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Vážení čtenáři,
možná patříte k těm, které
rozčiluje, že dnešní děti žijí
svůj život on-line – na počíta-
čích, tabletech, telefonech.
S tím asi nic neuděláte, mů-
žete ale ovlivnit, aby se dětem
ve virtuálním světě nepřiho-
dilo nic špatného. Přečtěte si
o projektu Kraje pro bezpeč -
ný internet, cílí zejména na
děti a mládež, leccos zajíma-
vého se ale můžete dozvědět
i vy jako rodiče. Nevynechejte
ani povídání s herečkou Mi-

chaelou Badinkovou. Dobře ji znáte z nekonečných seriálů,
nejdřív se řadu let objevovala v podvečerním seriálu Ulice,
teď ji coby lékařku vídáte v Ordinaci v růžové zahradě. Nej-
spíš si ji ale pamatujete v roli Aničky Posedlé ve filmu Duša -
na Kleina Jak básníci neztrácejí naději. Co ji pojí se čtvrtou
městskou částí, na čem momentálně pracuje?  Přinášíme
vám i celou řadu aktualit ze čtvrté městské části. dozvíte
se třeba, kolik chodců a cyklistů za rok napočítal měřič na
Podolském nábřeží, že Divadlo Na Jezerce má na deset let
prodlouženu smlouvu nebo o nové povinnosti pro pejskaře.
Co musejí zajistit, aby jim nehrozila pokuta?

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema.  

Do konce roku 2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový  
komplex se 146 jednotkami. Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.  
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. 

PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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Kurzy jógy
v Nuslích

Kurzů jógy se mohou zúčastnit
obyvatelé Prahy 4. Konají se až
na výjimky každé pondělí, a to

v budově historické radnice v Nuslích
v Táborské ulici v místnosti číslo 303.
Cvičit se začíná v 17.30 hodin a kurzy
jsou zdarma. Je však vždy nutné se na
vybraný termín předem přihlásit, a to
prostřednictvím odkazu https://doo-
dle.com/poll/qfrp6un6du6pfv25. Po-
řadatelé připomínají, že s sebou je tře -
ba mít podložku a vhodné oblečení.
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.

INZERCE V4-1001

Stovky tisíc chodců a cyklistů naměřil
za rok sčítač na Podolském nábřeží.
Získané údaje slouží například jako

pod klad ke zkvalitnění průjezdu jedné
z nejvytíženějších cyklotras Prahy. Mezi
zářím 2018 a 2019 projelo Podolským ná-
břežím přibližně 900 000 lidí, z čehož bylo
42 % cyklistů. „Kromě sčítače na Podol-
ském nábřeží probíhá sčítání cyklistů na

dalších třiceti místech v Praze. Získaná da -
ta průběžně vyhodnocujeme a využívá me
k dalšímu rozvoji a zkvalitnění cyklistické
dopravy v Praze. Na základě namě řených
intenzit cyklistického provozu dokážeme
přesně říct, jakým způsobem a na jakých
místech dále rozvíjet cyklistickou infra-
strukturu v hlavním městě,“ uvedl náměs-
tek primátora Adam Scheinherr.

Do konce roku 2019 musejí chovatelé
povinně nechat čipovat své psy.
K 1. lednu 2020 bude totiž na zá-

kladě novely veterinárního zákona povinné
očkování psa proti vzteklině platné jen
v tom případě, že tento pes bude označený
mikročipem. Štěňata musí být načipována

nejpozději v době svého prvního očkování
proti vzteklině, výjimku z povinného čipo-
vání budou mít pouze starší psi, a to v pří-
padě, že už jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Za psa bez označení
bude hrozit pokuta ve výši až 20 tisíc Kč.

Sčítač měří
chodce a cyklisty

Čipování psů
je povinné
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Soutěž pro
obyvatele Prahy 4

Výstavy Žiji na MČ P4 rád/a se
mohou zúčastnit fotografové ze
čtyřky. Cílem je zapojení dětí

a dospělých, kteří fotografií zdůrazní,
jak se jim na čtyřce žije. Hlásit se je
možné do soutěže do poloviny listopa -
du. Fotografii spolu s přihláškou a s po-
piskem lze posílat na adresu zijeme na -
pra ze4ra di@gmail.com.

Divadlo má
prodlouženou smlouvu

Na dalších deset let má Divadlo Na
Jezerce jistou nájemní smlouvu.
„Vážíme si prodloužení smlouvy

ze strany městské části, je pro mne dů-
kazem, že v Pra ze 4 děláme práci, kte -
rá má smysl,“ uvedl principál diva dla
Jan Hrušínský. Divadlo Na Jezer ce pů-
sobí v nemovitostech městské části
Praha nepřetržitě od roku 2004. 

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 

INZERCE V4-1010

Pivním slavnostem patřil říjen v Nu-
selském pivovaru. Kromě možnosti
ochutnat piva z nabídky minipivo-

varů měla veřejnost šanci nahlédnout do
pivovaru, který prochází revitalizací. Penta
Real Estate chce v místě současného
brown fieldu v pražských Nuslích vybudo-
vat novou čtvrť. Vzniknout zde mají stovky
bytů, několik z nich atypických, v památ-
kově chráněné budově pivovaru ze 17. sto-
letí se počítá i s kancelářemi, ale zejména

s tím, že prostor se opět otevře veřejnosti,
a byť je v plánu výstavba, zachová no má
být genius loci místa. Revitalizována má
být i část potoka, pivovar s okol  ními uli-
cemi by potom propojila nová lávka. Pro za-
jímavost, na náměstíčku by měla stát so -
cha legionáře a generála Karla Kutlva šra,
který velel Pražskému povstání. Po roc e
1948 se však stal nepohodlným pro komu-
nistický režim a poté pracoval v Nuselském
pivovaru jako noční vrátný.

