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Najdete nás na
www.vase4.cz

Překvapivá volnost

Pořady v Nordic TV na vás 
počkají doma klidně až 7 dní. 
Nyní navíc s parádní slevou a 

úplně bez starostí.

800 666 777 
www.koukejkdychces.cz

Zážitky 
nepočkají

50 %
sleva na 

půl roku

INZERCE V4-1201

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4
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veřejný prostor

INZERCE V4-1202

Zážitky 
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma 
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020 
www.koukejkdychces.tv

Překvapivá volnost
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Přechod na DVB-T2 je tady!
S Nordic TV o své oblíbené pořady nepřijdete

Vypínání stávajících sítí
DVB-T je tady! V Praze
a středních Čechách za-

čalo již ve středu 27. listopadu.
Přejít na DVB-T2 ale stále mů-
žete bez stresu a starostí. Ne-
musíte ani utrácet za drahou
televizi. Jednoduché a praktic -
ké řešení přináší telekomuni-
kační operátor Nordic Telecom
v podobě Nordic TV. Tedy televi -
ze přes internet, která nabízí
super chytré funkce a přináší
tak překvapivou televizní vol-
nost. Při přechodu na DVB-T2
je vhodné zohlednit několik kri-
térií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
na bídku a v neposlední řadě
o ce nu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílaná přes in-
ternet, která je odborníky často
označována jako televize bu-
doucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k je-
jímu pořízení je nutnost inter-
netového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.

https://www.koukejkdy -
chces.tv je nyní možné pořídit
s 50% slevou na půl roku. Na-
bídka se vztahuje na oba tele-
vizní tarify a lze ji využít zadá-
ním promo kódu „VÁNOCE“ při
objednávce. Pokud je vaše do-

mácnost připojená k internetu,
mo hou si všichni její členové
vychutnat výhody Nordic TV
a je jích chytrých funkcí, které si
zamiluje celá rodina. Ostatně
posuďte sami.

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.

Prémiový obsah
a HD kvalita

Nordic TV má standardně
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
přepnout do původního znění.

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
funk cí se totiž nemusíte při-
způsobovat času televizního vy-
sílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Pozastavení,
přeskočení
a spuštění od začátku

Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo pře-
točení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z prá  ce? Pusťte si pořad od za-
čátku. 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, které díly seriálu nebo
které filmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

EPG+
Vybíráte si filmy podle hod-

nocení na ČSFD.cz nebo

IMDB.com? Funkce EPG+ na-
bízí kombinaci takového hodno-
cení u každého pořadu. Pokro-
čilé vyhledávání pak umožní
najít film nebo seriál podle oblí-
beného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochut-
nejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit
stránku http://www.koukej -
kdychces.tv nebo zavolat na te-
lefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc

Telekomunikační operátor
kro mě Nordic TV nabízí také
vyso korychlostní 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
Nor dic 5G internetu u vás do -
ma na http://www.5gvevzdu -
chu.cz/. Nordic 5G internet mo -
hou nyní noví zákazníci získat
stejně jako Nordic TV s 50% sle-
vou na půl roku a instalací za
495 Kč namísto původních
1850 Kč. Pro získání výjimečné
nabídky stačí do objednávky
zadat promo kód „VÁNOCE“.
Akce platí do 5. 1. 2020.
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Tipy na akce
na čtyřce

Volný čas

Kam s odpadem
v Praze 4

Servis

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4
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Petra
Špalková:

Jsem celoživotní
perfekcionista

Najdete nás na
www.vase4.cz

Oslavte svátky
v Praze
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Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Vážení čtenáři,
konec roku je tady. Je pro vás
prosinec měsíc jako každý
jiný, nebo zpravidla bilancu-
jete a přemýšlíte, co vám kon-
čící rok dal a co vzal a co při-
nese rok příští? Určitě to bude
spousta sportovních úspě-
chů, těch má za sebou i letos
Česko celou řadu. A Pra ha 4
se rozhodla nejlepší sportovce
odměnit, do konce ledna pro -
to mohou místní sportovní
kluby zasílat nominace do
soutěže Sportovec Prahy 4.

V jakých kategoriích budou rozdány ceny? Přečtěte si také
povídání s herečkou Petrou Špalkovou. K Praze 4 má blízko,
nějaký čas tady totiž bydlela. A proto má některá zdejší
místa dodnes ráda. Na čem herečka nyní pracuje a který
divadelní projekt ji zaměstnává? Vánoční Praha je krásná,
nevynechejte ani letos trhy a zajděte se podívat do centra
Prahy nebo se vydejte v Praze 4 na nějakou pěknou akci.
Přejeme vám krásné a klidné Vánoce, pokud vám to práce
dovolí, odpočiňte si ať už před televizí nebo venku na pro-
cházce. Do nového roku klasiku – zdraví, štěstí a spokoje-
nost. 

