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Vážení čtenáři,
pátá městská část zazname-
nala v posledních týdnech
vel ký úspěch. Má první ná-
rodní kulturní památku na
svém území, koncem ledna
za ni vláda prohlásila smí-
chovskou Bertramku, v níž
pobýval na návštěvě i Wolf-
gang Amadeus Mozart. Pa-
matujte na to, až půjdete
kolem, a podívejte se, co bylo
v očích vlády a ministerstva
kultury tak důležité pro to,
aby nejvyšší stupeň ochrany

Bertramce udělila. Jako na venkově se doma cítí Romana
Goščíková, herečka, majitelka a ředitelka Divadla Radka
Brzobohatého. A to přitom žije v Praze 5! Co si na svém
bydlení pochvaluje a jak tady vůbec našla domov? V rozho-
voru rodačka z Ostravy vypráví i o tom, jak vypadá všední
den v roli ředitelky divadla nebo jak jsou vůbec divadelní
scény financovány. Přečtěte si také tipy na zajímavé vol-
nočasové akce a na nějakou si zajděte. A pokud jezdíte na
kole i v zimních měsících, zkuste to pro jednou trochu jinak.
Vydejte se na hromadnou projížďku po Praze, která vede
i přes pátou městskou část.
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Jak nenaletět
šmejdům

Kurzů, které mají pomoci lidem
vyššího věku nenaletět nepocti-
vým prodejcům, pro které se vži -

lo označení „šmejdi“, se mohou zúčast-
nit senioři z Prahy 5, a to v rámci Senior
akademie. Přednášky specialis tů z od-
boru prevence Městské policie se budou
konat od 27. února.

Pohádka
O kóče a pséku

Představení Divadla Buřt O kóče
a pséku připravil pro nejmenší di-
váky KD Mlejn, a to na neděli

24. února od 15.00 hodin. Loutková
klaunerie děti zavede do jednoho
domeč ku, ve kterém je puntíkovaný
ubrus, puntíkatý hrnec a v něm myš!

Linka 137
byla posílena

Posílena byla autobusová linka
137 ze zastávky Na Knížecí do
stanice metra Jinonice, a to o je -

den spoj v ranní špičce, pojede v 7.26
hodin. Důvodem jsou žádosti občanů,
zejména potom rodičů dětí, které chodí
do Tylovy základní školy.

INZERCE V5-0221

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

V sedmi kategoriích byli vyhlášeni
sportovci Prahy 5. No mi novat své fa-
vority mohli sportovní kluby, ale

i obyvatelé pětky. V kategorii profesionální
spor tovec zvítězila golfistka Klára Spilko -
vá. Jako nejlepší sportovec amatér byla vy-
brána alpinistka Lucie Hrozová. Nejlepším

juniorským sportovcem je plavkyně Bar-
bora Seemanová, seniorským potom spor-
tovní chodec Miroslav Fliegl. V kategorii
sportovní tým uspěl RC Tatra Smíchov, nej-
lepší trenérkou je Petra Škábová z SK Mo-
torlet a sportovní legendou byl vyhlášen ba-
sketbalista Dušan Krásný.

Pětka má svého
sportovce roku

Restaurace a bary, kavárny a cuk-
rárny, květinářství, bytové doplňky,
dárky, reality, finanční služby, advo-

kátní služby, architektonické kanceláře,
krása, zdraví, relax, pekařství, řeznictví,
potraviny, móda a designové obchody, do-

mácí potřeby, IT, elektronika, papírnictví,
řemeslníci, ostatní. To jsou kategorie,
v nichž lze nominovat nejoblíbenějšího
podnikatele Prahy 5. Návrhy lze podávat
do 24. února, poté se bude hlasovat a vy-
hlášení je naplánováno na polovinu března.

Vyberte
podnikatele Prahy 5

Novou školní kuchyni a jídelnu má
Základ ní škola Trávníčkova. Kom -
plet ní stavební projekt, včetně vy -

bave ní, stál téměř 62 milionů korun, re-
konstrukce trvala celkem necelých devět
měsíců. Kuchyně denně uvaří zhruba tisíc

obědů, najíst se zde může najednou celkem
až 332 strávníků. Vaří zde obědy i pro
místní seniory. Školní kuchyně je držitelem
certifikátu Zdravá školní jídelna, kuchařky
jsou proškoleny pro přípravu jídel dodržu-
jících zásady šetřící a bezlepkové diety.

Škola má
novou kuchyni
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V5-0216

Zítra

INZERCE V5-0208

■ Přednáška o bezpečnosti
pojmenovaná Osobní bezpečí
seniorů se bude konat 14. úno -
ra od 14.00 do 16.00 hodin, a to
v obřadní síni radnice Prahy 13.
Pořádá ji městská část společně
s policií. Zváni jsou senioři,
mlu vit se bude o zásadách bez-
pečného chování a bezpečnosti
v domácím prostředí i venku.
Přednáška je pro seniory zdar -
ma a ne ní nutná registrace.

■ Výstavu Inwald: Příběh zlí-
chovské sklárny připravila
smí chovská galerie Portheim -
ka, k vidění zde bude do
17. úno ra. Sklárna Inwald, jejíž
výrobky nejenže byly (a často
dodnes jsou) součástí mnoha
českých domácností, ale záro-
veň se vyvážely do celého světa,
sídlila před stoletím na území

Prahy 5. Podnik založený
v 70. letech 19. století inžený-
rem a podnikatelem Josefem
Inwaldem významně přispěl
k věhlasu českého skla. Výsta -
va přibližuje historii sklárny In-
wald jak ukázkami její pro-
dukce, unikátními dobovými
foto grafiemi, ilustrujícími kaž-
dodenní fungování proslulé
znač ky či pracovní podmínky
zaměstnanců, tak i dobovými
filmovými reklamami a mapou
lokality. Dnes z budov bývalé
sklárny stojí již jen umělecké
centrum MeetFactory.

