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Vážení čtenáři,
letošní nástup jara bude mít
většina z nás asi na dlouho
spojen s šířící se nákazou
onemocnění koronavirem. Ať
už patříte mezi ty, kteří mají
z viru obavy nebo vás naopak
vůbec nestraší, buďte na sebe
opatrní. Radnice městských
částí přijímají průběžně nej-
různější opatření, ideálně
proto sledujte webové strán -
ky jednotlivých institucí, ať
jste v obraze. Praha 4 napří-
klad zrušila březnové ter-

míny vítání občánků, mezi obyvatele čtyřky budou tak na-
rozená miminka přivítána možná v dubnu, vše bude záležet
na tom, jak se situace bude vyvíjet. Přinášíme vám v sou-
vislosti s nákazou důležité kontakty a informace. Začátek
dubna měl být důležitý pro operní pěvkyni Dagmar Pec-
kovu, s níž vám přinášíme rozhovor. Její koncert se ale
vzhledem k současné situaci neuskuteční, pořadatelé však
slibují, že najdou nový termín a posluchači se dočkají.
Přesto si povídání přečtěte, zjistíte třeba, proč má pěvkyně
blízko k Praze 4. Přejme nám všem, aby vše dobře dopadlo
a život v Česku se brzy vrátil do starých kolejí.

Vaše Zuzana

Z obsahu:
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Nové bydlení chytře...
Chytré bydlení @Braník nebo zkráceně Bydlení Brâník je nový  

rezidenční komplex naproti Branickému náměstí, ve kterém vyroste  
do konce roku 2021 téměř 140 nových bytů a 15 rodinných domů.

PENB: B Více informací naleznete na www.bydleni-branik.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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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Březnové vítání
občánků se ruší

Šířící se nákaza koronaviru vedla
čtvrtou městskou část k rozhod-
nutí zrušit březnové vítání ob-

čánků, týká se to všech naplánovaných
termínů. Jde o zdravotně-bezpečnostní
opatření v rámci prevence rozšíření
onemocnění COVID-19 na území České
republiky.

Setkání
se odkládá

Radnice čtvrté městské části upo-
zorňuje veřejnost, že veřejné
představení projektu revitalizace

Kunratického potoka se odkládá na ne-
určito. Důvodem je současné vyhlášení
nouzového stavu v Česku související
s epidemií koronaviru. Akce byla pláno-
vána na 19. března, konat se bude v ná-
hradním termínu. Ten bude upřesněn
podle vývoje situace.
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Koncem března bude Praha 4 znát
své ho sportovce roku. Slavnostně
vyhlášeni budou nejúspěšnější spor-

tovci čtyřky 21. března. Nominováno je cel-
kem 24 sportovců, trenérů a družstev v še-
sti kategoriích. V případě sportovce roku
je to Tomáš Duffek, Filip Forman, Martin
Hájek a Elemír Kubíni, v kategorii sportov-
kyně Kucie Košatová, Moira Stewartová,
Barbo ra Šťastná a Eliška Thompsonová.
Z družstev mají šanci zabodovat Juniorky

Eagles Praha (softbal), Dorostenci Florba-
lové ško ly Bohemians (florbal), Družstvo
mladších dorostenců Stepp Praha (vodní
pólo) a Čtyřka bez kormidelníka SK Hamr
(veslování). Trenérem roku se může stát
Vladimír Chlup, Karel Kesl, Michal Nový
nebo Antonín Plachý. Vyhlášena bude také
kategorie senior/seniorka roku, kde zabo-
juje Jiří Ettler, Vladimír Horáček, Josef
Kába a Eliška Voráčková. Nadějí čtyřky bu-
dou vyhlášeni všichni nominovaní.

Sportovec roku
bude vyhlášen v dubnu

Nezapomeňte
zaplatit poplatek za psa

Zaplatit poplatek musejí do konce mě-
síce majitelé psů. Pokud nebude část -
ka uhrazena včas nebo ve správ né

výši, vyměří správce poplatku poplatek pla-
tebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas

nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Poplatek za psa lze platit bankovním pře-
vodem, v informačních centrech, na po-
kladně radnice nebo na poště složenkou
typu A.
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Jezerka má
novou knihovnu