Nuselský pivovar
ovládly pivní slavnosti

Výstavu Život a dílo Josefa Škvorec-
kého je možné navštívit v budově
historické Nuselské radnice už jen

do konce října, a to vždy ve všedních dnech
od 9.00 do 17.00 hodin. Výstava předsta-

vuje část pozůstalosti dovezené z Toronta
spolu s výstavou věnovanou životu a dílu
Josefa Škvoreckého, Zdeny Škvorecké
a na kladatelství 68 Publishers. Vstup na
výstavu je zdarma.

Život a dílo
Josefa Škvoreckého
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■Ve 20.00 hodin začne na Do-
bešce první listopadový den di-
vadelní představení 2000 Théb.
Na příchozí diváky čeká podle
slibu divadla večer plný interak-
tivní zábavy, vystoupení théb-
ských ochotní ků, hudební pro-
dukce, graffiti show a bojové
sporty. Vrcholem večera pak
bu de poslední předvolební vy-
stoupení vladaře Kreonta. 

■ Pohádka ze staré knihy je
příběh staré vyhozené knihy,
jejíž pohádkové postavy se ocit-
nou ve velkém nebezpečí. Chys -
tá se na ně zlá krysa. Král svo lá
všechny obyvatele knihy a hle-
dají hrdinu, který by se nebál
kryse postavit. Kdo je strašpy-
tel a kdo hrdina, dětem pouta -
vou formou zahrají, zazpívají
a zatančí manželé Kopečtí a je-
jich loutky. Nakonec se hrdina
najde a jako vždy vše v pohádce
dobře dopadne. Hrát se začíná
v 15.00 hodin na Dobešce.

Pohádka
ze staré knihy

3. listopadu

Vystoupení
thébských ochotníků

1. listopadu 

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Lampionová dílna s průvo-
dem Dobeškou se bude konat
3. listopadu od 16.00 hodin.
Dě ti si lampiony ve výtvarné
díl ně nazdobí, pomalují či po-
lepí. Lampiony, svítící tyčky
a baterie bude možno zakoupit
na mís tě.

■ Od lidové písně po operní
árie je hudební setkání, které
se uskuteční v rámci oblíbe-
ného cyklu Neseďte dom a, při-
jďte mezi nás. V podání známé
sopranistky Elišky Gattringe-
rové zazní 5. listo padu písně
všeho druhu, od li do vé až po
operní árie, vše od našich svě -
toznámých skladate lů. Vstu -
penky jsou určeny seniorům
starším  63 let s trvalým bydliš-
těm v Praze 4, vydávat se bu -
dou 22. října od 8.00 do 8.30

ho din v přízemí Úřadu městské
části Praha 4. 

■ Expozici České národní
banky Lidé a peníze si mohou
prohlédnout senioři ze čtyřky,
a to 7. listopadu.  Expozice na-
bízí historii vývoje peněz od pa-
zourků k digitálním penězům
a čipům. Je však třeba se pře-
dem přihlásit, a to od 30. října.

■ Všichni aktivní plavci se
mohou zúčastnit zajímavého
sportovního okamžiku, a sice
přeplavání Prahy 4. Pořadatelé
změřili čtyřku napříč a zjistili,
že od Braníka až po Spořilov
měří cca 10 km. Každý, kdo se
chcte zapojit, dostane za úkol
uplavat jeden 50metrový ba -
zén. Akce se bude konat 9. listo-
padu od 11.00 do 15.00 hodin
v Plaveckém areálu Podolí. Za

Přeplavte Prahu 4
9. listopadu

Lidé a peníze
7. listopadu

Od lidové písně
po operní árie

5. listopadu

Lampionová dílna
3. listopadu

Robert Fulghum vyrazil na
turné po Česku, aby mí-
stním fanouškům před-

stavil svoji novou knihu pojme-
novanou U Devíti draků a jedné
ovce. Na Fidlovačce se čtenáři
mohou těšit na komponovaný
večer plný zábavy, „během kte-
rého je cokoliv možné a nic není
úplně jisté“, slibuje divadlo
s tím, že jisté jen je to, že Robert

Fulghum bude na místě a diváci
dostanou příležitost zeptat se
jej úplně na cokoli. Dojít má i na
scénické čtení, při němž náv-
štěvníky dvojice herců seznámí
s oběma díly Opraváře osudů.

Divadlo Na Fidlovačce je jedi -
ná autorova pražská zastávka.
Nová kniha U Devíti dra ků a jed -
né ovce je druhý díl zamýšlené
trilogie Opravář osudů.

„Také jste si zamilovali ame-
rického expata George a jeho če-
skou přítelkyni Luci Milenu, ne-
sourodou dvojici, která zažívá
díky Robertu Fulghumovi svá
dobrodružství v naší zemi? Tak
to můžete začít pomalu oslavo-
vat, vrátí se k vám i spolu se
strej dou Petrem, aby rozehráli
další část velkého příběhu,“
láká čtenáře divadlo.

Robert Fulghum pochází
z Te xasu, jeho pravděpodobně
nejznámějším literárním po -
činem je kniha Všechno, co
oprav du potřebuji znát, jsem se
naučil v ma teřské školce. Po ce-
lém svě tě si ji přečetly miliony
čtenářů. Fulghum se do Česka
vra cí pravidelně, bývá hostem
kniž ních veletrhů i dalších lite-
rárních projektů. 

Na Fidlovačku přijede

Robert Fulghum

Velká literární osobnost zavítá koncem října na Prahu 4.
Do divadla Na Fidlovačce přijede spisovatel Robert Fulghum.
Představí zde čtenářům svoji novou knihu, a to 27. října.
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každý přeplavaný bazén při-
spěje Praha 4 deset korun a Pla-
vecký areál Podolí pět korun na
vybranou aktivitu, která dosta -
ne od plavců nejvíce hlasů. 