■ Dvorní kostel v Innsbrucku
– největší císařská hrobka Ev-
ropy bude tématem přednášky,
která se bude konat 18. února
ve smíchovské knihovně. Hlav-
ním tématem bude umělecky
i ideologicky velice zajímavá
hrobka císaře Maxmiliána I. ve
Dvorním kostele v Innsbrucku.

Významným uměleckým dílem
je jednak císařův kenotaf, ale
především jsou to bronzové
plas tiky členů Maxmiliánovy
rodiny a jiných významných
evrop ských panovníků, ať již
bájných či skutečných, na kte-
rých spolupracovali i umělci
z českých zemí. Přednášku pro
veřejnost pořádá v knihovně
Spolek Malostranský hřbitov. 

■ Cyklus povídání o české
šlechtě připravila v novém roce
pro své návštěvníky pobočka
knihovny Lužiny. Představeny
budou, jak slibují pořadatelé,
příběhy romantické, dobro-
družné, ale i „nefalšovaný thril-
ler“. Akce začíná vždy v 17.00
hodin a vstup na ni je zdarma.
V únoru bude téma Vartenber-
kové, v březnu Thun–Hohen-
steinové (Všude do ma), v dub -
nu Kostkové z Postupic,
v květ nu Wilczkové a v čer vnu
Žerotínové.

■ Galerie MeetFactory před-
stavuje novou výstavu, jme-
nuje se Healing 2.0 a soustře-
ďuje se na téma zdraví
a zdra  vého život ního stylu
v mo derní společnosti, a to
z perspektivy prolínání vědy
a techniky s tra di cemi a iraci-
onálnem. V plánu jsou i komen-
tované prohlídky, první se bude
konat v neděli 10. března. 

■ Panelovou výstavu, kterou
připravil Bulharský kulturní in-
stitut spolu s Regionálním etno-
grafickým muzeem v Plovdivu,
je možné od začátku února do
konce března zhlédnout v His-
torickém muzeu v letohrádku
Kinských na Smíchově. Expo-
zice představuje bulharské vi-
nařské tradice a připomíná, že
únor je v Bulharsku spojen s ob-
líbeným vinařským svátkem

Osobní bezpečí seniorů

14. února

Příběh
zlíchovské sklárny

15. února

Dvorní kostel
v Innsbrucku

18. února

O české šlechtě

18. února

Healing 2.0

19. února

Od Dionýsa k Trifonovi

20. února
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Ceny jsou na maximu,
lidé přestávají kupovat drahé byty
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Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

svatého Trifona. Jde o prasta-
rou tradici, jejíž původ sahá do
antických časů a je zazname-
nána už u dávných Thráků. Vi-
naři se v ten den sejdou na vi-
nici a rituálně prořežou révu,
aby v novém roce dobře rodila. 

■Literární hrázky je název in-
teraktivního pořadu pro děti
a rodiče, který pořádá pobočka
pražské knihovny na Lužinách.
Příchozí se mohou těšit na
hrané pohádky, kreativní akti-
vity, hravé cvičení a mnohé
další. Akce je vhodná pro děti ve
věku od dvou do pěti let v do-
provodu dospělých. Je třeba se
předem registrovat.

■ We Are Relentless uvádí:
Andy Warhol's Night Vol. I.
Tak se jmenuje vzpomínání na
Andyho Warhola, které je na -

plánováno na 22. února, kdy si
svět připomíná jeho úmrtí. Na
pětce se bude vzpomínat v Meet-
Factory, a to od 19. hodin.

■ Výstava Marie Lukáčová:
Magie v době konjunktury je
k vidění do začátku dubna v Ga-
lerii Kostka. Autoři upozorňují
na to, že ve snaze narušit he te -
ronormativní vnímání sou čas -
ného společenského uspo řádá -
ní zpracovává Marie Lukáčová
ve svém projektu téma polya-
morických vzta hů a jejich fun-
gování v rám ci rodiny a aktivis-
tických kolektivů.

■ Masopustní radovánky plá-
nuje smíchovská Stanice příro-
dovědců, a to na 26. února. Pro
příchozí bude připraveno po-

Literární hrátky

22. února

Andy Warhol's Night

22. února

Magie v době
konjunktury

25. února

Masopust
pohledem biologa

26. února

znávání a zdobení větviček, ba-
revná výtvarná dílnička nebo
modelování jitrnic společně
s určováním koření, které se
používá při jejich výrobě. 

■ Oblíbený cyklus Ženy a mu -
ži v českých dějinách po -
kračuje 27. února v knihovně
Ostrov ského. Přednášky mají
za cíl představit vybrané osob-
nosti našich dějin a věnují se
i těm z našich předků, kteří ne-
jsou notoricky známí z vyprá-
vění či školních učebnic. V úno -
ru se bude mluvit o Petru
Chelčickém, v dubnu o Alžbě -
tě Lucemburské a Albrechtu
Habs burském a v čer vnu se do-
zvíte zajímavosti ze života Hyn -
ce Ptáčka z Pirkštejna. 

■ Divadelní soubor Toy Ma -
chi ne zve všechny malé diváky
27. února do pobočky knihovny
Stodůlky. Od 16.30 hodin tady
začne představení hry Kocour
v botách. Vstup je zdarma. 