Novou knihovnu Jezerku má od
počátku března čtvrtá městská
část. Jde o prostory v Nuselské

ulici 94, historický objekt Občanské zá-
ložny. Jde o dvoupatrovou pobočku
s centrálním místem, kde se budou po-
řádat setkání, autorská čtení, předná-
šky i menší koncerty. Na Jezerce ne-
chybí ani studovna a Atelier. „Atelier je
vybavený různými předměty a nástroji,
které jsou potřeba k rukodělným akti-
vitám. K těm patří i dnes velmi popu-
lární upcycling, například přešívání sta-
rého na nové, a v Atelieru k tomu lidé
najdou vše potřebné. Kromě nůžek, je-
hel a nití i šicí stroje,“ popsala vedoucí
pobočky Jezerka Lenka Nehasilová
s tím, že plánované jsou lekce a work -
shopy pod vedením zkušených lektorů.
První patro patří dětem, rodičům a mla-
dým čtenářům, jsou tady deskové hry,
virtuální realita, ale i houpací síť nebo
pohodlná sedačka. A zatímco rekon-
strukce interiéru je dokončena, zbývá
ještě opravit vnější plášť.

INZERCE V4-0305

Nové stanoviště
kamerového systému

Opravy
v Ohradní ulici

Nové stanoviště městského kamero-
vého systému má čtvrtá městská
část, je na křižovatce ulic Na Strži,

Olbrachtova a Jeremenkova a tvoří ho jedna
otočná a jedna pevná kamera pracující ve
Full HD rozlišení. Primárním posláním no-

vých kamer je sledování dopravy na fre-
kventované křižovatce a v okolí budoucí vý-
stavby nové stanice metra D Olbrachtova.
Na území čtvrté městské části je nyní pa-
desát osm kamer na čtyřiceti sedmi stano-
vištích.

Od 10. března pokračuje pražská
Technická správa komunikací s pra-
cemi v Ohradní ulici, potrvají do kon -

ce letních prázdnin. Bude se opravovat ko-
munikace a přilehlé chodníky, dojde
k odstranění defektů a výškových poklesů
komunikace, budou zrušeny nevyužívané
autobusové zálivy a zřízena nová podélná
a kolmá parkovací stání. Nově vzniknou
také místa pro kontejnery na směsný a tří-

děný odpad a dojde dále i k sanaci podloží,
opravě odvodnění komunikace včetně vpus -
tí a přípojek uličních vpustí a rektifikaci
stávajících povrchových znaků inženýr-
ských sítí. Povrch vozovky a chodníku bude
asfaltový. Pracovat se bude po jednotlivých
etapách, nyní je třeba počítat s uzavírkou
komunikace Ohradní v úseku mezi křižo -
vatkou s komunikací Pod Vršovickou vo-
dárnou.
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Interiérové dveře masivní, foliované a luxusní lakované 
Široký sortiment dřevěných, vinylových a laminátových podlah 
Terasová prkna dřevěná a WPC včetně příslušenství 
Individuální přístup, montáž a zaměření

Na Pankráci 30 A  
140 00 Praha 4
PO-PÁ 9:30–18:00

www.floorfloor.cz 
@floorfloor.cz
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Hrozba nákazy korona -
virem omezuje život
v ce lé m Česku, na kom -

plikace se musejí připravit i oby-
vatelé Prahy 4. Jaká omezení se
vás mohou dotknout?

Zavřené školy
Na základě rozhodnutí vlády,

které vzešlo ze zasedání Bez-
pečnostní rady státu z minu-
lého týdne, jsou zavřeny všech -
ny základní a střední školy.
V případě nutnosti zajistit péči
dítěte do deseti let věku je
možné čerpat ošetřovné s tím,
že žádosti bude potvrzovat zá-
kladní škola, kterou dítě navště-

vuje, nikoliv dětský lékař. Je tře -
ba mít jeden potvrzený tiskopis
pro zaměstnance a jeden pro
zaměstnavatele. Potvrzení mo-
hou školy rodičům vystavovat
i elektronicky. Na ošetřovné
mají nárok rodiče zaměstnaní,
nikoliv osoby samostatně výdě-
lečně činné, a to na dítě mladší
10 let. O potomka může pečo-
vat i babička, podmínkou ná-
roku je, že s dítětem žije ve spo-
lečné domácnosti. Ošetřovné
lze čerpat devět dní, samoživi-
telé až 16 dní. Výše ošetřovné -
ho od prvního kalendářního dne
činí 60 % denního vyměřova-
cího základu za kalendářní den.

Rodiče by měli pravidelně na -
vštěvovat webové stránky škol
svých potomků, kde mohou zís -
kat aktuální informace. Mateř-
ských škol se prozatím uzavře -
ní netýká, podle ministerstva
zdra votnictví nejde o velké ko-
lektivy dětí.