■ Tučňáci na arše je předsta-
vení Divadla Na Fidlovačce. Vel -
ká potopa je tu a na Noe mo vě
arše platí přísné a nepřekroči-
telné pravidlo: od každého dru -
hu se mohou plavit jen dva. Co
když se ale trojice přátel tuč-
ňáků nehodlá rozdělit ani v ten -
to okamžik?

Tučňáci na arše
10. listopadu

INZERCE V4-1019
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www.vjrousek.cz Tel.: 241 433 304

NOVÉ MODELY
kamen a sporáků na tuhá paliva
WAMSLER – za bezkonkurenční ceny!!!
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■ Jivenská x Adamovská 
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova 

■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho

■ Mezivrší x Nad Šálkovnou 
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky)
■Pod Děkankou x Nad Spádem  
■ Zelený pruh x Za pruhy

■ U Pernštejnských x Druž-
stevní 
■ Pod Dálnicí č.1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá 
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova

■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Kotorská (u jeslí) 
■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou

■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Mikuláše z Husi

■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krčské vo-
dárny
■ Psohlavců x Věkova

■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 

■ Halasova x U Strže
■ Korandova x Havlovického 

■Nad Lesním divadlem x Něm-
čická
■ Pod Krčským lesem x Ruži-
novská
■ Vzdušná x Na Rovinách

■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Na Květnici (u tříděného. od-
padu)

1. listopadu 16.00–20.00

4. listopadu 16.00–20.00

5. listopadu 16.00–20.00

6 listopadu 16.00–20.00

7. listopadu 16.00–20.00

8. listopadu 16.00–20.00

11. listopadu 16.00–20.00

12. listopadu 16.00–20.00

13. listopadu 16.00–20.00

14. listopadu 16.00–20.00

15. listopadu 16.00–20.00

Velkoobjemové kontejnery
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

ča sovém úseku dle harmono-
gramu.

Do velkoobjemového kon-
tejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a li nolea, zrcadla, umyvadla,
va ny a WC mísy, staré sportov -
ní náčiní, autosklo a kovové
předměty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu

(jako jsou například autobate-
rie, zářivky, barvy, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpa -
du, stavebního od padu, pneu-
matik, elektrospotřebičů, tele-
vizorů a PC monitorů, počítačů,
chladniček, mrazáků a spo-
ráků.

Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné. 

■ Boleslavova x Božetěchova 
■ Horáčkova x Bartákova

■ Žilinská
■ K Výzkumným ústavům 
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě 
■ Plamínkové (u garáží)

■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Na Zlatnici x Na Podkovce 
■ Sinkulova x Na Klikovce 
■ V Hodkovičkách x Jitřní

■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova 
■Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Baarova (u školy)

■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály 
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova

■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX. 

■ Na Veselí x V Občan. domově
■Pod Vršovickou vodárnou III. 

■ Na Chodovci (pro ti škole)
■ Jižní XVI.

■ Choceradská x Senohrabská 

■Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

18. listopadu 16.00–20.00

19. listopadu 16.00–20.00

28. listopadu 16.00–20.00

27. listopadu 16.00–20.00

26. listopadu 16.00–20.00

25. listopadu 16.00–20.00

22. listopadu 16.00–20.00

21. listopadu 16.00–20.00

20. listopadu 16.00–20.00

29. listopadu 16.00–20.00
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● Co vás musí obecně zaujmout, abyste
roli vzala? Text hry, role, nebo spíše po-
rozumění s režisérem či kolegy?

Úplně prvořadý je text, aby bylo co hrát.
Hned velice těsně za tím je, s kým to bude.
Samozřejmě je to už spojené s věkem, pro-
tože v mládí člověk takové věci ani moc
řešit nemůže. Po škole je každý rád, když
má nějaké příležitosti, víceméně je fakt od-
kázaný vzít všechno, i když to nedopadne
dobře, protože i to ho může někam posu-
nout, poučit. Takový byl vždycky alespoň
můj přístup a myslím, že velmi zdravý.
Prostě osahat si co nejvíc věcí, aby člověk
nabyl svoje vlastní zkušenosti. Postupem
věku ale zjistíte, že je dobré trávit čas s lid -
mi, se kterými je vám fajn. Nemyslím tím,
že všichni musí být úplně kamarádi, ale je
pro mě velmi důležité, aby to mezi námi
fungovalo, byla dobrá atmosféra na place
a nebylo tam nějaké břicha bolení. 
● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí? 

Ano, jsem herečka, kterou práce ovliv-
ňuje i v soukromí. Zrovna třeba při zkou-
šení představení Scény z manželského ži-
vota nás pan Strnisko velmi rozebíral,
abychom se zbavili nějakých svých herec-
kých mach a různých zajetých klišé, které
člověk vlastně ani neví, že už používá. Za
tuhle zkušenost jsem mu vděčná. Předsta-
vení Scény z manželského života je velmi

pravdivá sonda do vztahu, který se roz-
padá. Samozřejmě pan režisér Strnisko
z nás chtěl vydolovat, aby to byla jako prav -
da pravdoucí, ale přitom aby to mělo i hu -
mor, protože představení plné emocí, citů
a ronění slz by bylo neúnosné. My jsme tím
pádem trošku zdrsněli, ale on říkal: „Nene,
neříkejte to tak hezky.“ Chtěl ze mě dostat
ještě drsnější ženu, která se mění. No a já
jsem si najednou doma uvědomila, jak něco
říkám holkám a slyším se: „Takhle to ne-
bude, když nebudete poslouchat, tak bu-
dete mít zlou maminku.“ A ony hned vydě -
šeně volaly, že nechtějí mít zlou maminku.
V tu chvíli jsem si uvědomila, že používám
intonaci z toho zkoušení a přenáším to celé
na své holčičky. Prostě člověk o tom ani
neví, ale aspoň během zkoušení v něm na-
jednou ta postava začne žít. Premiérou to
skončí a třeba jen lehce doznívá, ale když je
v tom člověk ponořený, tak si ji s sebou
nese. Snažím se vždycky tu posta vu, práci
nechat za dveřmi divadla a pak zase být
mámou nebo partnerkou, prostě sama
sebou, ale jsou takové zásadní věci, které
člověka neopustí, v tom období prostě ne-
jdou dát z hlavy jen tak lehce pryč. 
● To musí být docela náročné, naštěstí
váš partner je také herec…