■ Na výstavu terarijních zví-
řat se mohou vydat milovníci
přírody do Stanice přírodověd -
ců. Prohlédnout si je zde možné
od 4. do 10. března několik dru -
hů živočichů, kterým nečiní po-
tíže pohyb po hladkých listech
fíkovníků, ston cích bambusů
nebo předních stěnách terárií,
třeba rosničky z říše žab, ale
i menší druhy ještěrů či zástup -
ce hmy zu.

Ženy a muži
v českých dějinách

27. února

Kocour v botách

27. února

Na skle a ve skle

4. března

Průměrná cena nových by -
tů v Praze vzrostla mezi-
ročně o 18,6 procenta na

101 091 korun za metr čtvereč -
ní. Počet prodaných bytů loni
klesl o devět procent na 5000,
byl tak nejnižší od roku 2012.
Pokles prodeje odpovídá očeká-
vání ekonomů a realitních kan-
celáří.

Za celý loňský rok developeři
v Praze prodali 5000 nových
bytů, meziročně o devět pro-

cent méně. Byl to nejmenší po -
čet od roku 2012, proti rekord-
nímu roku 2015 klesl téměř
o 30 procent. Nejvyšší podíl pro -
daných bytů připadal na Pra -
hu 5 (23 %), Prahu 9 (20 %)
a Pra hu 10 (17 %).

„Cena 100 tisíc za metr čtve-
reční je maximální psycholo-
gická hranice. Už přiblížení k ní
přineslo očekávané ochlazení
reálné poptávky,“ řekl Martin
Dočekal, ekonom a šéfredaktor
prestižního časopisu Profi Pora -
denství & Finance. Ceny nových
bytů jsou přitom motorem, kte -
rý určuje vývoj na ce lém realit-
ním trhu.

Nejdražší byty jsou tradičně
v Praze 1, kde cena dosahuje
198 tisíc korun za metr čtvereč -
ní. Nejdostupnější jsou byty

v Pra ze 4 a Praze 10, kde se ce -
na metru čtverečního pohybuje
mírně pod 89 tisíci korunami.
Developeři se shodují v tom, že
zájem o bydlení v Pra ze sice
přetrvává, lidé ale při součas-
ných cenách bytů musí dělat zá-
sadní kompromisy v jejich veli-
kosti nebo směřují nákup do
méně atraktivní lokality.

Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-
nější doba na prodej nemovitos -
tí je teď. Jejich ceny už význam -
ně neporostou. Kdo ne prodá
teď, prováhá nejvhodnější dobu
na prodej nemovitosti,“ řekl Jin-
dřich Smrčina z realitní kance-
láře Vilém reality. Rozhodně je
dobré se vždy poradit s odbor-
níkem pro da nou oblast. Může -

te například využít bezplatnou
poradnu Vi lém reality na tel.:
702 076 792, kde vám ochotně
poradí.

Obdobná situace je podle Če-
ského statistického úřadu i ve
Středočeském kraji. Ve střed-
ních Čechách se nejdráže
prodá valy byty v okresech Pra -
ha-západ a Praha-východ. Nej-
levněji bylo možné pořídit byt
na Kutnohorsku a Příbramsku.
Ceny stavebních pozemků jsou
podle analytiků závislé jak na
lokalitě a blízkosti centra, tak
na velikosti obce. „Cena stoupá
spolu se zvyšující se velikostní
kategorií obce a nejvyšší ceny
v okresech zaznamenaly nej-
větší obce, tedy zpravidla měs -
ta s počtem obyvatel 10 tisíc
a více,“ uvedli analytici.
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Praha 5 –Tetínská
Dokončené byty 3+kk

s balkonem a panoramatickým
výhledem na Prahu.
Garáž, sklep v ceně.

Cena vč.DPH od: 9.436.900,- Kč

Praha 5 – Lipence
Moderní bydlení
pro Vaši rodinu. 

Nový RD 5+kk, 207 m2.
Dokončení jaro 2019.
Cena: 13.990.000,- Kč

PRODEJ A PRONÁJEM RD / BYTŮ

NABÍDNĚTE NÁM VAŠI NEMOVITOST
Již 23 let na trhu nemovitostí v ČR.

Více nemovitostí na: www.hanex.cz
724 250 900, 224 217 648, info@hanex.cz

Karla Engliše 2, Praha 5 – Anděl

Galasovy cyklojízdy se
kona jí už řadu let. Ta,
kte rá je naplánována na

17. března, startuje v Praze 4
a vyvrcholí na pětce. Skupina
cyklistů projede Vra né nad Vl-
tavou a přes Zbraslav cyklisty
zavede až na smíchovské ná-
draží. Po cestě je pama továno
i na několik odpočinkových
a ob čerstvovacích chvil.

Za myšlenkou spojit nadšené
cyklisty stojí Vladimír Galas,
kterého před pár lety napadlo,
že společné jízdy přivítají ti,
kteří mají rádi cyklistiku, ale
neoblibují si osamělé ježdění.
Že jeho nápad měl smysl, doklá -
dá i to, že před časem byl oce-
něn primátorem za propagaci
městské cyklistiky. Připojit se
ke společným vyjížďkám může

v podstatě kdokoliv. Třeba ro-
diče, kteří budou mít potomka
ve vozíku za ko lem, nebo i star -
ší cyklisté. Bě hem společných
jízd jsou vždy naplánovány pra-
videlné přestávky, každý může
jet podle svého tempa, cílem
není závodit, ale příjemně si za-
jezdit.

Autor navíc v pozvánkách na
plánované jízdy vždy upozorní

na to, že je trasa vhodná třeba
i pro zdatnější děti, a vyrazit tak
může klidně celá rodina. Spo-
lečné jízdy se konají pravidelně,
některé, mezinárodní, zavedou
cyklisty i mimo republiku, tře -
ba v dubnu se bude jezdit ve
Víd ni a na Slovensku. Přehled
naplánovaných vyjížděk najdou
zájemci na webových strán-
kách galasovycyklojizdy.cz.