Omezení na radnici
Úřad městské části Praha 4

přistoupil kvůli hrozbě nákazy
k dočasnému omezení kontaktu
s veřejností. Radnice žádá své
obyvatele, aby pokud možno od-
ložili vyřizování méně důleži-
tých záležitostí na pozdější
dobu. V případě neodkladných

situací zní doporučení kon tak -
to vat příslušné odbory. Tele fon -
n í čísla najdou lidé na webových
stránkách čtvrté městské části.

Týdny bez kultury
a sportu

Vláda minulý týden vyhlásila
v České republice kvůli epidemii
koronaviru nouzový stav, a to
na dobu třiceti dnů. To napří-
klad znamená zákaz cestování
do krizových zemí, ale i řadu
dalších omezení. Platí zákaz ko-
nání akcí s více než třiceti účast-
níky, například akcí divadel-
ních, hudebních, filmových
a dal ších shromáždění. Ome-

Koronavirus v Česku.
Jaká jsou omezení
a důležitá telefonní čísla?

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S



7www.vase4.cz

veřejný prostor

INZERCE V4-0307

zení se vztahuje také na spor-
tovní či náboženské akce. Za-
vřené budou dále i například
posil ovny, koupaliště, bazény,
solá ria a sauny, stejně tak i klu -
by, zábavní zařízení, knihovny
či galerie. Restaurace musejí
zůstat zavřené denně v době od
20.00 do 6.00 hodin. Super-
markety, nemocnice a lékárny
zůstávají otevřené.

Zákaz návštěv
V nemocnicích a seniorských

zařízeních platí v souvislosti
s rozhodnutím Bezpečnostní
rady státu absolutní zákaz náv-
štěv. „O návštěvách, které jsou
v některých případech nutné
(např. novorozenecké či dětské
odd.), rozhodne vedoucí lékař
oddělení. Návštěvník musí být
zcela zdráv a nesmí v předcho-
zích 14 dnech navštívit rizikové
oblasti s vysokým či středním
rizikem výskytu koronaviru (Čí -
na, Itálie, Hongkong, Singapur,
Írán, Japonsko, Jižní Korea),“
píše na webu Thomayerova ne-
mocnice.

Speciální linka
pro seniory

Praha s organizací Život 90
zřizují linku pro seniory, na
které je možné získat informace
ne bo si ve spolupráci se soukro-
mými obchodníky objednat ba-
líčky potravin a hygienických
po třeb. Číslo 800 160 166 je
k dispozici nonstop.

Kam zavolat
Poradenské linky pražských

hygieniků k onemocnění Covid
na číslech 773 782 850 a 773
782 856 jsou k dispozici denně
od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
V provozu je i informační linka
na čísle 800 100 991 pro obec -
né a technické dotazy vztahující
se k řešení situace s koronavi-
rem. Linka má ve vztahu k ve-
řejnosti ulehčit linkám krajské
hygienické stanice a zodpovědět
obecné otázky ke koronaviru.
V provo zu bude až do odvolání
každý den od 9.00 do 18.00 ho-
din. Lin ka však neslouží pro
zdravotní konzultace.

Bezkontaktní
Česká pošta

Česká pošta plánuje kvůli ná-
kaze bezkontaktní doručování
zásilek. Například u listovních
zásilek mohou být vkládány
přímo do domovních schránek
a u zapsaných listovních zásilek
ukládány vždy na ukládací poš -

tu. Balíky lze uložit na pobočce
bez pokusu o doručení a u ulo-
žených zásilek je prodloužena
úložní doba. Veškerá opatření
jsou preventivní, mají zabránit
rychlému šíření nemoci a vstou -
pí v platnost pouze v případě,
že bude krajskými hygienický -
mi stanicemi vyhlášena plošná
karanténa.

Školy v Praze 4 jsou zavřené
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● Jste-li v Praze, pobýváte na čtyřce,
kon krétně na Spořilově. Máte to tady
ráda?

Samozřejmě. Bydlím tu 25 let. Úžasně
se to tu změnilo k lepšímu. Spousta zeleně,
Roztylské náměstí dostalo rekreační po-
dobu. Nedaleko je Hamerský rybník. Byla
by to odpočinková čtvrť, kdyby se tu nena-
učila jezdit auta, když je ucpaná dálnice.
● A máte obecně ráda Prahu, vracíte se
sem s radostí?

Samozřejmě. Praha je svou architektu-
rou nejkrásnější město na světě. To se ni-
kde nevidí. Vracím se sem ráda nejenom já,
ale i moje rodina.
● V čem vidíte největší rozdíly mezi ži-
votem v Praze a v Německu?