Vaše Zuzana

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 10. 1. 2020
Časopis vychází 20. 1. 2020

INZERCE V4-1203

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.

str. 4
Aktuality: Novinky ze čtyřky

str. 8
Rozhovor s Petrou
Špalkovou

str. 11
Vánoce: Oslavte svátky
v Praze

str. 12
Luštění

str. 13
Servis: Kam s odpadem

str. 14
Volný čas: Tipy na akce
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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Dotace
na sport i kulturu

Dotace na sportovní a tělový-
chovné aktivity, kulturní a spol-
kovou činnost, projekty zamě-

řené na bezpečnost dětí a mládeže
a rizikové chování dětí a mládeže, na
integraci cizinců a národnostních men-
šin, ochranu životního prostředí, dále
sociální a zdravotní projekty a projekty
rodinné politiky rozdá žadatelům
čtvrtá městská část. Žádat o finanční
podporu je možné od 6. do 15. ledna.

Rekonstrukce
v parku Jezerka

Rekonstrukce altánu, dvou scho-
dišť a přilehlých opěrných ka-
menných zídek probíhá v parku

Jezerka. Opravy potrvají si 140 dní,
stát budou kolem 3,7 milionu korun.
Praha 4 má navíc v plánu i celkovou re-
vitalizaci parku Jezerka.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Auto Strž 3H s.r.o.
Na Křivině 1371/1
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: 222 103 222
www.3h.cz

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, 
díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit 
peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů, pak je 
Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci 
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro vás.
Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči 
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma 
připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Platí pro vozy ŠKODA
starší 4 let

ABY  VAŠE ŠKODA  
      ZŮSTALA    
ORIGINÁLNÍ

Využijte až 20% slevy 
ze Šekové knížky.

Sportovní kluby z Prahy 4 mohou no-
minovat sportovce v rámci ankety
o nejlepšího sportovce městské části.

Posílat lze nominace do konce ledna. Ceny
budou uděleny v šesti kategoriích, vítěze
vybere odborná komise, výjimkou je kate-

gorie Naděje čtyřky, v níž budou odměněni
čtyři sportovci. Vyhlášené kategorie jsou
Sportovec roku, Sportovkyně roku, Spor-
tovní družstvo roku, Trenér nebo Trenérka
ro ku, Senior/ka roku a zmíněná Naděje
čtyř ky.

Navrhněte
Sportovce roku Prahy 4

Město
z ptačí perspektivy

Ekocentrum Koniklec vytvořilo v Pra -
ze 4 novou naučnou stezku nazva-
nou Město z ptačí perspektivy. Zá-

jemci ji najdou v lesoparku u sídliště Pod
Lysinami. Tvoří ji pět tabulí, každá z nich
má navíc dva oddíly, a to malovaný miniat-
las, který představuje vybrané ptačí druhy
žijící v určitém typu městského prostředí,
a interaktivní část, díky níž se veřejnost
obeznámí s biologií městských ptáků. Sou-

částí stezky jsou dále i krmítka – jedno
velké a tři menší. Ty vytvořily děti ze Zá-
kladní školy Jílovská. Podílet se na krmení
ptáků může i veřejnost, nejvhodnější a nej-
oblíbenější potravou jsou semena černé
slunečnice, dále obilná zrna, ovesné vločky,
drcená jádra vlašských ořechů, proso či
různé směsi určené přímo pro ptactvo, ale
i nakrájená jablka či bobule. Nevhodné
jsou zbytky z kuchyně.
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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Modré zóny
platí na dalších místech

V dalších částech čtvrté městské části se platí za parko-
vání. Rozšířeny byly zóny placeného stání do Braníka,
Podolí, Krče a Michle. Rezidenti a podnikatelé si musejí

obstarat parkovací oprávnění. To lze získat na pracovišti
Úřadu MČ Praha 4 (výdejna parkovacích oprávnění) na adrese
Jílovská 1148/14. Otevřeno je tady každý všední den, od pon-
dělí do pátku i v odpoledních a podvečerních hodinách, v pátek
do 13.00 hodin.

Michelská knihovna
se stěhuje

Pobočka pražské knihovny v Michli se stěhuje z Domova
Sue Ryder do větších prostor a stane se z ní Jezerka.
Stará pobočka ukončí provoz 10. ledna příštího roku.

Nová pobočka v prostorách bývalé banky v Nuselské ulici 94
nabídne novinky, třeba i kreativní dílnu. Otevřena bude v bře-
znu. Důležité pro čtenáře je, že všechny výpůjčky uskuteč-
něné v Michli po 2. prosinci budou mít automaticky nastavené
datum vrácení 17. března.