Prahou 5 na kole?
Jezděte společně
Jezdíte rádi i v zimních měsících na kole,
ale nebaví vás pořád vymýšlet nové trasy,
a navíc se raději než o samotě projedete
ve větší skupině cyklistů? Vydejte se na
společnou vyjížďku po Praze a okolí
a poznejte nová zajímavá místa.
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●Deset let jste úspěšně vedla zájezdové
Divadlo Různých Jmen, druhý rok šéfu-
jete kamennému Divadlu Radka Brzo-
bohatého. Jaký je rozdíl vést zájezdové
a kamenné divadlo?

Určitě je to velký rozdíl. Zájezdové di-
vadlo má výhodu v tom, že se nemusíte sta-
rat o budovu, což samozřejmě obnáší da-
leko menší počet lidí, kteří musí v provozu
pomáhat. Produkční a zájezdovou složku
jsem byla schopná vést a dělat v podstatě
sama, i když jsme hráli v průměru patnáct
představení měsíčně po celé republice.
Velká výhoda kamenného divadla je zase
v tom, že máte vlastní „domov“. Můžete si
v něm budovat svůj repertoár, na který učí -
te chodit lidi. Právě to vlastně bylo a po řád
je tou největší výzvou, hlavním důvodem,
proč jsme se chtěli posunout ze zájezdové -
ho divadla ještě někam dál.
● Co vás přivedlo do principálského
křesla, jak jste se z vystudované herečky
stala ředitelkou divadla?

Vzniklo to vlastně přirozeným vývojem
a náhodou. I když náhody neexistují, takže
spíš to bude tím přirozeným vývojem. Di-
vadlo Různých Jmen jsem nezakládala, na-
stoupila jsem k nim později, jako herečka.
Postupně jsem ale začala nějak víc mluvit
do toho, jak by se to mohlo dělat, aby se víc
prodávalo, hrálo a jezdilo, až jsem nakonec
začala celé divadlo vést. V praxi to zname -
ná, že co se týká organizační stránky, dě-
láte vlastně všechno. Byť jsem už tehdy
mě la a pořád mám kolem sebe tým lidí, na

které se mohu spolehnout, a který se mi
teď ještě rozrostl. Například Lukáš Burian,
náš současný umělecký šéf, byl dřív kme-
nový režisér a herec nebo kolega Milan
Enčev, herec a jeden ze spoluzakladatelů
Divadla Různých Jmen. 
● Jaká je pracovní náplň ředitelky di-
vadla, dá se stručně říct, co všechno má -
te na starosti?

Stručně? O tom by vám asi nejvíc řekl
můj manžel. Tím, že jsem workoholik, a to
už od mládí, kdy jsem vždycky dělala dvě
školy najednou, tak totéž očekávám od
ostatních, což asi není úplně v pořádku.
V praxi to znamená, že sice nějakou práci
deleguji na své kolegyně produkční, ale
protože jsem vždycky přesvědčená, že
sama to udělám nejlépe a nejrychleji, mám
s tím občas potíže. Prostě o všem chci mít
přehled, na všechno si dohlédnout. Když
jsme koupili Divadlo Radka Brzobohatého,
tak jsme sloučili dva divadelní soubory
a v těch opravdu vytížených měsících ode-
hrajeme přes padesát představení. Divadlo
Různých Jmen si drží svou klasickou dra-
maturgii a hrajeme často dopoledne pro
střední školy a pak i večerní představení po
celé republice. To jsou zájezdy, takže jejich
organizace, komunikace s kulturními do -
my a divadly, i když jsem částečně něco roz-
dělila, tak tohle mi v zásadě stále zůstává.
A ředitelování kamenného divadla zase ob-
náší spoustu schůzek s různými potenciál-
ními partnery, jednání s grafikem stran
pro pagace, celkového vizuálu divadla a vše -

ho možného. Dohlížím si na všechno kolem
divadla, všechno si kontroluji. A taková ra-
dostná práce je, že také posílám mzdy.   
● Jak se vám daří financovat divadelní
provoz, kde sháníte peníze?

Převážně, v devadesáti procentech, je-
deme z vlastních zdrojů. Znamená to, že si
sami na sebe vyděláme. Samozřejmě sem
tam jsou nějací partneři, ale že bychom
měli nějakého hlavního nebo generálního
partnera, který by nás opravdu podporoval
celou sezonu, tak to zatím bohužel nemá -
me. Je to dáno také tím, že všichni čekají,
co ze mě vypadne. Stejně tak čeká i magis-
trát, což je druhá stránka věci. Musím do-
kázat, že to, co děláme, má opravdu vý-
znam. V první sezoně jsme divadlo nejen
rekonstruovali, takže dnes vypadá repre-
zentativně a má příjemnou atmosféru, ale
zároveň jsme měli pět premiér, což je obec -
ně na divadlo hodně, natož na soukromé
nedotované divadlo. Musím říct, že v této
sezoně už jsou ohlasy lepší, začínají se ozý-
vat i firmy a dojednáváme nějaké věci,
takže věřím, že to bude lepší a lepší. Samo-
zřejmě musím všem ukázat, že i mediální
obraz divadla je dobrý a že je prestižní být
naším partnerem.
● I když vaše divadlo evidentně shání
pení ze, kde se dá, podílí se také na cha-
ritativní činnosti a snaží se pomáhat
druhým. O jaké charitativní akce se kon-
krétně jedná?

