor
Jedno slunné letní odpoledne měla Hájovna na Cibulce
vzácné hosty. Senátor Václav Láska křtil novou knihu.
Podpořit ho přišla asi stovka jeho příznivců, mezi nimi
například bývalý premiér a disident Petr Pithart, herečka
Daniela Kolářová nebo bývalý diplomat Petr Kolář.

Václav Láska a kmotři knihy se chystají
na křest.

Na křest zavítalo i několik senátorů,
mezi nimi V. Hampl a M. Hilšer.

Josef Beránek do poslední chvíle
nevěděl, co na něj vnuk chystá.

Svého kolegu přišel podpořit i senátor
P. Fischer.

Nečekaná promluva Petra Pitharta
dojala všechny přítomné.

Herci N. Boudová, D. Kolářová,
S. Pogodová a K. Zima se dobře bavili.

A. Jastraban si zahrál ve Vysoké hře,
natočené na motivy Láskovy první
knihy Advokát.
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Jazzový saxofonista, klarinetista, zpěvák, flétnista,
skladatel a herec Petr Kroutil tíhnul k hudbě už jako malý
chlapec. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, studoval
na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu a na
Kathmandu University v Nepálu. V osmnácti letech se stal
členem hudebního tělesa Originální Pražský Synkopický
Orchestr, později spoluzaložil big band Pražský swingový
orchestr, kde byl sedm let sólistou. V devadesátých letech
se dostal do širšího diváckého povědomí, když si zahrál
ústřední postavu Dannyho Smiřického v seriálu režiséra
Karla Kachyni Prima sezóna. Zatím největším
a nejúspěšnějším projektem Petra Kroutila je big band
Original Vintage Orchestra, kde působí jako kapelník,
sólista, zpěvák, skladatel a aranžér.

Petr Kroutil:
Nejšťastnější jsem na velkých pódiích
● V září se uskuteční v pražském Lu-
cerna music baru koncert Original Vin-
tage Orchestra, na kterém má vystoupit
na padesát umělců. Co všechno jste si
pro diváky připravili, na koho se mohou
těšit?

V prvé řadě se mohou těšit na nás, což je
můj big band Original Vintage Orchestra,
který sám o sobě čítá devatenáct lidí, včetně
produkce. Dále na tanečnice v čele s Nikol
Mikeskovou, moderátora a režiséra v jedné
osobě Jirku Vejdělka a samozřejmě na mě.
Vystoupí s námi vokální trio Hot Sisters
nebo černošský zpěvák z Los Angeles
Chuck Wansley. Jako překvapení se divá-
kům představí můj letitý kamarád, Dalibor
Gondík. Málokdo ví, že Dalibor je vynikající
bubeník, takže si s námi zabubnuje a navíc
i zazpívá, ale co, to říkat nebudu. Pak vy-
stoupí jako host Michal Malátný z Chinaski,
který byl i hostem na našem cédečku, kde
jsem swingově zaranžoval jeho skladbu
Každý ráno. Na jeho přání ještě aranžuji
je den německý hit, jaký, to se nechte pře-
kvapit. Dále vystoupí Hostivický pěvecký
sbor, ve kterém mimo jiné zpívá i moje že -
na. Loni jsme měli svatbu a při obřadu nám
hrál můj orchestr právě s tímto sborem.
Zazněla i naše oblíbená píseň All you need
is love, kterou si pro velký úspěch v Lucer -
ně zopakujeme. V tu chvíli nás bude na pó-

diu bezmála čtyřicet, takže to jistě bude
mít grády. 
● Vaše show musela být posunuta z pů-
vodního dubnového termínu kvůli ome-
zením spojeným s koronavirem. Změnil
se nějak program show, vystoupí v Lu-
cerna Baru všichni původně plánovaní
hosté? 

Program se obvykle mění do poslední
chví le, ale tentokrát bude celou show natá -
čet Česká televize, takže té improvizace
bude minimum a program musí být hotový
už nyní (červenec – pozn. red.). Už nyní je
ale jasné, že do programu se dostane celá
řada úplně nových písní, které tam budou
mít premiéru. Z českých skladeb můžu pro-
zradit např. Dej mi víc své lásky a z těch
zahraničních třeba It’s Oh So Quiet (Björk).
Jak vidíte, program bude pestrý.
● Rozhodl jste se rozdat zdarma 300
vstupenek zdravotníkům, co vás k tomu
vedlo?