Praha je světové velkoměsto se všemi
klady kulturního i zábavního života.
Komer ce i umění a skvělých restaurací.
V Německu bydlím v nádherné přírodě
Schwarz waldu, kam se lidé z celého Ně-
mecka jezdí rekreovat. Nalézám tu klid na
odpočinek i přípravu k mé práci.
● A jde říct, kde to máte raději?

Nejde. Člověk potřebuje k životu oba ex-
trémy.
● Vystupovala jste na nejprestižnějších
scénách světa. Kde se vám zatím zpívalo
nejhůř a nejlíp a proč?

Nemohu si vzpomenout, že by se mi ně -
kde vyloženě nelíbilo. Záleží vždy na lidech,

kteří s vámi spolupracují, a uměleckém dí -
le, které ztvárňujete.
● Vydáváte se často koncertovat po
světě. Jak se staráte o to, aby váš hlas
ne  přišel k úhoně?

Tím, že denně sportuji, otužuji se a sna-
žím se udržovat mozek novými podněty.
Pokud možno se vyhýbat velké společnosti,
kde by mohla být nějaká chřipka.

●Stalo se někdy, že jste prostě vystoupit
nemohla, že vám to hlas nedovolil?

Samozřejmě. Jsem v této branži 39. se-
zónu. To se musí zákonitě stát. Když už ne-
pomůže ani foniatr, tak se prostě musí najít
za nemocného náhrada. Ale nestávalo se
to často.
● Co je nevětší noční můrou operních
zpěváků?

Koncertem, který souvisí s novým albem The Magical

Gallery, potěší letos ve Foru Karlín své fanoušky

světoznámá pěvkyně Dagmar Pecková. Na co se těší, jak

se jí na novém albu pracovalo a proč vzpomíná na život na

Spořilově? „Za pomoci moderní audiovizuální techniky se

spojí ‚svět tónů a barev‘, operní hlas s elektronickou

hudbou. Mými hosty budou Epoque Quartet, se kterými

máme za sebou opravdu hodně práce ať už koncertní,

nebo na úžasném CD a následně 17krát vyprodanou

Lucernu s projektem Wanted, a tenor Richard Samek,

jehož hlas a témbr učaroval nejenom mně, ale

i posluchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají na co těšit,“

slibuje Dagmar Pecková a přibližuje svůj plánovaný koncert.

Dagmar Pecková:
Praha je nejkrásnější město na světě
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Že samozřejmě přijdou o hlas. To se děje
na začátku každého onemocnění dýchacích
cest. Člověk, pracující v kanceláři, ani koli-
krát neví, že mu něco je, ale zpěvák má nej-
méně 14 dní hlasový klid. Z jednoho pro-
stého důvodu – nemůže ani mluvit, natož
zpívat. 
● Trpíte trémou?

Jak kdy. Je to vše o sebedůvěře a dosta-
tečné přípravě.
● Na letošek plánujete koncert souvise-
jící s novým albem The Magical Gallery.
Jaký koncert bude, na co se mohou pos-
luchači těšit, kdo s vámi vystoupí?

Za pomoci moderní audiovizuální tech-
niky se spojí „svět tónů a barev“, operní
hlas s elektronickou hudbou. Mými hosty
budou Epoque Quartet, se kterými máme
za sebou opravdu hodně práce ať už kon-
certní, nebo na úžasném CD a následně
17krát vyprodanou Lucernu s projektem
Wanted, a tenor Richard Samek, jehož hlas
a témbr učaroval nejenom mně, ale i pos-
luchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají
na co těšit...

Pozn. redakce: Koncert ve Foru Karlín,
kde by Dagmar Pecková vystoupila vůbec po-
prvé, byl plánován na 7. dubna. S ohledem
na současná opatření související s epidemií
koronaviru hledají pořadatelé nový termín.
● Hudbu k vašemu nejnovějšímu albu
složil Darek Král. Jaká s ním byla spolu-
práce?