Paradoxem je, že sami bychom potřebo-
vali nějakou charitu, přesto se zapojujeme,

Romana Goščíková:
Nejradostnější je pocit,
že práce, kterou dělám, má smysl 

Rodačka z Ostravy, absolventka herectví na Pražské
konzervatoři a divadelní vědy na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy vedla deset let zájezdové Divadlo
Různých Jmen. Od června 2017 je majitelkou a ředitelkou
Divadla Radka Brzobohatého, kde současně i hraje. Do
povědomí diváků se Romana Goščíková dostala postavou
v seriálu Ošklivka Katka. Objevila se i v dalších seriálových
a filmových rolích. Hrála například v Černém divadle Jiřího
Srnce, v Divadle Ta Fantastika a věnovala se i moderování.
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aspoň co nám naše síly stačí. Snažíme se
alespoň občas nějakou takovou akci udělat,
protože si myslím, že je potřeba pomáhat
a že zrovna divadlo je k tomu vhodným ná-
strojem. V současné době dáváme vstu-
penky do divadla třeba do tomboly různým
charitativním organizacím, to je takzvaně
to nejmenší. V prosinci jsme například ode-
hráli představení komedie Drahoušku, tou-
žím po tobě pro nadační fond Pečovatel. Vý-
těžek z představení šel nadačnímu fondu
a zároveň to bylo spojené s tombolou a růz-
nými podpůrnými akcemi. V červnu bude -
me mít ještě jedno benefiční představení
pro neziskovou organizaci Dejme dětem
šanci. Rozjíždíme také větší spolupráci
s na dací Táni Kuchařové. Domlouváme se,
že bychom ke Dni seniorů uvedli nějaké
představení a dále s její nadací rozšířili spo-
lupráci.
● Jste ředitelkou i herečkou současně.
Jak se vám daří skloubit tyto dvě role do-
hromady?

Myslím, že se mi to daří. Pravda ale je, že
vloni, kdy jsem z těch pěti premiér hrála ve
třech, to bylo poměrně náročné, zvláště
s ohledem na to, že šlo o první sezonu, kdy
se všechno rozjíždělo. Letos jsme proto
dramaturgii udělali tak, že jsem se „neob-
sadila“ do ničeho, nebudu nic nového zkou-
šet, jen hrát. To „jenom hrát“ mě ale napro-
sto uspokojuje, protože mám přibližně

patnáct představení měsíčně pořád, a to je
fajn. Musím ale také říct, že už teď mi to
zkoušení začíná chybět. A ač mi zkoušení
ubylo, nepociťuji, že bych měla nějak míň
práce. Věnuji se o to víc zase ředitelování
a dalším věcem kolem divadla, které ne-
ustále narůstají. Divadlo a hraní mi přináší
vlastně relax a odpočinek, odreagování se
od té administrativy, koukání do počítače,
tabulek a všeho jiného. Samozřejmě si ale
někdy musím říct, dokdy jsem ředitelka
a odkdy herečka. Prostě nemůžu řešit
všechny věci najednou, byť mnohdy to také
dělám, ale vím, že to není dobře.      
● Co považujete za svůj největší dosa-
vadní úspěch?

Pokud myslíte v životě, tak bych řekla,
že jsem si našla toho nejlepšího muže. Se-
známili jsme se na jedné reklamě, ve které
jsem já hrála a Karel ji natáčel. Od té doby
říkám, že je to reklama, která se mi nejvíc
vyplatila. Na tom, co se mi nejvíc povedlo
profesně, stále pracuji a myslím si, že toho
dosahuji tím, že do našeho divadla lidé cho -
dí a představení se jim líbí. 
● Pokud máte čas, navštěvujete někdy
i jiná divadla nebo zajdete do kina? 

Do kina zajdu častěji než na představení,
je to dáno také manželem. Chodit do diva-
del se mi tak úplně moc nedaří, ale snažím
se, alespoň občas. Samozřejmě sleduji, co
se kde děje, co kdo připravuje, zkouší, pre-

miéruje, takový přehled se snažím mít
pořád. 
●Kudy vlastně vedla vaše cesta k herec-
tví? Chtěla jste se stát herečkou odma-
lička, nebo jste někdy uvažovala i o něja-
kém jiném povolání?

Herečkou jsem chtěla být odmalička. Od
třetí třídy, tedy devíti let jsem chodila do
dramacentra v Ostravě a od té doby jsem
tak nějak tušila, že chci být herečka. Proto
také když jsem byla na víceletém gymná-
ziu, dělala jsem přijímačky na konzervatoř
v Ostravě. Dostala jsem se tam, ale nechtě -
la jsem být jenom „hloupá herečka“, která
má jen konzervatoř, takže jsem si zároveň
dodělávala gymnázium. Po maturitě na
gymnáziu jsem ukončila také druhý ročník
ostravské Janáčkovy konzervatoře a pře-
stoupila do třeťáku na Pražskou konzerva-
toř. Na druhém místě, kdyby mi herectví
nevyšlo, tak jsem uvažovala, že bych byla
právnička. Což by se mi teďka vlastně nej-
víc hodilo být obojí.  
●Vedli vás rodiče k umění a podporovali
vás v rozhodnutí jít studovat konzerva-
toř, nebo vás od toho spíš zrazovali?

Profesně spjatý s divadlem nikdo z ro-
diny nebyl, ale vlastně už od prababičky,
babičky po rodiče, všichni měli vždycky
předplatné do divadla, takže jsem byla vy-
chovávaná tak, že minimálně jednou nebo
spíš dvakrát do měsíce se do divadla chodí.
Navíc tím, že jsem si dodělala gymnázium
a potom ještě vystudovala divadelní vědu
na Karlově univerzitě, byli všichni spoko-
jeni a nic namítat ani nemohli.
● Měla jste nebo máte nějaké herecké
vzory, idoly?
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Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz Půjčíme vám až

dřív, než řeknete švec!