Ano, pro soukromý život je to náročné,
ale my jsme naštěstí zvyklí, můj muž je Jan
Teplý, také herec, a divadlo jej také ovliv-

ňuje. Vždycky tomu říkáme, že máme svůj
tunel, protože člověk se s tou postavou
opravdu trošku víc jakoby sžívá. Jsou po-
stavy, které vás tak moc nezatíží, ale pokud
chcete proniknout opravdu až do nějaké
řekla bych reality toho člověka, kterého
hra jete, a přemýšlíte o něm, nepustí vás to
hned po zkoušce, ty dva měsíce tím žijete.
Naštěstí se v tomhle tolerujeme, víme, že
to skončí.   
● Pocházíte ze Slovenska. Jak jste se
„sžila“ s Prahou, jak se v ní cítíte?

Do Prahy jsem se zamilovala, proto tady
žiju. Přirostla mi absolutně k srdci jako
můj druhý domov, což tak asi bude vždyc -
ky, protože domov máte jen jeden a ten
mám na Slovensku, kde mám rodiče. Praha
je tedy můj druhý domov, ale úplně ten srd-
cový, takže je oba beru vlastně na stejné
úrovni. Byť jsem ze začátku byla v Praze
sama, bez rodiny, bez partnera, cítila jsem
se tu strašně dobře, uklidňovala mě. Miluji
nábřeží u vody, historii, památky, přijde mi,
že je to město velmi útulné, přátelské. Ří-
kala jsem si, že i když nebudu mít práci, ne-
budu třeba hrát divadlo, tak tady chci žít,
tady je mi prostě dobře. Prahu miluji.  
● Kdy se ve vás zrodila láska k herectví,
byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech?

Vždycky mě strašně bavilo, když jsem
jako dítě něco řekla a lidé se smáli. Nevím,

Michaela Badinková:
Nechávám se ráda překvapovat

Původem slovenskou herečku Michaelu Badinkovou
proslavila role Aničky Posedlé ve filmu Dušana Kleina Jak
básníci neztrácejí naději. Delší dobu jezdila pracovně do
Prahy 4, hrála totiž v Divadle Na Fidlovačce. Diváci ji také
mohli vidět například v inscenacích Divadla ABC, Rokoko
nebo Divadla pod Palmovkou. Televizní diváci ji znají
z nekonečného televizního seriálu Ulice, ze seriálu
Ordinace v růžové zahradě nebo z páté řady televizní
show Tvoje tvář má známý hlas. V současné době hrají
Michaela Badinková a Michal Dlouhý hlavní role
v inscenaci Scény z manželského života. Divadelní hru
podle slavného filmu režiséra Ingmara Bergmana uvedlo
v pražské premiéře Švandovo divadlo.
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jestli jsem byla tak vtipná nebo roztomilá,
ale byl to dobrý pocit, že někoho dokážu po-
bavit. Myslím, že skoro devadesát procent
holčiček chodí na balet a na hudebku nebo
do dramaťáku, a i já jsem absolvovala tyhle
klasické kroužky a nějak se v tom našla,
bylo to pro mě naprosto přirozené. Střední
škola pak byla jasná volba, už dlouho do-
předu jsem věděla, že chci zkusit konzer-
vatoř, jen jsem netušila, jestli mě vezmou.
Moje maminka je vychovatelka a sestra učí
na střední škole, proto jsem měla jako dru-
hou možnost pedagogickou školu. Vyšla
konzervatoř, tak jsem šla touto cestou.   
● Co tomu tehdy říkali rodiče, jak na va -
še rozhodnutí stát se herečkou reagova -
li, podporovali vás, nebo spíš zrazovali?

Brali to spíš s takovým respektem, pro-
tože věděli, že to bude určitě těžká cesta,
ale rozhodně mě podporovali. Tatínek byl
sportovec, maminka, když byla mladá, mě -
la sice kapelu a zpívala, ale ten svět umění
byl pro ně nějakým způsobem vzdálený.
Pouštěli mě někam, pro ně do neznáma,
a brali to tak, abych se neztratila, ale asi mi
věřili a já jsem je doufám nezklamala.
● Konzervatoř jste vystudovala ještě na
Slovensku v Bratislavě, pak jste chvíli
hrála a poté se vydala studovat DAMU
do Prahy. Proč?

Ještě během studií na konzervatoři
v Bratislavě, v pátém a šestém ročníku,
jsem zkoušela a pak i hrála v Praze Pomá -
du. Konzervatoř jsem ale tak nějak šikovně
dokončila a asi po dvou letech jsem zjistila,
že nechci být jenom ve světě showbyznysu
a muzikálu. Šla jsem proto zkusit přijí-
mačky na DAMU a vyšlo to. Vzali mě a zase
jsem se pomalu začala vracet k divadlu,
k činohře.
● Mluvíte nádherně česky, ale jak jste
zvládala češtinu během studia, neměla
jste s ní problémy?