Darka jsem poznala před asi čtyřmi lety
na společném projektu pro Klicperovo di-
vadlo v Hradci Králové, kde jsem v diva-
delní hře Tři mušketýři, kterou podle pů-
vodního Dumasova románu zpracoval
Da vid Drábek, nazpívala Darkovu autor-
skou „Labutí píseň“. Ta se na novém CD
The Magical Gallery pak objevila ve fran-
couzském přebásnění a česká verze pak
jako bonus. Spolupráce byla příjemná již
před těmi čtyřmi lety. Kdybychom se vzá-
jemně nectili, tak bychom do dalšího spo-
lečného projektu těžko vstupovali. Jsem
ráda, když po osmatřiceti letech v této bran -
ži mohu spolupracovat s abnormálně na-
danými, a přesto skromnými lidmi.
● Slibujete posluchačům, že za pomoci
moderní au diovizuální techniky se spojí

Z Německa do Česka se vždy ráda vrací

Dagmar Pecková v Praze pobývá na Spořilově

„svět tónů a barev“, operní hlas s elekt-
ronickou hudbou. Co si pod tím lze před-
stavit?

Audiovizuální produkci se vším všudy.
Barvy obrazů se propojí s barvou hudby
a lidského hlasu. Forum Karlín se vlastně

promění v takovou magickou galerii. Vstu-
penky jsou již v prodeji v předprodejní síti
TicketLive.cz, a tak kdo bude chtít tento
koncert zažít, toho srdečně zvu. Uskuteční
se pouze jednou a myslím, že to bude nejen
po návštěvníky, ale i pro mě zážitek. 
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V rámci webové expozice Předměty
Pražanů ko lem roku 1900 je možné
si prohlédnout prezentaci 3D mo-

delů sbírkových předmětů. K vidění tak je
například kuřácký stolek z 90. let 19. sto-
letí, který byl součástí nabídky obchodu
U města Paříže, „obchodního domu se zbo-
žím ozdobným a hračkami“ v Praze. Dám-
ské rukavice z období kolem roku 1900
v propracovaném obalu připomínají, že no-
šení rukavic bylo tradičně v dobové módě
velmi rozšířeným jevem. Vedle ochrany ru-
kou se jednalo zejména o dekorativní a re-
prezentativní záležitost.

Připomínka událostí
Sametová revoluce v plakátech zase při-

pomíná důležitou událost, kterou Češi
a Slo váci oslavovali minulý rok – Sameto-
vou revoluci. Soubor plakátů sametové re-
voluce Muzea hlavního města Prahy je vý-
znamným střípkem v mozaice plakátové
produkce z období listopadu a prosince
1989. Prohlédnout si je možné „obraz
spon tánní tvorby profesionálních grafiků
i amatérů, vznikající na vlně revolučního
nadše ní, v době, která byla přesycená tou-
hou po změně poměrů.“

„Výlohy, zdi, sloupy, zastávky a další plo-
chy zaplavilo nespočetné množství rezo-
lucí, plakátů, letáků a prohlášení. Veřejný
prostor se načas stal v pravém slova smyslu
fórem pro vyjádření svobodného slova. Po-
užívané revoluční symboly odrážejí auten-
tickou výpověď významné ikonografické
hodnoty, plasticky zrcadlí požadavky, po-
stoje, touhy i vize tehdejších tvůrců,“ při-
bližuje muzeum.

I další webová výstava Muzea hlavního
města Prahy připomíná důležité historické

Webové výstavy
si můžete prohlédnout doma
Zrušeny jsou nyní v Česku

a tedy i v Praze 4 nařízením

vlády všechny kulturní akcí.

Pokud máte čas a chuť,

prohlédněte si zajímavé

expozice alespoň virtuálně.

Umožňuje to Muzeum

hlavního města Prahy.

události. S podtitulem Šest dní, které roz-
hodly o republice, připomíná Únor 1948
v Praze. Vyzvání k tanci – taneční pořádky
a vějíře druhé poloviny 19. století zase na
webu připomíná výstavu, která vznikla
v rámci cyklu výstav Předmět sezóny a uká-
zala soubor tanečních pořádků a vějířů dru -
hé poloviny 19. století.

Taneční pořádky
Muzeum připomíná, že hlavní taneční

sezona probíhala v Praze v období maso-
pustu, tedy od počátku roku do Škaredé
středy, druhá méně okázalá měla své po-
kračování od jara do podzimu, v plenéru.
Příležitost k tanci nabízely sály na Barvíř-
ském (Žofínském) a Střeleckém ostrově,
letní zábavy se pořádaly ve Stromovce a na
Štvanici, výrazným společenským centrem
byla Měšťanská beseda.