INZERCE V4-1204

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

INZERCE V4-1216

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

Mimo provoz bude bě -
hem svátečních dnů
rad nice čtvrté městské

části, a to konkrétně od 23. do
27. prosince a dále 31. prosin -
ce. Uzavírka se týká jak samot-
ného úřadu městské části, tak
i všech poboček a informačních
center. Posledním pracovním

dnem letošního roku tak bude
30. prosinec, avšak provozy,
kte ré umožňují úhradu poplat -
ků v hotovosti (pokladna, ob-
čansko-správní odbor, lovec ké
a rybářské lístky, poplatky ze
psů, archiv, informační centra),
budou otevřeny pouze do 11.00
hodin dopoledne.

Radnice
bude uzavřena

Tramvaj
na Nové Dvory

Prodloužení tramvajové
tra ti z Modřan až na Nové
Dvory by se mohli dočkat

obyvatelé čtvrté městské části.
Návrh preferuje studie k řešení
okolí budoucí stanice metra D
Libuš. Územní studie zpracova -
ná pro hlavní město Prahu spo-
lečností UNIT architekti zahr -

nu je celkem 47 hektarů pozem -
ků podél ulice Novodvorská a je
v současné době ve fázi veřej-
ného připomínkování. Podle
stu die pociťují zdejší obyvatelé
jako nedostatek absenci centra,
vadí jim dále také špatné propo-
jení mezi Libuší a sídlištěm Ka -
mýk.
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osobnost Prahy 4
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● Jak jste se na roli Alice, která řeší dile -
ma, zda říct pravdu nebo lhát, připravo-
vala, co pro vás bylo stěžení? 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o českou
premiéru celosvětově hraného díla fran-
couzského autora Floriana Zellera, napro-
sto brilantně napsané hry, bylo pro nás stě-
žejní především téma té hry, které je velice
zajímavé. Konzultovali jsme s celým insce-
načním týmem téma lži, která je vlastně
v našich životech nějakým způsobem obsa-
žena u každého. Rozlišovali jsme takzva-
nou bílou lež, což znamená tu netoxickou,
opravdu ohleduplnou lež, která znamená
určitou formálnost ve vztazích, ať už pra-
covních nebo osobních, protože formu po-
třebuje každý druh vztahu. A pak takzva-
nou toxickou lež, tedy takovou, za kterou
se schováváme, kterou manipulujeme dru -
hé lidi, která už znamená nějakou strate-
gii, kterou chceme něco získat, dobýt nebo
cokoliv zakrýt. To bylo to tematické, co nás
zajímalo. Pro mě jako pro herečku, která je
celoživotní perfekcionista, bylo podstatné,
na co se většinou ptají laici: „Jak se můžeš
naučit tolik toho textu?“ Hra Lež je totiž
ne jen výborně napsaná, ale i výborně pře-
ložená Michalem Záhalkou a záleží tam na
každém slovu. Text jsme se proto opravdu
poctivě učili, včetně všech otázek, které se
v té hře cyklí, jako je odpověz, řekni, při-
znej se, potřebuji to pochopit, vysvětli mi
to atd. S partnerem Petrem Lněničkou, se
kterým máme ty vedoucí party, jsme se
hodně věnovali tomu, aby to bylo precizně,
brilantně naučené a zahrané. Zkoumali

jsme i herecké prostředky, protože děj se
vlastně posouvá od klasické francouzské
konverzačky, kdy se stojí se sklenkou vína
a problémy jsou téměř malicherné, a my
jsme měli od režiséra Thomase Zielinského
za úkol dostat se až k něčemu, co by připo-
mínalo Nebezpečné známosti. Hlavně mí -
rou nějaké krutosti a manipulace mělo to
představení v závěru až tak nějak zhořk-
nout. 
● Bydlela jste nějaký čas i na Praze 4.
Byla to náhoda, nebo váš záměr?

Bylo to spíš řešení bytové situace v té
době chudé herečky, protože platy v divad-
lech jsou takové, jaké jsou, a bydlet potře-
bujete. Špatně jsem tenkrát sháněla byd-
lení a na čtyřce se uvolnil byt po mém
bra trovi, tak jsem po něm hned skočila.
Byla to opravdu jen náhoda. 
● Co se vám na Praze 4 líbí? Máte na
čtyřce nějaká oblíbená místa?

Mám moc ráda bohdalecký kopec. Měla
jsem v té době jednoho psa, který byl kon-
fliktní k ostatním samcům, takže bylo těž -

Petra Špalková:
Jsem celoživotní perfekcionista

Nedávno měla v Divadle
Verze premiéru konverzační
komedie francouzského
dramatika Floriana Zellera
o tom, zda je možné ve
vztazích lhát, Lež. Jednu ze
čtyř rolí v ní ztvárňuje
držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka a dvou
Českých lvů, herečka Petra
Špalková.
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ké ho venčit. Věděla jsem, že Na Jezerce
venčit nemůžu, protože tam chodilo hodně
pejskařů, tak jsem chodila raději venčit na
Bohdalec, kam jich moc nechodilo. Býval
tam úplný klid a spíš samota, takový kus di-
voké přírody v poměrně širším centru měs -
ta. Chodila jsem tam velice ráda.   
● Pocházíte z Brna. Co vás zaujalo na
Praze?