Ne, vůbec ne. Na DAMU mě sice pěkně ce-
povali, ale hlavně jsem za to byla ráda, pro-
tože před školou jsem česky mluvila, jak
jsem slyšela. Odborníci ve škole mi vysvě tlili
zákonitosti české jevištní řeči, rázu a všeho,
takže jsem češtinu pochopila teore ticky,
i v praxi mě drtili a dělali dobře. V Praze
jsem dvacet let a mluvím už asi opravdu líp
česky než slovensky. Čeká mě teď na Sloven-
sku natáčení pokračování seriálu Sestričky
a budu si muset zpočátku dávat velký pozor,
protože moje dikce už je česká. Kladení ja-
zyka v puse je jiné v češtině než ve sloven-
štině, a hlavně slyším, když vyslovuji české
š, č, n, d, l… Samotné mi to vadí, ale nedá se
to hned rychle předělat, je to cvik. 
● Přineslo vám studium na DAMU to, co
jste od něj čekala?

Tak napůl. První dva roky byly zajímavé,
ale pak jsem dostala nabídky z divadel a za-

čala zase pracovat. Během školy, asi i tím,
že jsem byla o něco starší než moji spolu-
žáci a už jsem hrála v divadle, tak se se
mnou moc nepočítalo do Disku. Brali to asi
tak, jako že o Míšu je postaráno, ta už je
v divadle, takže kromě Elektry jsem bě hem
studia neměla v Disku nějakou hezkou pří-
ležitost, na kterou se studenti vždyc ky těší.
V tomhle jsme se úplně nesešli, to mě mi-
nulo. První dva roky ale pro mě byly fakt
přínosné. Hodně jsem se věnovala pohybu,
hlasovkám a samozřejmě herecké hodiny
s panem Mrkvičkou, s paní Adamovou a pa -
ní Galatíkovou, z toho čerpám celý život, to
bylo perfektní. Po studiu jsme udělaly se
spolužačkami moc hezké představení v Ru-
bínu. Hezky jsme se tam sešly a myslím, že
vzniklo moc pěkné představení, které mělo
i dobrý ohlas. 
●Pro roli ve filmu Jak básníci neztrácejí
naději jste se nechala obarvit na zrzku.
Co všechno byste byla ochotná pro roli,
o kterou byste stála, udělat?

Myslím si, že herec by vlastně neměl mít
vůbec žádné zábrany, a pokud nějaké má,
je to jeho velké omezení. Bylo by dobré se
jich co nejdřív zbavit, protože my herci své
tělo vlastně používáme jako nástroj, mate-
riál. Ano, je to trošku schizofrenní, ale
opravdu je nutno k tomu tak přistupovat,
protože jinak by člověk nemohl točit nějaké
intimní scény. Herec se musí umět odpojit
od svého těla a naučit se ho používat jako
nástroj. V tomhle smyslu nemám zábrany
žádné. Samozřejmě že mám ostych a sty-
dím se jako každý normální člověk, ale úko-
lem herců je, umět s tím pracovat, a dá se
s tím pracovat třeba jako s výzvou. Musí to
ale mít smysl a ještě nějaký další přesah.
Člověk musí vědět, proč to dělá, že to není
třeba jenom o nahotě nebo o stříhání vlasů,
a pak proč ne. Skousnout se dá všechno, sa-
mozřejmě je nutné k tomu mít podmínky
a dobré zázemí. Jediné, co bych určitě ne-
chtěla nikdy hrát, jsou nějaké masakry.
Točit fakt nějaké hnusy, horory nebo něco
takového, to mě opravdu vůbec neláká, ta-
kovou roli bych s přehledem a bez prob-
lému odmítla. Z nějakého mého etického,
morálního hlediska mě nebaví tvořit zlo.
● Před časem jste dostala nabídku, a to
do show Tvoje tvář má známý hlas. Co
vám účast v této show dala?

No, to byla velká nabídka. Velmi dlouho
jsem ji zvažovala, protože to byla nabídka,
která vlastně může člověka celého rozdrtit.
Byť jsem dřív muzikál dělala, co mám hol-
čičky, jsem se mu nevěnovala. Nezpívala
jsem, netančila a sedm let je dost dlouhá
doba. Táhlo mi už na čtyřicítku, bála jsem
se, jak to udýchám, uzpívám, říkala jsem
si, že je to spíš pro mladší. Měla jsem strach
z neznáma, protože fakt jdete do něčeho,

o čem nevíte, do čeho jdete. Nevíte, jaké bu-
dete mít písničky, jak vám to sedne. Je to
ale jen o tom říct si: „No a co! Baví mě to
všechno? Tak si to jdu zkusit.“ Mám pocit,
že čím víc si člověk tohle všechno v sobě za-
chovává, něco nového zkoušet, tak tím po-
maleji stárne. Jakmile bude dělat jenom za-
jeté věci, které mu jdou, aby se nějak
neznemožnil, tak vlastně trošku kostnatí.
Jsem ráda, že zkušenost nakonec tuhle
moji teorii potvrdila, protože mě to velmi
obohatilo. V konečném důsledku to mělo
samé výhody, opravdu, po všech strán-
kách. Nakonec jsem zjistila, že všechny
mo  je strachy a obavy byly úplně zbytečné.
Všechny věci, které jsem si mo hla vyzkou-
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INZERCE V4-1014

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

Nestačí vám náš humor na papíře? 
Máme ho pro vás i na tričku.

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V4-1013

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

774 846 876

Michaela Badinková
■ Narodila se na Slovensku v Malackách u Bratislavy.
■ Hrála v Divadle Na Fidlovačce, Městských divadlech praž-
ských, Divadle Disk, Divadle pod Palmovkou, A studiu Rubín,
Divadle Palace, Divade J. K.Tyla v Plzni. V současné době hos-
tuje v Divadle u hasičů, agentuře Harlekýn a ve Švandově di-
vadle.
■ Za roli Millie v muzikálu Hledá se muž, zn. bohatý!, kterou
uvádělo Divadlo Na Fidlovačce, byla nominovaná na cenu Thá-
lie za rok 2006.