„Různorodý charakter společenských
plesů a zábav v Praze i míru originality, vtip
i vkus jejich organizátorů výstižně doku-

mentují taneční pořádky, jejichž početnou
sbírku spravuje Muzeum hl. města Prahy.
Taneční pořádky byly běžně vydávány po-
řadateli plesů v 19. i 20. století jako součást
vstupenky. Měly podobu subtilních knížek
či zápisníků s dekorativně vytištěným da-
tem a místem konání plesu, někdy dopl -
něné verši českých básníků. Jejich nedílnou
součástí byly drobné kovové háčky k upnutí
tanečního pořádku k oděvu či kabelce a také
nepostradatelná miniaturní tužka, jíž si ta-
nečníci (dámy i pánové) zapisovali ke kon-
krétním tancům svůj taneční protějšek.
Provedení tanečních pořádků bývalo roz-
ličné, od lapidárních skládaček z kartonu
se slepotiskovou obálkou přes výpravnější
sešitky připomínající miniaturní knižní
vazby v sametu až k náročným kompozicím
kombinujícím papír, kov, textil, střapce či
peří ve svébytném uměleckém zpracování
nezřídka svou formou odkazujícím na po-
řadatele plesu,“ vysvětlují tvůrci zmíněné
výstavy.
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Výstava připomíná rok 1989
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BABY GOLFER
GOLFER 
CHAMPION
STAR
JUNIOR

737284377
iveta.nechanicka@hodkovicky.cz
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY
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luštění

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 03: ‚‚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 V4-0318

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–4,4 l/100 km (5,4 m3/100 km), 96–117 g/km

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE 
AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA COMBI 125 let. Edice 125 

let přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, multifunkční 

kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, 

zatmavená zadní okna, SmartLink+, vyhřívání předních sedadel 

a asistent rozjezdu do kopce. Zastavte se v našem autorizovaném 

dealerství ŠKODA.

Illustrativní fotografi e

ŠKODA

OCTAVIA
již za 499 900 Kč

179 600 Kč

se zvýhodněním až

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Strž s.r.o.
Na Strži 1373/35

140 00 Praha 4

Tel.: 241 045 111

www.autostrz.cz
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servis

INZERCE V4-0312INZERCE V4-0311

■ Na Líše x Na Novině 
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům 
■ Klánova x U Vodotoku

■ Baarova x Telčská 
■ Lukešova x Bohrova 
■ Bítovská 
■ Podolská x K Vysoké cestě 
■ Plamínkové (u garáží)

■ Na Zlatnici x Na Podkovce 

■ Branická x K Ryšánce 
■ Jílovská (u Alberta) 
■ Sinkulova x Na Klikovce 

■ Kamenitá 
■ Jiskrova x Na Mlejnku 
■ Podolská x U Vápenné skály 
■ V Hodkovičkách x Jitřní 

■ Pod Jalovým dvorem 
■ Ružinovská x Kukučínova 
■ Nad Havlem x U Krčského
ná draží

17. března 16.00–20.00 hod.

18. března 16.00–20.00 hod.

19. března 16.00–20.00 hod.

23. března 16.00–20.00 hod.

24. března 16.00–20.00 hod.

Velkoobjemové kontejnery
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

ča sovém úseku dle harmono-
gramu. Do velkoobjemového
kontejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
va ny a WC mísy, staré spor-

tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty. Kontejner není ur -
čen pro odkládání živnosten-
ského odpadu, nebezpečného
odpadu, bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.

■ Na Veselí x V Občanském do-
mově 
■Pod Vršovickou vodárnou III. 
■ Sládkovičova

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

■ Na Chodovci 
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

■ Severovýchodní IV. x Sever ní IV. 
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině 
■ Podolská x Pravá

25. března 16.00–20.00 hod.

26. března 16.00–20.00 hod.

30. března 16.00–20.00 hod.

31. března 16.00–20.00 hod.

Rozdíl je nejen váhový, ale cítím se
mnohem mladší a zdravější

Při poslední návštěvě u praktického lékaře mi byl zjištěn vyšší cukr a špatná funkce
štítné žlázy způsobující téměř nulový metabolismus. Navíc, od roku 1972 mám pouze
jednu ledvinu. O druhou jsem přišel na vojně. Celou dobu jsem si myslel, že za mojí
vysokou hmotnost může právě absence jedné ledviny. Ve chvíli, kdy se ručička váhy
zastavila na 120 kg, jsem si řekl, že pokud tu chci ještě chvíli být, musím začít něco
dělat. Do NUTRIADAPTU jsem přišel s vizí shodit 30 kg. Byla to krásná představa,
ale upřímně, ani já jsem jí moc nevěřil. Na začátku jsem dostal písemně veškeré pod-
klady, jako je přesný jídelníček, výsledky laboratorních vyšetření atp. Ačkoliv jsem
někdy zhřešil, myslím, že ze 75 % se mi podařilo všechna doporučení pravidelně do-
držovat. Hodně jezdím na kole, sem tam sice používám „elektrodoping“, ovšem
v minimální míře. Terén kolem Křivoklátu je docela drsný a v mém věku 68 let je ten
„elektrodoping“ i omluvitelný, neboť si nechci zničit kolena. Na konci mé cesty s NU-
TRIADAPTEM jsem dokonce zhubl více, než byl můj původní cíl, a to 41 kg! A za to
vše bych chtěl především poděkovat teamu z NUTRIADAPTU a úžasné specialistce.
Držela mě nad vodou, společně jsme ladili mé stravovací návyky, takže dneska už
vím, že se moje původní hmotnost už nikdy nevrátí.