Asi právě tím, jak jsem původem z Brna,
tak mám na Prahu furt takový polo turis-
tický obdivný pohled. Jsem takový obdivo-
vatel Prahy, že se furt koukám na ty krásné
baráky, na architekturu, na parky, kde co
raší, co nám kde zasadili nového. Tím, že
jsem pejskař, tak jsem zvyklá Prahou hod -
ně chodit. Jednak jsem náplava a jednak
pejskař, takže strašně málo jezdím do kte-
réhokoliv divadla, kde hraji, metrem. Jsem
zanícený chodec, denně těch pět, možná
i víc kilometrů ujdu, a když už musím, jedu
spíš tramvají, abych se mohla koukat po
okolí. 
●Z herecké rodiny nepocházíte, ale k di-
vadlu jste „přičichla“ jako malá holčič -
ka. Kdo vás k divadlu přivedl a co se vám
na něm líbilo, co vás na herectví lákalo?

Bylo mi pět let, když jsme šli s tatínkem
vyzvednout bratra z generální zkoušky
Lišky Bystroušky, kde účinkoval. Stáli jsme
v zákulisí, já jsem tak nahlížela dovnitř
a Jirka Pecha se ke mně naklonil a ptal se:
„Chceš tam jít, chceš tam hrát?“ Byla jsem
nadšená, protože tam byly kostýmy, světla
a spousta dětí, tak jsem moc chtěla. A Jirka
říkal: „Tak běž, postav se doprostřed a zařvi
– kdo je tady režisér, já chcu hrát!“ No,
a protože jsem byla vždycky strašně po -
slušné dítě, tak jsem to udělala přesně, jak

mi řekl. Zastavila jsem generální zkoušku,
režisér Zdeněk Pospíšil po mě naštěstí žád-
ným těžkým předmětem nemrštil, ale
opravdu mi dal roli pátého kuřete, které
pak na premiéře pípalo tak silně, že Jirku
Pechu nebylo téměř slyšet, protože touha
dramaticky tvořit ve mně byla prostě ob-
rovská. Bolek Polívka si mě pak vybral do
inscenace Šašek a královna a postupně
jsem začala dědit dětské role v dospělých
inscenacích, protože děti odrůstaly a já
jsem byla univerzální typ. Byla jsem ostří-
haná na krátko a asi do jedenácti let hrála
kluky i holky, třeba ve čtvrté třídě jsem hrá -
la v šesti různých inscenacích. Měla jsem
ohromné štěstí, hrála jsem třeba v Mar  kétě
Lazarové nebo ve Sviť, sviť má hvězdo,
v moc krásných titulech a strašně se mi to
líbilo.
● Máte nějaké herecké vzory?

Mám spoustu lidí, kteří se mi líbí, jak
hra jí, ať už jsou to mí kolegové tady v České
republice, nebo když se dívám na filmy, tak
oceňuji spoustu lidí. Líbí se mi jejich práce,
ale že bych měla jednoho konkrétního člo-
věka, ke kterému vzhlížím, to asi ne. Straš -
ně se mi líbí třeba Gary Oldman, neuvěři-
telně se mi líbí Julianne Moore a mo hla
bych vypočíst strašnou spoustu jmen her -
ců, které nějakým způsobem obdivuji od je -
ji ch espritu až po jejich, dejme tomu, mis -
trovství. 
●Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste
se nestala herečkou?

Kromě herečky jsem chtěla být učitel-
kou, to jsem si vyzkoušela, takže už zbývá
jen moje třetí libost, že bych byla veterinář-
kou. Byla to moje třetí touha, a kdybych ne-
hrála a neučila, tak určitě skončím někde

u zvířátek. Cítím jako jasnou inklinaci, že
bych dělala cokoliv, co souvisí se zvířátky,
ta jsou moc fajn.  
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla. Na kte -
ré angažmá nejraději vzpomínáte, bylo
nebo je některé vaší srdeční záležitostí?

Takhle to asi nemám, mě právě baví ta
změna, jsem trochu takový fluktuant. Baví
mě, když se střídají žánry, styly, myšlení,
lidi kolem mě. Právě proto je mi dobře na
volné noze, v tom pohybu.
● Střídáte tedy soubory, a tím pádem
i divadla. Cítíte se lépe na velkém jevišti,
nebo v malém, komorním prostoru?