šet, osahat, zapívat, mě fakt po-
těšily a pobavily, i když je už
třeba nikdy nepoužiju. Mohla
jsem zjistit, co všechno zvlád -
nu, navíc se pocvičit v angličti -
ně… Pro mne je důležité, abych
z toho, co dě lám, měla radost,
a tu jsem měla. 
● Kdo vás ve světě umění nej-
více motivuje, měla jste nebo
máte nějaké vzory?

Vzor je možná silné slovo, ty
jsem asi tak úplně neměla
a nemám. Spíš mě někdo něčím
úplně zaujal, byl pro mě zají-
mavý. Měla jsem vždycky ráda
staré české komedie a celou tu
gardu úžasných herců a here-
ček, na kterých jsem vyrůstala.
Bylo to vlastně to staré Vino-
hradské divadlo, ti fakt úžasní
hráči, jako byl pan Kopecký,
Brodský, paní Jirásková a další.
Myslím tím celou tu generaci,
na kterou se, kdykoliv něco dá-
vají v televizi, strašně ráda dí -
vám. Mám také velké štěstí na
skvělé kolegy, třeba moje milo-
vaná kolegyně Hanička Maciu-
chová, se kterou jsem měla

možnost si zahrát, pan Hrušín-
ský nebo třeba můj pan profe-
sor Mrkvička, už jen tím, že
cítím jen jeho blízkost a sympa-
tie, to mě baví. Ale i ti mladší,
jako je třeba Michal Dlouhý,
Martin Hofmann, jsou velmi za-
jímaví nejen herci, ale i lidé.
Jsem ráda za setkání s nimi,
protože mě někam posouvají,
učím se od nich.
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete, k tomu máte
rodinu, dvě dcery. Pokud si
najdete čas, máte nějaké zá -
jmy, záliby, koníčky?

Určitě najdu, dnes jsem byla
třeba cvičit takové trošku
aerob ní cvičení. Dokud jsme in-
tenzivně zkoušeli, tak jsem
moc cvičit nemohla, což mi tro-
šku chybělo, ale už jsem si byla
zacvičit jógu, budu zase běhat,
pla vat. Vždycky se snažím ně -
jak najít, urvat si hodinku pro
sebe na nějaký pohyb. Holky už
chodí do školky a do školy, tak -
že nejsem maminka na full
time a dopoledne si kromě úkli -
du, nákupu a vyřizování věcí už

umím ukrást tu hodinku i pro
sebe. U téhle práce, kdy se člo-
věk učí texty a pracuje hlavou,
tak mě baví vyrovnat to zase
trošku nějakým pohybem.
● A co odpočinek, jak nejra-
ději relaxujete, co vás nabíjí? 

Nabíjí mě vana. Miluji horkou
vanu, to je můj nejmilejší relax,
bez vany bych nemo hla žít.
Vždycky, když je zima, tak si
říkám: „Pane Bože, děkuji, že
jsem se narodila do téhle doby,
kdy pustím kohoutek a teče
teplá voda.“ Opravdu za tohle
děkuji, protože to je můj života-
budič. Teplá voda a sau na mi

stačí k tomu, abych pookřála,
jsem pak vysmátá a vděčná.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě, jaké máte plány, co při-
pravujete, na co se těšíte?

Těším se na všechny reprízy
Scén z manželského života.
Hra ju zájezdové představení
Manželský čtyřúhelník, pokra-
čuji v natáčení Ordinace a budu
ještě od jara do podzimu pend-
lovat na Slovensko, kde budu
točit pokračování seriálu Se-
stričky. Zkoušení mě pak čeká
až někdy v lednu, takže od diva-
delního zkoušení teď budu mít
trošku pauzu.
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veřejný prostor

Romantika 
nepočká
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 31. 10.
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost

50%

INZERCE V4-1002

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
Přestup na nový vysílací

standard pozemního vy-
sílání DVB-T2 je za ro -

hem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a střed-
ních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemu-
síte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top bo -
xu. Jednoduché a výhodné ře -
še ní přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v po-
době Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která na-
bízí chytré funkce. 

Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik krité-
rií, která ma jí pro každého
jinou priori tu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o cenu. Všech na tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televi ze vysílané přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přes ně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu poříze ní je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

Nordic TV je nyní mož né po-
řídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

televiz ní tarify a lze ji využít za-
dáním promo kódu „volnost“
při objednáv ce.

Pokud je vaše domácnost při-
pojená k interne tu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chyt-
rých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostat ně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání

Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spě-
chat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpů-
sobovat času televizního vysí-
lání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně

Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To zna-
mená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního vý-
běru. Kromě televizní obrazov -
ky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chyt-
rém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nor-
dic TV. 

Pozastavení, přeskočení 
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
ne zají má. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za -
čát ku. Televizní zábava je
zkrát ka plně ve vašich rukou. 

Nahrávání
až 20 hodin pořadů

Máte rádi filmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si ob-
líbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standard ně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysí-
lání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využíva-
jící DVB-T nemají. Mnoho ka-
nálů je v HD kvalitě a můžete je
pře pnout do původního znění.

EPG+ 
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u kaž dého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umož ní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žán ru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut nej -
te pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit we-
bovou stránku www.koukej -
kdy chces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777. 

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k in-
ternetu Nordic 5G. Pevné při-
pojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmoder-
nější 5G-ready technologii. Na -
víc je bez závazku a datových
limi tů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás do -
ma na www.5Gvevzdu chu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.

Pro získání výjimečné nabíd -
ky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 31. 10. 2019.
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luštění

V tajence naleznete ruské přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 10: ‚‚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.