800 888 120
www.privydelek.cz

www.faircredit.cz

INZERCE V5-0213 INZERCE V5-0205

Záleží na konkrétních přípa-
dech, když někoho vidím v ně -
jakém filmu nebo na divadle
a řek nu si: „Tak ta nebo ten je
super.“ Konstantně, dlouhá léta
už ale převažuje Meryl Streep. 
● A máte nějaký nesplněný
herecký sen, vysněnou roli,
kterou byste si ráda zahrála?

Popravdě řečeno, na jevišti
se mi mé sny postupně plní.
Spíš bych si ráda něco velké ho
natočila ve filmu. Nedávno jsem
s man že lem točila komedii LO-
VEní. Mám tam dre dy a kerku,
takže celá já. 
● Zbývá vám čas na nějaké
zájmy, záliby, odpočinek? Co
je pro vás zaručenou rela-
xací?

Co mi pomáhá vyčistit hlavu,
je cvičení. Snažím se chodit cvi-
čit docela pravidelně. Díky své -
mu trenérovi ve fitku jsem před
nedávnem objevila thajský box.
A to mě poměrně baví, byť bo-
xuji do pytle a ne nějaký souboj,
nechtěla bych přijít k úho ně.
Obecně mě baví pohyb, kolečko -
vé brusle, turistika. S manže-

lem přes rok moc volného času
nemáme a víkendy nectíme vů -
bec. Zato ale v létě si najdeme
čas, abychom byli aspoň tři, čty -
ři týdny někde mimo, kde cho-
díme, sportujeme a snaží me se
zdolat nejvyšší vrchol té dané
lokality.  
●S manželem jste si našli byt
v Pra ze 5… 

Ne ne, manžel s tím nemá nic
společného. Bydlení na Praze 6
bylo fajn, ale ten byt nebyl můj,
byla jsem tam v pronájmu. V té
době jsem natáčela seriál a sou-
hrou nějakých dobrých okol-
ností jsem se začala rozhlížet
po nějakém bytě, který bych
mohla koupit, a rodiče mi s tím
pomáhali. Prá vě se stavěly nové
půdní nástavby na Pra ze 5,
v úžasné lokalitě, kde to vůbec
nevypadá jako v Praze, ale spíš
jako někde na venkově, a při-
tom za deset minut jste jak
autobusem, tak autem na An-
dělu. Přesto je tam klid, ticho
a mám krásný mezonetový byt
3+kk s terasou. No a tím, že
man žel tenkrát bydlel v pro-

nájmu, tak bylo logické, že se ke
mně nastěhuje.
● Je podle vás pětka ideální
místo k bydlení? Jak jste spo-
kojena s možnostmi, které
vám Praha 5 nabízí?

V oblasti Homolky bydlím už
téměř deset let a myslím si, že
díky té dostupnosti a všeho je to

fajn. Jediné, co by tam mohlo
být ještě navíc nebo co nám
schází, jsou nějaké hezké hos-
půdky nebo kavárničky. Ty tam
bohužel nejsou, což je škoda.
Máme kolem sebe ale dvě ne-
mocnice, školu, škol ku i hřbi-
tov, takže je tam opravdu skoro
úplně všechno.

Romana Goščíková
■ Ředitelka Divadla Radka Brzobohatého, herečka, moderá-
torka.
■ Narodila se v Ostravě, kde během studia víceletého gymná-
zia složila přijímací zkoušky na hudebně dramatický obor Ja-
náčkovy konzervatoře.
■ Po maturitě na gymnáziu, které dokončovala souběžně se
studiem prvních dvou ročníků herectví, přestoupila na Praž-
skou konzervatoř, kde absolvovala pod vedením Jany Preis-
sové a Jaroslava Satoranského.
■ Poté vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
obor divadelní věda.
■Hrála mimo jiné v Černém divadle Jiřího Srnce, v Divadle Ta
Fantastika, v představeních zájezdového Divadla Různých
Jmen, kde se stala ředitelkou.
■ Věnuje se i moderování, natáčení reklam, filmů i seriálů.
■ V současné době je ředitelkou a zároveň herečkou Divadla
Radka Brzobohatého.
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„Krásný dárek k 263. narozeni-
nám W. A. Mozarta,“ napsal na
twitteru ministr kultury Anto-

nín Staněk (ČSSD), který tím připomenul,
že Mozart se narodil 27. ledna 1756.

Nový status pomůže s financováním
oprav objektu. Vila z 18. století patří Mo-
zartově obci a již dva roky je zavřená. Změ -
na památkového statusu by měla pomoci
k jejímu oživení a zatraktivnění. Bertram -
ka je klasicistní vila z 18. století, která je
velmi spojena se jménem skladatele Wolf-

ganga Amadea Mozarta. Na pozemku pů-
vodně stál viniční domek, který byl však na
konci 17. století nahrazen usedlostí, jmé -
no dostala po majitelích Františce Ber-
tramské ze Zornfelsu a Františkovi z Ber-
tramu. Poté ji získala operní pěv kyně
Josefína Dušková, za kterou v letech 1787
a 1791 přijel na návštěvu právě zmíněný
Mozart. Poté se majitelé střídali, v roce
2009 se stal majitelem spolek Mozartova
obec. „Je to první národní kulturní památ -
ka na území Prahy 5. Jsme přesvědčeni, že