Zjišťuji, že velká jeviště úplně nemusím.
Nikdy jsem sice neměla problém ten velký
prostor takzvaně uhrát nebo utáhnout.
Připadá mi ale, že v případě těch velkých
divadel už začíná být „skoro jedno“, kdo
tam hraje, ztrácí se tam taková ta jedineč-
nost a subtilnost toho herce. Přikláním se
proto spíše k těm menším divadlům, kde je
nutné mnohem detailnější hraní a konkrét-
nější myšlení.
● Hrajete v divadle, ve filmech, objevu-
jete se i v seriálech, věnujete se i práci
v rozhlase, dabingu a čtení audioknih.
Pokud si můžete vybrat, co je vám bližší,
kde se cítíte lépe?

Základ je určitě divadlo, jinak v tom ne -
mám žádný rozdíl. Dělám ráda všechno,
jen to musí být nějak dobře rozděleno ča-
sově, protože je blbý, když máte jeden den
té různorodé práce hodně, i když i to se dá
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INZERCE V4-1212

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Vánoční balíček – roční předplatné 

699 Kč + tričko Sorry 
s novými vtipy

INZERCE V4-1215

Petra Špalková
Herečka

■ Narodila se v Brně, v divadle hrála od svých pěti let.
■ Hrála v Národním divadle, Divadle Na Zábradlí, Švandově
divadle, Dejvickém divadle, Činoherním klubu, Divadle Ko-
medie, Divadle na provázku. V současné době ji diváci mohou
ví dat v Divadle Verze, Divadle v Dlouhé, Divadle Palace, Diva -
dle v Rytířské, Divadle 6–16, Činoherním studiu Ústí nad
Labem nebo v inscenacích Divadelní společnosti Masopust.
■ Hrála menší i větší role v řadě filmů, objevuje se i v televiz-
ních inscenacích a seriálech, prostor dostává také v dabingu,
rozhlase a věnuje se načítání audioknih.
■ Je držitelkou dvou Českých lvů v kategorii nejlepší herečka
v hlavní roli a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

zvládnout. Mám ale opravdu rá -
da všechno, co dělám, každá ta
práce mě těší. 
● Máte nějaký herecký sen,
existuje nějaká hra nebo ro -
le, po které toužíte, kterou
byste si ráda zahrála, na kte-
rou za tím marně čekáte?

Ráda bych dělala Arkadino-
vou v Rackovi s nějakým velmi
dobrým režisérem. Nijak na
tom netrvám, ale tuhle roli
bych si chtěla někdy zahrát.
● Stalo se vám už někdy v ži-
votě, že jste nějakou roli od-
mítla a později toho třeba za-
čala litovat?

Ani moc ne. Jednou jedinkrát
jsem roli vrátila a byla jsem
šťast ná, že jsem ji vrátila. Ne-
jsem si ale úplně jistá, jestli
umím dobře číst divadelní hry.
Jednou jsem se tak asi připra-
vila o dost parádní záležitost,
ale zase nějak moc toho neli-
tuji. Pracuji totiž hodně, takže
bych řekla, že svůj profesní ži -
vot mám tak nějak naplněný. 
● Co pro vás nejtěžšího jste
musela kvůli roli podstoupit,

co jste ochotná kvůli roli udě-
lat?

Kvůli Luise Milerové v Di-
vadle Na Zábradlí jsem se učila
dva měsíce hrát na violoncello,
což stálo nervy mého tehdej-
šího partnera a asi tak tří parta -
jí pod a nade mnou. Měla jsem
zahrát patnáct tónů, chtěla
jsem je ale zahrát bravurně,
takže jsem chodila i na hodiny
hraní na violoncello, protože to
je fakt ohromně těžký hudební
nástroj.

Zjistila jsem tenkrát, jaké ne-
uvěřitelné věci dělá violoncello
s mužskou populací, protože
tolik pánů, kteří ochot ně vyska-
kovali z tramvaje číslo 18 a po-
máhali mi s tím ohromným hu-
debním nástrojem, to jsem
ne čekala. Říkala jsem si, že až
přestanu hrát, začnu no sit ten
futrál místo kabelky. Nicméně
jsem se těch patnáct tónů za-
hrát naučila, na premiéře je za-
hrála a pak jsem violoncello da -
la do rekvizitárny Divadla Na
Zábradlí, protože i přes ochotu
těch pánů bylo nemyslitelné,

abych je pořád vozila s sebou.
No, a pak se to představení hrá -
lo až za čtrnáct dní a já těch pat-
náct tónů čtrnáct dní necvičila,
takže asi na páté repríze řekl
pan režisér Pitínský, že to moje
hraní na violoncello škrtáme.
Tak to bylo to nejtěžší, co jsem
kdy podstoupila kvůli roli.
● Jste držitelkou řady cen
a ocenění včetně Ceny Thálie,
Ceny Alfréda Radoka, Čes -

kých lvů. Pomohly vám nějak
při získávání dalších příleži-
tostí? 