INZERCE V4-1015

Parkovací zóny se letos rozšíří do Braníku,
Podolí, Krče a Michle

www.nasregion.cz

Parkovací zóny v Praze 4 se ještě letos rozšíří do Braníku,
Podolí, Krče a Michle. Přesné datum radnice ještě upřesní,
předpokládá, že se tak stane na začátku prosince, sdělil
mluv čí Jiří Bigas. Modré čáry na vozovku již byly na někte-
rých místech nakresleny, zatím jsou ale neplatné. Zóny ve
čtvrté městské části platí od začátku července 2017 ale
pouze v některých částech. Rezidenti platí za parkování 

Čtěte na…

V Praze vznikne muzeum totality,
místo ještě nemá
V Praze vznikne Muzeum paměti 20. století. Jeho účelem je
zachovat historickou paměť o klíčových událostech minu-
lého století, které souvisely s totalitními režimy v Českoslo-
vensku. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Pro muzeum
město musí ještě najít vhodnou budovu. Na vzniku muzea
spolupracují s městem desítky nevládních organizací.
„Smyslem založení ústavu je, aby existovala instituce, která

Čtěte na…
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školství

Už název této školy i její tradice zava-
zují pedagogy, aby své žáky připra-
vovali na budoucí povolání v co

možná nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat
ani odbornou veřejnost, ani firmy zaměst-
návající absolventy školy. Zároveň musí
absol venty připravit tak, aby mohli pokra-
čovat v dalším studiu na vysoké škole,
především na Fakultě stavební a Fakultě
architektury ČVUT.

Škola je umístěna v příjemném a klid-
ném prostředí, kousek od stanice metra
Pankrác, a poskytuje tak žákům výborné
podmínky pro jejich rozvoj odborný i lid-
ský. Budoucí žák si může vybrat ze tří od-
borných zaměření:

■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje
nejširší oblast výstavby, a to realizaci bu -
dov a hal pro různé funkce. V tomto tradič-
ním odborném zaměření je žák postupně
seznamován se širokou tvůrčí problemati-
kou projektování a výstavby, a to od průz -
kumů území, tvorby studie, navrhování
a kreslení stavebních výkresů až po reali-
zaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným
nadáním.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů
Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek-
tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na dny otevřených
dveří, které škola pořádá ve dnech 6. 11.,
21. 11. a 4. 12., vždy od 17 hodin. Zeptáte
se žáků přímo na jejich vlastní zkušenosti
se školou, školu si prohlédnete a posoudíte
sami. Další informace o škole najdete na
webových stránkách www.spsgocar.cz.
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Sledujete se znepokojením
informace o tom, jaká rizika
hrozí dětem
v kyberprostoru? Obáváte
se, aby se to nestalo
i vašemu potomkovi?

Přesvědčte ho, aby prošel lekcemi pro-
jektu Kraje pro bezpečný internet.
Ověříte si tak, kde má dítě mezery

nebo zda je v bezpečí. Pro děti je v projektu
určeno celkem devět e-learningových lekcí
a deset krátkých videospotů, na které na-
vazuje soutěžní znalostní kvíz. Zajímavé
může být pro soutěžící to, že pokud budou
dávat pozor a odpoví správně  v soutěžním
kvízu, mohou vyhrát zajímavé ceny.  Loni
soutěžilo více než třicet tisíc žáků a stu-

dentů a ukázalo se, že největší nedostatky
mají ohledně sdílení osobních údajů a foto-
grafií. Projít lekcemi ale nemusejí jen děti,
připraveny jsou i pro učitele, rodiče, sociál -
ní pracovníky a policisty a videospoty mo -
hou shlédnout i senioři.

Zajímavostí je, že projekt Kraje pro bez-
pečný internet zrealizoval výzkum vní-
mání kyberkriminality u žáků na druhém
stupni základních škol, do kterého se zapo-
jilo celkem padesát tisíc dětí. Z výzkumu
vyplývají zajímavé informace. Třeba to, že
děti mají nedostatečné znalosti takřka ve
všech oblastech týkajících se rizikového
chování na internetu a kyberkriminality. 

Nejnižší je podle získaných údajů zna-
lost v oblasti porušování autorských práv,
které jako kyberkriminalitu označilo jen
necelých 40 %. Otázky týkající se zasílání
nahých fotografií osob mladších 15 let ozna -
čilo jako trestné pouze 66,7 % žáků. Určení

odpovědí u otázek týkajících se neoprávně-
ných přístupů k počítačovému systému se
dle varianty pohybovalo od 65 % do 82 %. 

Nejvíce se děti na internetu dopouštějí
různých forem neoprávněného přístupu
k informačnímu systému, neoprávněný
přístup k cizí Wifi síti přiznalo 15,2 % žáků,
neoprávněný přístup na cizí facebookový
účet přiznalo 11,3 % žáků. 

Z dotazníků dále plyne, že pouze 4,8 %
žáků neužívá žádné sociální sítě, že nejvíce
užívanou sociální sítí je Messenger, násle-
dovaný Instagramem, třetí je Facebook.

Prověřte, jak to děti
umějí s internetem



14 www.vase4.cz

veřejný prostor

Už jste přemýšleli nad snadným řešením pro nástup DVB-T2?

Nechte si poradit jednu z možností
Přechod na DVB-T2 a blížící se vypnutí
první generace digitálního vysílání
v jednotlivých multiplexech zajímá téměř
každého diváka televizního vysílání. 

Co tedy dělat, když si ne-
chcete pořizovat novou
televizi? Zkuste pevné

internetové připojení s přecho-
dem na chytrou telku Kuki.  

● Jak na to?
Pokud si nechcete pořizovat

nové zařízení, jednoduše vy-
užijte možnosti internetového
vysílání. Díky tomu můžete sle-
dovat více než stovku oblíbe-
ných TV stanic včetně možnos -
ti jejich nahrávání, pouštění si
pořadů až o týden zpětně, sto-
pování živého vysílání, přehrá-
vání pořadu od začátku a mno -

ho dalšího. K pohodlnému sle-
dování internetového televizní -
ho vysílání potřebujete kvalitní
a stabilní internetové připojení.

● Jak ušetřit?
Internet a televize zdarma?