Výživový systém NUTRIADAPT je
výsledkem nespočetného množství
ověřených klinických studií. Opírá
se o fakta, nikoliv o doměnky
nebo nepodložené studie

Opatovská 1753 (OC Opatovská), 149 00, Praha 4 – Háje
tel.: 737 272 095, praha.haje@nutriadapt.cz

www.nutriadapt.cz 

Opatovská 1753, (OC Opatovská)
149 00, Praha 4

OBJEDNEJTE SE
na bezplatnou vstupní konzultaci

www.nutriadapt.cz
promo kód: pisu-svuj-pribeh

před po
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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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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase4.cz

● Koncem ledna skončila
v kulturním cen tru Zahrada
výstava vašich dosud nepu -
blikovaných fotografií z lis -
topadu 1989. Jak na tu dobu
před třiceti lety vzpomínáte?

Předně jsem byla zaskočená,
jak zajíma vé záběry to jsou,
i přes jejich technickou nedoko-
nalost, nad kterou jsem shoví-
vavě mhouřila střídavě obě oči.
Fotografie jsem neviděla téměř
třicet let, vytáhla jsem je až na
popud kamarádky Lucie Slaví-
kové Boucher, která je ředitel-
kou Českých škol bez hranic.
Díky ní se dostala kolekce i na
happening k oslavám výročí do
Českého centra v Paříži. Třicet
let se nezdá zase tak moc,
z těch fotografií na mě ale kouká
úplně jiná doba, jiná éra. Ne-
chce se mi věřit, jak velký kus
života mám najednou za sebou!
● Jak se vašima očima změ-
nila místa ono ho dění, která

jste před třiceti lety fotogra-
fovala? Jak vnímáte dnešní
centrum města, Národní tří -
du, Václavák a Prahu 1 vů-
bec?

Popravdě tam dnes zavítám
velmi sporadicky, protože hod -
ně jezdím autem a jak je to
v centru s parkováním, víme
všichni moc dobře... Výjimkou
jsou ovšem premiéry v Divadle
Studio DVA, se kterým úzce
spolupracuji a žádnou jeho no-
vinku si nenechám ujít. Je fan-
tastické, jak nádherný prostor
mohl na Václaváku díky no-
vému divadlu vzniknout ze sta-
rého kina! Novinky v této části
Prahy vnímám vůbec velmi po-
zitivně. Moc se mi líbí nová kan-
celářská budova Drn na Národ -
ní třídě, její prostředí bych
ně kdy moc ráda využila k foto-
grafování, stejně jako se mi to
podařilo třeba v případě Tančí-
cího domu.

● Říkáte, že Izrael se stal ze -
mí vašeho srdce. Čím vás
Svatá země tak zaujala?
Ta cesta byla jedno velké dobro-
družství, vydaly jsme se na ní
spolu čtyři kamarádky ve slo-
žení fotografka, herečka, lé-
kařka a produkční. Naším cílem
bylo sledovat hlavně stopy Je-
žíše Krista, měly jsme celkem
podrobně nastudované veškeré
biblické reálie, a aby toho ne-
bylo málo, v závěru naší výpra -
vy jsme se s kamarádkou hereč-
kou nechaly v Jordánu pokřtít.
Tomuto aktu ovšem předchá-
zela historka, kdy jsme hledaly
úplně prapůvodní mís to, kde
první křesťany křtil kdysi sám
Jan Křti tel, a my netušily, že
dnes leží na zaminovaném vo-
jenském území. Taxikář nás do-
vezl až k bráně s nápisem DAN-
GER a honem rychle raději
odjel, zanechav nás svému osu -
du. Ale světe div se, brána ne-