To je otázka. Nevíte, jestli vás
někdo oslovuje proto, že máte
něco na poličce, nebo protože si
myslí, že to nikdo jiný hrát ne -
má. To vlastně nikdy nezjistíte.
Nevím, je možné, že mi ně kdo
na základě nějaké té ceny dal
nějakou nabídku. Možná ano,
možná ne, opravdu nevím. 
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Vánoce

■ Cyklus adventních koncertů vyvrcholí
na Nuselské radnici, a to 19. prosince kon-
certem s názvem Čas adventní v hudbě ba-
roka. Začátek je vždy v 17.00 hodin a vstu-
penky jsou k dispozici na pobočce Czech
POINTu v budově úřadu radnice.

■ Betlémské světlo si mohou vyzvednout
obyvatelé čtvrté městské části. Roznášet

se bude v sobotu 21. prosince a seznam
míst najdou zájemci na webu  www.betlem-
skesvetlo.cz. Betlémské světlo je plamínek
zapalovaný každoročně před Vánoci v bet-
lémské jeskyni, v níž se podle tradice naro-
dil Ježíš Kristus. Skauti ho rozvážejí po ev-
ropských zemích. 

■Dětskou vánoční hru O pastelkách a vá-
nočním dárku herci odehrají 22. prosince,
a to ve 14.00 a 16.00 hodin v evangelickém
kostele v Braníku. 

■ Římskokatolická farnost u kostela
Panny Marie Královny míru připomíná, že
o Vánocích bude možné si prohlédnout
tamní betlém, a to v sobotu 21. prosince od
13.00 do 17.00 hodin, v neděli a v pondělí
do 18.00 hodin, přičemž od neděle bude
k vidění venkovní betlém i s živými ovečka -
mi. Na Štědrý den bude betlém k vidění od
10.00 do 15.00 hodin a od středy 25. pro-
since do středy 2. ledna od 13.00 do 18.00
ho din s výjimkou soboty 28. prosince, kdy
bude otevřeno do 17.00 hodin.

Adventní koncert
19. prosince

Prohlídka betlémů
24. prosince

Divadlo pro děti
22. prosinceBetlémské světlo

21. prosince

Dominantou staroměstských trhů je
pochopitelně jako každý rok ozdo-
bený strom, letos přijel do metro-

pole z Libereckého kraje. Jde o urostlý
smrk, který vyrostl na soukromém pozem -
ku ve městě Semily na dosah Českého ráje,
Krkonoš a Jizerských hor. Celkem přišlo
dvaačtyřicet tipů od veřejnosti.

Problematické je to letos s novoročním
ohňostrojem. Nové vedení metropole se to -
tiž rozhodlo ho nahradit videomappingem,
tedy světelnou projekcí. Důvodem jsou prý
negativní důsledky klasických ohňostrojů,
například hluk. Novoroční videomapping
bude promítnut na budovu Národního mu -
zea a půjde o příběh metropole doprováze -
ný hudbou. Promítat se bude dokonce tři-
krát po sobě.

Ohňostroj možná nakonec bude
Pražané však možná o svoji světelnou

show nakonec přece jen nepřijdou. Organi-
zátoři minulých ročníků pražských novo-
ročních ohňostrojů totiž chtějí uspořádat
ohňostroj i přes „stopku“ magistrátu. Ne-
oficiální pražský novoroční ohňostroj chtě -
jí „odpálit“ také na Nový rok, aby se mohl
uskutečnit, vybírají pořadatelé příspěvky

od veřejnosti. Trhy a ohňostroj jsou tradič -
ní akce, kte ré v Praze navštěvují celé ro-
diny. Tradiční jsou ale i zvyky, které se s vá-
nočními svátky pojí. Veděli jste, že oblíbený
kapr na štědrovečerní tabuli je relativně
novým zvykem? Naši předci dávali před-
nost luštěninám a polévkám a mlsali suše -
né a vařené ovoce a kaše. Ryby si dopřávali
bohatí měšťané a na vesnici se zvyk do stal
až ve 20. století. 

Naopak starý je zvyk svobodných dívek,
které chtějí zjistit, zda půjdou brzy z do -
mu. Hází se střevícem, a když se špička bo -
ty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že
dívka odejde z domu a vdá se. Dívky si ta ké
mohou zatřást stromkem, odkud usly ší psí
štěkot, odtud přijde ženich. Na svátek sva -
té Barbory je také dobré si utrhnout vět vič -
ku třešně. Pokud rozkvete do Štědrého
dne, do roka bude svatba.

Vánoce v Praze.
Trhy, tradice, pranostiky

Centrem pražských oslav jsou každoročně tři náměstí.
Václavské, náměstí Republiky a zejména Staroměstské
náměstí. Na náměstí Republiky jsou trhy od 30. listopadu
do 30. prosince, na Václaváku a Staroměstském náměstí
také od konce listopadu až do 6. ledna.