Z Bertramky je
národní kulturní památka
První národní kulturní památku má na svém území
Praha 5. Koncem ledna za ni vláda prohásila smíchovskou
Bertramku. O zpamátnění usilovala jak Praha 5, tak
i ministerstvo kultury, které návrh na zpamátnění podalo.
V usedlosti pobýval na návštěvě i Wolfgang Amadeus
Mozart.

genius loci tohoto místa, místa pobytů
Wolfganga Amadea Mozarta je naprosto je-
dinečné. Je symbolické, že se tak děje den
po 263. výročí narození Mozarta,“ ko men -
to val zpamátnění v lednu radní Pra hy 5
Lukáš Herold s tím, že na jednání, kter é se
konalo v polovině ledna, vznikla doho da
o tom, že je potřeba vytvořit memorandum
o spolupráci mezi ministerstvem, Prahou 5
a vlastníkem objektu, jímž je Mozartova
obec. „Jsme připraveni pomáhat Mozarto -
vě obci při obnově této jedinečné památky
a šíření odkazu Wolfganga Amadea Mozar -
ta.“ 

Výhody a pravomoci
Prohlášení za národní kulturní památku

znamená nejvyšší možný status státní
ochrany. Pro majitele objektu to znamená
jednak řadu výhod, jako je lepší možnost
dosáhnout na více podpor z veřejných
zdro jů, jednak i povinnosti. Státu potom
dává prohlášení památkou více pravomocí
požadovat po majiteli, aby se o památ ku
řádně staral, a udělena také může být vyšší
pokuta.

Status národní kulturní památky
vyhlašu je vláda, a to na návrh ministerstva
kultury. V případě Bertramky se národní
kulturní památkou stal celý areál i se za-
hradou a hospodářskými budovami.
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Prohlédnout si je možné sbírky lidové -
ho oděvu, textilu, výšivek, keramiky
a kraslic, které získal František

Kretz, sběratel, novinář, etnograf a prv ní
ředitel Slováckého muzea v Uherském
Hradišti pro Národní muzeum, ale i pro vý-
zdobu interiérů Pražského hradu.

Jde v mnoha případech o unikátní sbír-
kové předměty, které byly v některých
místnostech Pražského hradu vystaveny.
Jak je známo, na výzdobě Hradu se podíle -

ly takové osobnosti, jako byl architekt Josip
Plečnik nebo dcera prezidenta T. G. Ma -
saryka, zakladatelka Československého
červeného kříže a bojovnice za zlepšení so-
ciální situace a vzdělávání žen Alice Ma -
saryková. A právě s ústředními postavami
výstavy Fratiškem Kretzem a s Alicí Masa-
rykovou se bude možné prostřednictvím
výstavy na Smíchově lépe seznámit.

K vidění jsou v letohrádku Kinských
i další výstavy, třeba expozice Století tram-

František Kretz a Alice Masaryková

v Musaionu
Výstavu s unikátními předměty z výzdoby Pražského
hradu lze zhlédnout v následujících měsících v letohrádku
Kinských, kde sídlí Národopisné muzeum. Jmenuje se
František Kretz a Alice Masaryková a vznikla ve spolupráci
s Muzeem T. G. M. Rakovník a Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti.

pingu, která vypráví o dějinách a součas-
nosti trampského hnutí i o tom, jak ovlivni -
lo podobu české populární kultury, umění
a sportu, dále panelová výstava Od Dionýsa
k Trifonovi nebo dvě stálé expozice – Česká
lidová kultura a Tradiční lido vá kultura do-
tykem.

Letohrádek Kinských je bývalé letní sídlo
známého šlechtického rodu, zvané taktéž
Musaion. Postaveno bylo na začátku 19.
století jako součást nyní neméně slavné za-
hrady. Prostory bývalých vinic, na nichž se
i s přilehlým parkem rozkládá, byly rodi-
nou Kinských (přesněji kněžnou Marií Rů-
ženou) zakoupeny v roce 1828. Stavby roz-
sáhlého zahradního komplexu a především
letního sídla celé rodiny započaly ještě toho
roku. O návrh letohrádku se postaral vě-
hlasný vídeňský architekt Heinrich Koch,
pod jehož vedením byl celý projekt také
o tři roky později dokončen. Ze zdobných
prvků interiéru Musaionu se mnoho před-
mětů dochovalo až do dnešních dob. Napří-
klad nástěnné svícny a zlacené dřevěné
lustry, zábradlí hlavního schodiště nebo
většina ozdobného mosazného kování.
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luštění

V Praze by mohlo v budoucnu přibýt
několik kilometrů tunelů

www.nasregion.cz

V Praze by mohlo v budoucnu přibýt několik kilometrů tu-
nelů. Vzniknout by měly především jako součásti doprav-
ních staveb. Několik jich bude součástí vnitřního silničního
okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol a další by měly být na
Radlické radiále a Libeňské spojce. V podzemí by se mělo
začít stavět už letos na Pankráci, kde plánuje dopravní
podnik (DPP) zahájit geologický průzkum pro stavbu nové

Čtěte na…

Průkopník negativního myšlení
Bård Breien opět v Praze!
Už 150. reprízu bude mít v pátek 1. února v pražském Švan-
dově divadle komedie Kurz negativního myšlení v režii Dani-
ela Hrbka. Dorazí na ni i Bård Breien, norský režisér a autor
stejnojmenného filmu, který u Švandů už před devíti lety
adaptovali do podoby populárního divadelního představení.
A černá komedie s Michalem Dlouhým v roli nerudného vo-
zíčkáře Geirra tu stále patří k nejoblíbenějším titulům. „Když

Čtěte na…

INZERCE V5-0214

V tajence naleznete citát Marca Tullia Cicera.