Český poskytovatel internetu
AIM a Rádio Impuls připravili
pro posluchače speciální na-
bídku vysokorychlost ního in-
ternetu na doma a internetové
televize Kuki za skvělé ceny. 

Kromě toho mohou poslu-
chači o internetové služby také
soutěžit, a to po celý rok. Každý
všední den mohou vyhrát při-

pojení k internetu a interneto-
vou televizi Kuki na rok zdar -
ma. Stačí, když si posluchači
me zi 15. a 18. hodinou zapnou
Rádio Impuls, které v odpoled-
ním vysílání „Fanda a jeho čes -
ká banda“ hraje o jedno inter-
netové připojení a televizní
služ bu Kuki na rok zdarma.

Podmínky dlouhodobé sou-
těže jsou jednoduché. Poslou-
chat Rádio Impuls, vyřešit za-
dání soutěže a zavolat do
studia. Kompletní informace
jsou dostupné na stránce Im-
pulsovictarify.cz, kde si lze také
rovnou ověřit dostupnost vyso-
korychlostního internetu na
konkrétní adrese. Společnost
AIM nabízí internet jak na
vlastních optických sítích, tak
na sítích společnosti CETIN,
která v současnosti pokrývá
98 procent území České repu-

bliky. AIM má v nabídce také in-
ternetovou televizi Kuki, kte rá
díky kvalitnímu připojení nej-
lépe řeší blížící se digitalizaci
a přechod na televizní stan dard
DVB-T2. K internetové televizi
tak není nutné pořizovat nová
zařízení pro příjem signálu.

IN
ZE

RC
E 

V
4-

10
11

IN
ZE

RC
E 

V
4-

10
17

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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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :

775 940 614
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

ELEKTRIKÁŘE, UKLÍZEČKY
A POMOCNÉ KUCHAŘE

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
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cestování

Všechny cesty
vedou do Říma

V případě římského metra však mu-
síte přivyknout většímu chaosu na
některých stanicích, jenž někdy pře-

vyšuje i ranní špičku v Praze. Jednorázové
jízdné v Římě činí 1,5 eura a celodenní pak
sedm eur. U vstupu do metra naleznete tur-
nikety, kam jízdenku vložíte, a ona projede
vnitřním mechanismem, což občas některé
místních poměrů neznalé turisty pole ká.
Centrální přestupní stanicí je Ter mini. Od-
tud se dostanete i na destinace srozumi-
telně označené jako Colosseo, Circo Massi -
mo apod.

Pokud svoji prohlídku chcete začít antic-
kou částí města, doporučuji dostavit se již
před devátou hodinou, kdy je začátek ote-
vírací doby. Vstupenku na památky v této
části Říma určitě zakupte u jiného vstupu
než do Kolosea, kde se kvůli organizova-
ným zájezdům tvoří dlouhé fronty. Vstu-
penka je na určitou dobu, záleží však na
vás, zda svoji prohlídku začnete právě v Ko-
loseu nebo třeba na Palatinském pahorku
či zvolíte Forum Romanum. Na tato místa
platí právě hromadná, jednotná vstupenka
v ceně deset eur. 

Při vstupech si dávejte pozor na bezpeč-
nostní kontroly, které jsou občas velmi pří-
sné a často jimi nepronesete ani kapesní

nožík.Během případného delšího pobytu
v Ří mě za vaši pozornost rozhodně stojí též
legendární Andělský hrad, který se nachází
nedaleko Vatikánu a vedla do něj tajná ces -
ta, kterou v případě ohrožení mohl papež
uniknout. Andělský hrad však nechvalně
proslul zejména jako kruté vězení. V jeho
kobkách byl vězněn například Giordano
Bruno, jenž byl později za své pokrokové
názory upálen. Andělský hrad byl původně
mauzoleem císaře Hadriána a byl vybudo-
ván již mezi lety 131 až 139. Dnes je tato
pevnost muzeem a je z ní i zajímavý výhled
do okolí.

Dalším místem, které bychom rozhodně
neměli opomenout, je známý Pantheon. Byl
to původně středověký kruhový chrám za-

VYBÍREJTE z 350 cestovek, 

VOLEJTE 
194

Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194

e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
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Pokud nejste motoristé, a do Říma tak za účelem navštívit
nejvýznamnější památky dorazíte letadlem nebo autobusem,
bude pro vás asi nejlepší a nejjednodušší volbou cestovat
po městě metrem, které zde není nikterak spletité. 

svěcený všem bohům a od roku 609 zasvě-
cený Panně Marii mučedníků. Patří k nej-
zachovalejším antickým stavbám vůbec.
Při vstupu spatříte 16 žulových sloupů
s korint skými hlavicemi. Sloupy pocházejí
z Egypta a každý váží úctyhodných 60 tun.
Zajímavým svědkem tehdejšího stavebního
stylu je kopule s otvorem uprostřed, ukáz -
ka geniálního stavitelství. Otvor o průměru
devět metrů poskytuje přirozený zdroj
osvětlení. Chrám později sloužil i jako čest -
né pohřebiště. Jsou zde pohřbeni například
italští králové Umberto I. a Viktor Emanuel
II.

Další zastávkou, kterou nesmí snad žád -
ný návštěvník Říma vynechat, je nově zre -
staurovaná Fontana di Trevi. Byla vybudo-
vána v letech 1732 až 1762 podle návrhu
Nicoly Salviho. Fontána bývá obležena tu-
risty snad v každou denní i noční dobu. Dá-
vejte si zde pozor na místní kapsáře.

Ve výčtu zajímavých míst, která lze
v Římě a jeho okolí navštívit, bychom mohli
pokračovat snad donekonečna. Je jisté, že
Řím si za jednu, byť i delší návštěvu není
možné prohlédnout skutečně důkladně,
a tak nám nezbývá než se stále vracet. Ko-
nečně – vždyť všechny cesty vedou do
Říma...

Forum Romanum

Fontana di Trevi
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