Prosincové pranostiky
■ Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.
■ Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
■ Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.
■ Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
■ Je-li na Štědrý večer nebe hvězdna té, bude rok úrodný.
■ Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.

Vánoční pověry
■ Na Štědrý den se nesmí zametat ani vynášet odpadky. Vyneslo by se štěstí.
■U stolu musí sedět sudý počet osob, pokud tomu tak není, prostřete pro nečekaného
hosta.
■Od stolu smí vstát během štědrovečerní večeře jen hospodyně. Kdo ten hle zvyk ne-
dodrží, hrozí mu, že příští rok už k večeři nezasedne.
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luštění

Praze 4 už došla trpělivost
se zelenými koloběžkami

www.nasregion.cz

Pražští strážníci od začátku letošního roku řešili již přes
4200 přestupků způsobených uživateli elektrokoloběžek.
Oproti roku 2018, kdy se zabývali 758 přestupky. Situace se
stala neudržitelnou i na území Prahy 4. Jízda v podnapilos -
ti, využívání chodníků namísto silnice, dvě osoby na jedné
koloběžce nebo její ponechání tam, kde zrovna upadne. Ne-
musí se o ně nutně přerazit jen slepec. Rada Prahy 4 v ná-

Čtěte na…

Praha 4 uložila na pietní místo
první ostatky zemřelých bez pozůstalých
První ostatky osob, které zemřely v Praze 4 a ke kterým se
nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich pohřeb zajistili,
uložila minulý čtvrtek městská část na nové pietní místo. To
se nachází na hřbitově Nusle na adrese Krčská 108/81
v jeho jihozápadní části. Smutečního obřadu se zúčastnili
představitelé radnice a zástupci církví. Úložiště pro urny má
městská část pronajaté od Správy pražských hřbitovů na 

Čtěte na…

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V4-1217
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servis

INZERCE V4-1205

Tel: 241 433 308

od 2. 1. do 4. 1. 2020 Přijímáme nové zaměstnance.

do vyprodání zásob

náměstí Bratří Synků 9
140 00 Praha 4 - Nusle

www.rousek.cz

■ Baarova x Telčská 
■ 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. nádr. 

■ Kamenitá 
■ Jiskrova x Na Mlejnku 
■ Podolská x U Vápenné skály 
■ Sládkovičova 
■ Fillova x Rabasova 
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX. 
■ Na Chodovci

■ Na Veselí x V Občan. domově 
■Pod Vršovickou vodárnou III. 
■ Jižní XVI. 
■ Choceradská x Senohrabská 
■Severovýchodní IV. x Severní
IV. 

■ Viktorinova 
■ Ohradní x Na Křivině 
■ Podolská x Pravá

■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova 

■ Vavřenova 
■ Zálesí x Sulická

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

■ V Zálomu x Na Jezerce 
■ Jeremenkova x Sitteho 
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky)

■ U Pernštejnských x Druž-
stevní 
■Pod Děkankou x Nad Spádem 
■ Zelený pruh x Za Pruhy

18. prosince 2019

19. prosince 2019

20. prosince 2019

3. ledna 2020

6. ledna 2020

2. ledna 2020

7. ledna 2020

8. ledna

Velkoobjemové kontejnery

■ Pod Dálnicí č. 1
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Lopatecká x Doudova 

■ Družstevní ochoz x Zdařilá 
■ Vrbova (u garáží)

■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou 
■ Murgašova 
■ Zachova x Nad Svahem

■ Herálecká I. x Pacovská 
■ U Habrovky x U Krčské vo-
dárny 
■ Zapadlá x Zelený pruh 
■ Mikuláše z Husi

■ Halasova x U Strže 
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 
■ Korandova x Havlovického 
■ Psohlavců x Věkova

14. ledna 2020

15. ledna

13. ledna 2020

10. ledna 2020

9. ledna 2020

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

časovém úseku dle harmono-
gramu. Do velkoobjemového
kontejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportoní

náčiní, autosklo a kovové před-
měty. 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 odpadu, pneu-
matik, elektrospotřebičů, tele-

vizorů a PC monitorů, počítačů,
chladniček, mrazáků a sporá -
ků. 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.

Kontejnery
na kovový odpad
■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děk. vinice I x U Dě kan ky
■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Hor-
nokrčská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22



14 www.vase4.cz

volný čas

Volné parkovací stání

City Tower
Volejte +420 777 477 691
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PEDIKÚRA
suchá, mokrá,
MANIKÚRA

klasická 
DÁRKOVÉ POUKAZY

Možnost se objednat na adrese:
DANIEL SYSTEM STUDIO

Táborská 66/25, PRAHA 4 140 00
Tel.: 724 975 948
Podrobnosti na:

www.daniel-system-studio.cz
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

Řešíme
ihned

✆ 777 038 001
www.gato.cz
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ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
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REALITNÍ KANCELÁŘ
PRO VAŠI LOKALITU
A PRAHU

ODHAD NEMOVITOSTI
ZDARMA

ta, kde pořádali své legendární
srazy tzv. Pátečníci, a další za-
jímavá zákoutí.