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

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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U Malvazinky 5, Praha
www.malvazinky.cz

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ 
KYČLÍ KOJENCŮ

OBJEDNÁVKY NA  +420 251 116 600

Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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■ 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

8. 3.–9. 3.

15. 3.–16. 3.

22. 3.–23. 3.

29. 3.–30. 3.

1. 3.–2. 3.

22. 2.–23. 2.

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. budou přistavo-
vány vždy v pátek, nej-

později do 10.00 ho din, a dle
potřeby měněny. Poslední od -
voz bude pro bíhat vždy v so-
botu, nejpozději v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit nábytek, koberce a li no -
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů, počítačů, chladni-
ček, mrazáků a sporáků.

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

15. 2.–16. 2.

■ Slivenecká x Kosořská

■ Na Pomezí (proti č. 17)

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

■ Werichova (proti č. 17)

■ V Břízkách (proti č. 11)

■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

■ U Blaženky x Na Provaznici
■ Štěpařská x Šejbalové (par-
koviště)

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

■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

■ Gabinova (slepá část)

■ U Smíchovského hřbitova
x K Vodojemu

■U Malvazinky (č. 24 – u sepa-
race)
■ Smrčinská x Na Císařce

■ Vrchlického x Starokošířská
■ Devonská (u separace)

Zdroj: MČ Praha 5

15. 2. 14.00–18.00 hod.

18. 2. 14.00–18.00 hod.

19. 2. 14.00–18.00 hod.

20. 2. 14.00–18.00 hod.

21. 2. 14.00–18.00 hod.

22. 2. 14.00–18.00 hod.

25. 2. 14.00–18.00 hod.

26. 2.14.00–18.00 hod.

27. 2. 14.00–18.00 hod.

28. 2. 14.00–18.00 hod.

1. 3. 14.00–18.00 hod.

4. 3. 14.00–18.00 hod.

5. 3. 14.00–18.00 hod.
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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 7, 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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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

 
 

NABÍZÍME:

Pepíno žije se svými věrnými pavouky v malém
suterénním bytě na pražském Smíchově, ale do
smíchu mu dvakrát není. Pesimista jako
poleno, cynik, tichý buřič a taky trochu šťoural,
který bude nespokojený, i kdyby mu při vstupu
na nebesa vytrubovaly fanfáry. Ve svých
zápiscích okořeněných šibeniční ironií čelí
rozpadu manželství, odcizení dcery,
chuligánům i nekonečné tíze bytí.
Podaří se mu překonat četné kolize a znovu se
nadechnout (ve zplodinami zamořených
ulicích) takříkajíc z plných plic?

Nakladatelství Klika
Pod Nuselskými schody 1721 / 3
120 00 Praha 2

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz

Zápis čeká v dubnu všech -
ny budoucí prvňáčky, kte -
ří usednou v září poprvé

do školních lavic. Kdy se v které
škole zápis koná a co k němu je
potřeba přinést?

V následujících týdnech si
také můžete pětkové základní
školy prohlédnout, pořádají
totiž dny otevřených dveří. Je
to jedinečná možnost, jak si vy-
branou školu prohlédnout, se-
známit se s vedením školy, zí-
skat odpovědi na různé otázky
a leckde i nahlédnout do vyučo-
vací hodiny. Kdy bude která
ško la otevřena veřejnosti, se ro-
diče dozvědí buď na webových
stránkách jednotlivých škol
nebo na webu radnice páté
měst ské části.

Rodiče nesmějí zapomenout
přinést k zápisu do první třídy

potřebné doklady. Těmi jsou
rod ný list dítěte a občanský
prů kaz nebo jiný rovnocenný
doklad totožnosti. Zapsat se do
první třídy musejí všechny děti,
kterým bude na začátku škol-
ního roku šest let. Povinnou
školní docházku sice lze odlo-
žit, i tak je ale potřeba k zápisu,
který se bude konat začátkem
dubna, přijít. 

K odkladu
potřebujete posudky

Pokud rodiče budou chtít své -
mu potomkovi povinnou školní
docházku odložit, musejí k zá-
pisu přinést žádost o odklad
spolu s posudkem z poraden-
ského zařízení či od odborného
lékaře. Nástup do první třídy
lze odložit nejdéle do dovršení
osmi let věku dítěte.

Kdy jsou zápisy
■ ZŠ Barrandov
2. a 3. 4 16.00–18.00
■ ZŠ Fakultní Barrandov II
2. a 3. 4. 14.00–18.00
(náhradní termín
24. 4. 14.00–17.00)
■ ZŠ Fakultní
při PedF UK Drtinova
1. 4. 13.00–18.00
■ ZŠ Grafická
4. 4. 14.00–17.00
(náhradní termín
17. 4. 14.00–16.30)
■ ZŠ Nepomucká
3. a 4. 4. 14.00–18.00
■ ZŠ Podbělohorská
3. a 4. 4. 13.30–17.30

■ ZŠ Radlická
10. 4. 14.00–17.30
■ ZŠ Kořenského
24. 4. (Žvahov)
14.00–18.00
24. 4. a 25. 4. (Kořenského)
14.00–18.00 hod.
(náhradní termín Kořenského
30. 4. 14.00–16.00)
■ ZŠ U Santošky
15. a 16. 4. 14.00–17.00
■ ZŠ Tyršova
23. 4. a 24. 4. 14.00–18.00
■ ZŠ waldorfská
6. 4. od 9.00, 15., 16, 17. 4.
8.30, 10.00, 11.30, 13.30
■ ZŠ Weberova
8. 4. 13.00–18.00

Zápisy budou v dubnu,
teď se školy představují prvňákům
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• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

INZERCE V5-0215