Lékařům a zdravotním sestrám jsem vě-
noval vstupenky, protože si to podle mne
prostě strašně zaslouží za to ohromné na-
sazení v době koronaviru. Zdá se mi, že po-
řád ještě nedostávají odpovídající finanční
ohodnocení za svoji práci. A protože si mys-
lím, že každý by měl pomáhat tak, jak umí
a může, chtěl jsem jim v této době alespoň
trochu zpříjemnit ten pracovní nápor in-

jekcí dobré muziky a zábavy. Věřím, že hud -
ba a humor jsou dobrým lékem v každé těž -
ké době a snad jsem se pro tohle také naro-
dil. 
● Domovskou scénou Original Vintage
Orchestra je klub Lávka. Na jakých dal-
ších místech nebo při jakých příležitos-
tech obvykle vystupujete?

Jak správně říkáte, naše domovská scéna
je Lávka. Pravidelně, minimálně jednou,
spíš dvakrát ročně hrajeme v Lucerna Mu-
sic Baru, letos to bohužel vyjde jen jednou.
Jinak jsme taková festivalová kapela, hra-
jeme na různých swingových, jazzových,
ale i rockových festivalech. Předělávám to-
tiž rockové a popové písničky do swingu,
takže si myslím, že i pro různé ne-jazzové
fesťáky je velké zpestření, když fanoušci
slyší třeba Kabáty, ovšem v úplně jiné úpra -
vě, než jsou zvyklí je slýchat. Řekl bych, že
jsme takový „luxusní“ big band, který hraje
také na různých velkých party, městských
slavnostech nebo plesech, na Žofíně a na
podobných místech.   
●Repertoár big bandu Original Vintage
Orchestra je postavený na jazzu 20. a 30.
let a kromě klasických dobových písní
hrajete skladby zcela moderní, ale ve
swingovém stylu. Podle čeho, jak vybírá -
te sklady, které budete hrát nebo aran-
žovat?
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Většinou si jednoduše vybírám písničky,
které se mi prostě líbí. Někdy se ale stává,
že mi je někdo doporučí, nebo třeba Míša
Malátný si řekne, abych mu něco zaranžo-
val, takže si to přímo zadá, objedná. Další
zdroj je moje manželka, která mi navrhne,
co by mohlo znít dobře. Spíš jde o to, jestli
ta písnička má potenciál, aby se do swingu
předělat dala. Narazil jsem už na písně,
které mi prostě předělat nejdou, byť jsem
se o to pokoušel. Nevím, možná jsem ještě
neproniknul do té alchymie, proč to nejde.
Buď ty skladby nemají nápad, nebo melodii,
anebo nemají ani jedno, byť jsou třeba
strašně slavné. Takové písničky, abych je
předělal do melodické hudby 20., 30. let,
bych musel úplně přepsat, což mimocho-
dem také někdy dělám. Někdy skutečně
vezmu jenom text a napíšu k němu úplně
jinou melodii, předělám to vlastně úplně ji-
nak. Je to už tak trošku pirátství, nicméně
autorská práva pořád jdou těm kapelám. 
● Jaké publikum chodí na vaše koncer -
ty?

Dalo by se říct, že na nás chodí publikum
všech věkových kategorií a to mě strašně
baví. Na rozdíl od doby, kdy jsem jako kluk
hrával s Ondrou Havelkou; tam to publi-
kum bylo většinou ve věku Ondry a starší.
Největší skupina našich fanoušků jsou ale
asi lidé středního věku, kteří vyrostli na Vi-
sacím zámku, Pražském výběru, Třech se-
strách nebo Kabátech, což jsou moje oblí-
bené značky, ale přitom si navíc rádi
po  slechnou skladby třeba Duka Ellingtona,
něco jim to řekne a mají z toho radost.
● V čem je podle vás kouzlo swingu, čím
si vysvětlujete, že je tento žánr stále tak
populární? 