■ Silvestrovskou premiéru
hry Bacha, pojišťováci uvede
poslední den v roce Divadlo bez
hranic. Divadlo slibuje předsta-
vení s jedinečnou a neopakova-
telnou atmosférou, po němž
bude následovat silvestrovský
raut, povídání, zábava, hry a ol-
dies diskotéka. 

■ Groteskní komedie plná
outsiderů s ještě kurióznějšími
osudy, než máte vy! Dirigent,
který touží vystupovat na Praž-
ském jaru, ve skutečnosti ale

řídí jen operetní orchestr v Os-
travě. Mykolog, který ze stra-
chu z vlastní výšky chodí ne-
ustále ohnutý, takže v sobě
objevil talent k hledání hub. Vy-
nálezce, který má na kontě řadu
odmítnutých vynálezů, či úřed-
ník, který obsedantně podléhá
svým erotickým fantaziím. Tyto
postavy vám představí Divadlo
Na Fidlovačce prostřednictvím
hry autora a režiséra Tomáše
Svobody Srnky.

■Svéráznou komedii s Jiřinou
Bohdalovou v hlavní roli uvede
v polovině ledna Divadlo Na
Jezer ce. Jde o příběh koňaku
Napoleon. Tvůrci slibují, že je
o čem vyprávět! To a i něco na-
víc povypráví Korsičanka, býva -
lý císař, Francouzi i Angličané.

Srnky Na Fidlovačce
9. ledna

Bacha, pojišťováci
31. prosince

Generálka na Jezerce
16. ledna

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

■ Jiří Suchý – Lehce s životem
se prát. Muže devatera řeme-
sel, divadelníka, hudebníka,
textaře, básníka, skladatele,
spi sovatele, filmaře, grafika, vý-
tvarníka nebo divadelního reži-
séra… A především legendu čes -
ké kultury, která ovlivnila
ně kolik generací, představí na
Dobešce film Olgy Sommerové.
Premiéru měl letos na podzim,
a kromě toho, že je portrétem
Ji řího Suchého, je i portrétem
doby. 

■ Vánoční svátky se slaví v Di-
vadle na Fidlovačce. Na 19. pro-
since je naplánováno předsta-
vení Radujme se, veselme se!
Di vadlo láká diváky na neváž -
nou hru o pospolitosti, lásce
a vánočním zázraku.

■ Oslava zimního slunovratu
a koncert Létajícího koberce se
koná 21. prosince od 17.30 ho-
din v Divadle Dobeška. Dozvíte
se, jak slavili zimní slunovrat
naši předci a jak ho můžeme
slavit my, v dnešní moderní
době nebo proč je tak důležité
znovuobjevit rituály pro svůj
rozvoj a klid mysli. Oslavu za-
končí společný tanec při svíč-
kách za doprovodu bubnů ka-
pely Létající koberec.

■ Komentovanou vycházku
Podolím pořádá Praha nezná -
má. Koná se 29. prosince, sraz
je na zastávce autobusu Klikov -
ka. Skupina si prohlédne kostel
svatého Pankráce s jedním
z nejstarších dochovaných zvo -
nů na našem území, vily z dva-
cátých a třicátých let, dále mís -

Lehce
s životem se prát

18. prosince

Radujme se,
veselme se!
19. prosince

Oslava slunovratu
21. prosince

Poznejte
vilové Podolí

29. prosince
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DĚČÍNSKO

KONTAKT: LUKÁŠ ZÍTA, LUKAS.ZITA@A11.CZ, TEL.: 605 949 177

Praha - jih

STAŇ SE SOUČÁSTÍ NEJRYCHLEJI 
ROSTOUCÍHO MEDIÁLNÍHO DOMU V ČR!

HLEDÁME INZERTNÍHO MANAŽERA PRO OBLASTI 
PRAHA / STŘEDNÍ ČECHY / SEVERNÍ ČECHY. 
VÍCE INFO TEL.: 605 949 177

A11 ROSTE, 
BUĎTE U TOHO S NÁMI!
OD ZÁŘÍ JSME JIŽ NEJEN 
V PRAZE A STŘEDNÍCH ČECHÁCH, 
ALE TAKÉ V SEVERNÍCH ČECHÁCH!

FLEXIBILITA,

VYSOKÉ VÝDĚLKY, 

VOLNOST

INZERCE V4-1219



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem.  
Akce platí do 5. 1. 2020 
 
800 666 777 
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

půl roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V4-1202