Swing je podle mne hudba nadčasová,
strašně kvalitní. Je to hudba vesměs veselá
a má krásné melodie. V té době se potkalo
spousta nápaditých, geniálních autorů jak
hudby, tak textů. Myslím si, že to nám dnes
v populární hudbě trochu chybí. Když si
mám postesknout, tak čtyř akordové písně,
kterých je odhadem osmdesát procent z to -
ho, co dnes slyšíme v rádiu, posluchače
mož ná prostě trošku vyčerpají, minimálně
ty náročnější z nich. Zatímco swing nabízí
přece jenom i krás né harmonie, což je něco,
co se děje pod tou melodií. A pak je v tom
podle mne kus nostalgie. Na naše koncerty
chodí lidé, kteří třicátá léta většinou neza-
žili, ale určitě znají filmy pro pamětníky
s Adinou Mandlovou, Inkou Zemánkovou,
Oldřichem Novým a dalšími hvězdami,
a my jim zprostředkujeme tako vou příjem-
nou esenci z té doby.
●Nemáme podle vás z dnešního pohledu
tu atmosféru dvacátých a třicátých let
minulého století už trochu zromantizo-
vanou?

Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music

V roce 2016 založil big band postavený na jazzu Original Vintage Orchestra

To jste řekla velmi výstižně, určitě má -
me. U nás to byla doba mezi dvěma válka -
mi, doba vel ké krize, pro většinu republiky
opravdu těžké období. Mimochodem, Inka
Zemánková častokrát zpívala lidem k jídlu
v kavárně Vltava a sama měla hlad, to si
dnes vůbec neumíme představit. V Americe
se žilo asi trošku pohodlněji, ale zase tam
byla v té době prohibice, krach na burze
atd. Jenže člověk má tendenci vzpomínat
hlavně na to dobré.
● Takže vám osobně z té doby dneska
nic nechybí?

Určitě se mi líbí právě ta hudba, také mó -
da, galantnost, auta, architektura… Ale že
bych se dobrovolně vrátil do světa před vál-
kou nebo mezi válkami, navíc bez wifiny

a YouTube, tak to vážně ne. Jsem rád, že
prá vě to hezké z té doby pomáháme s na-
šimi fanoušky tak nějak udržet, ale zároveň
jsem rád, že se po koncertě vrátím do domu
s klimatizací a plného dalších vymožeností.  
● Vystudoval jste tedy Konzervatoř Ja-
roslava Ježka, a pak jste studoval na pre-
stižní Berklee College Of Music v Bos-
tonu. Jak jste se dostal na studia do
USA? 

Prostě když studujete jazz a ještě navíc
swing, tak v šestnácti letech chcete být čer-
noch a nejlépe ještě v těch třicátých letech
v Americe. Což jsem tenkrát vážně chtěl –
zažít ten dobový saxofon a hrát u Du ka El-
lingtona nebo nejlépe mít sám svůj big
band. Dostat se do Bostonu, studovat na
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Petr Kroutil
■ jazzový saxofonista, klarinetista, zpěvák, flétnista, skladatel
a herec, narodil se v Praze
■ vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon a kla-
rinet. Na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu studoval
Jazz Composition a Performance a na Kathmandu University
v Nepálu bambusovou flétnu
■ od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky v Originálním praž-
ském synkopickém orchestru a ve věku 22 let spoluzaložil big
band Pražský swingový orchestr, kde byl sedm let sólistou
■ je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music.
Jako jediný Čech hrál i na zahajovacím festivalu Olympiády
v Londýně v roce 2012
■ v roce 2016 založil big band postavený na jazzu 20. a 30. let
Original Vintage Orchestra, pro něž kromě klasických dobo-
vých písní aranžuje skladby zcela moderní ve swingovém stylu

nejlepší jazzové škole na světě,
což je Ber klee College, to byl
prostě můj sen, jako asi kaž-
dého saxofonisty. Samozřejmě
si to málo kdo v tom věku může
finan čně dovolit. Já jsem měl
ale to štěstí, že mě vybrali pro
hlav ní roli v se riálu Prima se-
zona, což bylo na tehdejší po-
měry velmi dobře placené, navíc
mi chodily i nějaké tantiémy
z repríz, takže se mi skutečně
podařilo hodně ušetřit. V té
době jsem se dosle chl o work -
sho pu, který pořádala Berklee
v Německu. Hned jsem se tam
vydal, složil talentové zkoušky
a dostal velké stipendium. Když
jsem k tomu přida l své naše-
třené peníze, stačilo mi to právě
na to, abych pokryl studium na
Berklee College. Už mi ale ne-
zbylo příliš peněz na bydlení
a jídlo, takže jsem tam žil zpo-
čátku velmi skromně.
● Jste nejen muzikant, ale
i herec. Diváci si vás pamatují
jako Dannyho Smiřického
z televizního seriálu Prima se-
zóna, který natočil režisér

Ka rel Kachyňa. Jak jste se
k herectví vlastně dostal?

Objevili mě v jazz klubu. Re-
žisér Kachyňa nejdřív hledal
mezi herci na hereckých kon-
zervatořích, ale protože Danny
je saxofonista, tak ve finále hle-
dal i mezi muzikanty, které by
k herectví nějak přemluvil. A já
jsem se panu režisérovi prostě
líbil.
● Co se vám na ní líbí na Pra -
ze 5? Jaký máte vztah k pět -
ce?

Praha 5 má podle mě jeden
z nejprogresivnějších jazzových
klubů – Jazz Dock, který je su-
per. Hodně se tam toho děje
a myslím, že je to jeden z nej-
lepších prostorů, co Praha pro
jazz momentálně má. Léta jsem
chodil za maminkou do redakce
u Anděla, kde pracovala. Také
jsem rok bydlel u tanku a asi
dva roky na Zbraslavi, takže
vzpomínek mám dost a vesměs
pozitivních.  
●Co vás čeká v nejbližší době,
jaké máte plány, na co se těší -
te?

Hlavně musíme všichni pře-
žít tohle náročné období. Těším
se, až zase všichni budeme moci
plnohodnotně dělat svoji práci,
nemyslím teď jen umělce. Chci
být ale připraven, až se ten vlak
zase víc rozjede, takže cvičím,
připravuji nový program, aran-
žuji, skládám vlastní hudbu atp.
Moc mi ale chybí kontakt s pu-
blikem. Nejbližší a zároveň nej-

větší koncert v tomto roce bude
právě Lucerna Music Bar 20.
září. Tím spíše, že to bude pře-
nášet Česká televize, chci, aby
bylo vše dobře naplánované,
tak  že to mě zaměstnává mo-
mentálně. Vzhledem k situaci
raději neplánuji dlouhodobě do-
předu, ale většina letošních
kon certů se nám přesunula na
příští rok. 

MASNA KRAKOV
LIDICKÁ, S.R.O.

www.krecekkk.cz

Lidická 400/39, Praha 5 – Smíchov

◗ široká nabídka čerstvého masa
a masných výrobků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ rádi vám maso zdarma upravíme dle
vašeho přání

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřové ocásky 114,90 Kč 99,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 184,90 Kč 164,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 27. 7. do
28. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V5-0815

■ Holubova x Pechlátova
■ nám. 14. října x Preslova

■ Pod Šmukýřkou č. 4

■ Novoveská x Pod Vavřincem

■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (parkoviště)

■ Renoirova (u separace)
■ Ke Kotlářce č. 14

■ Lumiérů x Barrandovská

■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

■ Slivenecká x Kosořská
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

■ U Nikolajky (za stadionem
u se     parace)

■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu

■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

14. 8. 2020

17. 8. 2020

18. 8. 2020

19. 8. 2020

20. 8. 2020

21. 8. 2020

24. 8. 2020

25. 8. 2020

26. 8. 2020

27. 8. 2020

28. 8. 2020

31. 8. 2020

1. 9. 2020■ Musílkova x Schodová
■ Fráni Šrámka x Nad Husový -
mi sady

14. 8.–15. 8. 2020

Velkoobjemové
kontejnery MHMP

Velkoobjemové
kontejnery Regios

Kontejnery společnosti
Regios a. s. hrazené
z rozpočtu městské části

Praha 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
pro bíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, autosklo a kovové
předměty. Kontejner není určen
pro odkládání živnostenského
odpadu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu.

■ 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

11. 9.–12. 9. 2020

18. 9.–19. 9. 2020

25. 9.–26. 9. 2020

4. 9.–5. 9. 2020

28. 8.–29. 8. 2020

21. 8.–22. 8. 2020
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luštění

Šemíkem z Vyšehradu na Smíchov.
Praze přibyl přívoz, už devátý

www.nasregion.cz

Přívoz je v provozu je každý den od 10 do 22 hodin. O so -
botách, v době konání trhů na náplavce Rašínova nábřeží,
vyplouvá první Šemík s kapacitou 40 osob a bezba riéro -
vým přístupem již v 7.30. Jízdní řád se bude v průběhu
roku upravovat podle poptávky cestujících. Přístaviště
přívozu Vyšehrad na levém břehu Vltavy v Praze 5 je na
náplavce Hořejšího nábřeží na úrovni ulice Jindřicha Pla-

Čtěte na…

Úsek Radlické radiály
prověří technická studie
Rada hl. m. Prahy dnes schválila záměr realizace veřejné
zakázky na technickou studii stavby Radlické radiály
v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Bucha-
rova a mimoúrovňovou křižovatkou Butovice. Studie zaktu-
alizuje původní podobu, která neodpovídá současným po-
žadavkům začlenění dopravní stavby do struktury města
a života místních. Účelem zadání studie je především pros-

Čtěte na…

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Josefa Poláčka

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V5-0813



INZERCE V5-0802
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veřejný prostor

INZERCE V5-0805

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

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V5-0810

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

A nemusejí to být jen sa-
moživitelky. Najít si to, co
potřebují, mohou třeba

i senioři, rodiny, organizace jako
jsou dětské domovy, domovy se-
niorů, charitativní organizace,
spolky a podobně. „Měl bych
manželskou postel, je tři měsíce
nová, s matrací a je moc hezká.
Koupil jsem ji do bytu, který
pronajímáme, ale nakonec ná-

jemníkům nevyhovuje. Kdybys -
te znali někoho, kdo by měl zá-
jem, dejte mi prosím vědět.
S pozdravem, Petr D., Praha.“

„Ráda bych věnovala nějaké
mamince oblečení pro holčičku,
velikost 6–12 měsíců a dětskou
jídelní židličku. Jsem z Prahy
10, mohu vše někam dovézt po
Praze, nebo i do okolí. Jana K.“
Tyto a podobné nabídky teď mo-

hou dárci zadat přímo do aplika -
ce, která se jmenuje FandiMat. 

„Zjistili jsme, že lidé chtějí po-
máhat a chtějí vědět komu kon-
krétně pomoc dávají. A nejra-
ději by pomáhali ve svém okolí.
Mnoho dárců se nám navíc svě-
řilo se spoustou negativních
zkušeností, kdy jejich pomoc
někdo odmítl – například když
přivezli do dětského domova

Aplikace FandiMat
pomáhá potřebným 
Že je v lidech hodně dobrého dokládají příběhy samoživitelek,
kterým se už čtyři roky snaží všemožně pomáhat organizace Fandi
mámám. Denně chodí jejím zakladatelkám nabídky konkrétní
pomoci. Proto přichází organizace s novinkou, platformou, kde
nabízí materiální pomoc aplikací, která propojuje dárce
a obdarované. 

hračky, ale dětský domov je
zrov na nepotřeboval. Pak bývají
zklamané obě strany. A právě
aplikace by podobným situacím
měla předcházet – propojí
konkrét ní nabídku pomoci
s konkrétním požadavkem po-
třebných,” vysvětluje záměr ap-
likace jedna ze zakladatelek
Fandi mámám Žaneta Slámová. 

Ideu, jak by FandiMat měl
ideál ně fungovat, přibližuje
druhá ze zakladatelek Petra
Květová Pšeničná. „V praxi bu -
de opravdu snadné materiální
pomoc nabídnout nebo o ni po-
žádat. Pokud například charita-
tivní organizace pomáhající se-
niorům bude potřebovat zajistit
pro svého klienta zdravotní po-
můcky, nebo pro svůj domov de-
zinfekci, přidá na FandiMatu
pod profilem domova seniorů
příspěvek, ve kterém zmíní, co
potřebuje.“
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servisujeme vozy
audi, škoda, volkswagen, kia a seat