Lenka Hatašová:
Fotograf do snímku vkládá
především svou duši
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Lenka Hatašová prošla coby fotoreportérka válečným bojištěm na
Balkáně, zeměmi Střední a Severní Ameriky i tenisovými kurty
legendárního grandslamu. V posledních letech se věnuje téměř
výhradně portrétu. K dokumentární fotografii se vrací při svých
cestách po světě jako v případech výstavních kolekcí z Kuby,
Francie nebo Izraele. Proč právě o Izraeli říká, že je zemí jejího
srdce, co dobrodružného zde na cestě zažila a s kým svoji
fotografickou práci ráda konzultuje?

byla zam čená a nás nenapadlo
nic jiného, než do prostoru za
ostnatým drátem vlézt. Nebyly
jsme ani překvapené, když se
k nám po chvíli v oblacích pra-
chu přiřítil vojenský džíp se
strážci s očima na vrch hlavy.
Bohu díky měli ale pro naše pá-
trání pochopení, naložili nás do
džípu a na místo, které jsme
hledaly, nás sami dovezli!
● Máte někoho, s kým práci
konzultujete, a na jehož ná-
zor nejvíc dáte?

Jednak je to má drahá polo-
vička, která má neuvěřitelný
smysl pro detail a skvělý vkus,
takže konzultace jsou u nás na
denním pořádku. Svou práci si
vůbec neumím představit bez
kolegyně Moniky Navrátilové,
která je autorkou spousty mých
portrétů a navíc to byla právě
ona, kdo mě naučil zacházet
s photoshopem, nezbytnou to
počítačovou laboratoří.
● Poslední dvě výstavy jste
uspořádala v kulturním cen-
tru Zahrada na Chodově, kou -
sek od Prahy 4, kde jste kdysi
i žila.

Pocházím z městečka Libčice
nad Vltavou, do Prahy jsem pře-
sídlila krátce po studiích a měla
jsem to štěstí, že jsem od ma-
minky díky jejímu dědictví do-
stala malý byt nedaleko nusel-
ského Synkáče. Dodnes, když
náměstím náhodou projíždím,
sevře se mi srdce sentimentem
a vzpomínkou na své pražské
začátky, na dostaveníčka v míst -
ní pizzerii Baretta nebo slad-
kosti v místní cukrárně, kde
jsem bývala pravidelným zákaz -
níkem.
●Vystavujete si své fotografie
také doma?

Skoro vůbec, nemám na to
moc prostoru. Pár stěn zdobí
mé velkoformátové fotografie
z Kuby.
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Několik golfových nadějí
pravidelně trénuje v Golf
Clubu Hodkovičky. Jak

se Václav Tichý a David Mlýnek
ke golfu dostali, co je na něm
baví a jaké mají golfové sny?
● Jak jste se dostali ke golfu?

Václav: Ke golfu mě přivedl
děda s tátou, a to když jsem byl
malý kluk, bylo mi asi pět let,
takže hraji už dvanáct let. Děda
rád říká, že jsem poprvé golfo-
vou hůl držel v ruce už v porod-
nici. Hrála dokonce i sestra, ale
ta nakonec dala přednost hud -
bě.

David: Ke golfu mě přivedl
táta a začínal jsem hrát v Moto -
le, byly mi tři roky. Hraji už tři-
náct let.
● Byla chvíle, kdy vás golf ne-
bavil?

Václav: Takových chvil bylo
víc. Tři roky zpátky jsem měl
horší sezónu, protože jsem bě-
hem jara vyrostl asi o dvanáct
centimetrů a nebylo to příjem -
né. Ale ustál jsem to, dal jsem
se dohromady.

David: Měl jsem sezóny, kdy
byly výkony slabší, ale zatím
jsem nikdy neměl pocit, že by

mě to přestávalo bavit, nikdy
jsem s golfem nechtěl přestat.
●Davide, hrajete dodnes s tá-
tou?

Někdy ano.
● A co vás na hře nejvíc těší?

Václav: Na golfu mě nejvíc
baví to, že každá hra je jiná, je
to nahoru dolů, líbí se mi, že golf
může člověk hrát hrozně dlou -
ho.

David: Krásné na něm je to,
že se projdete v přírodě, zahra-
jete si s kamarády, máte šanci
si popovídat. Na druhou stranu
je třeba tomu dát čas a píli, po-
kud chcete hrát na nějaké úrov -
ni.
● Mluvíte o píli, je určitě tře -
ba i trpělivost Naučil vás jim
golf?

David: Já myslím, že to mám
v povaze.
● Václave, hrají táta s dědou
golf dodnes?

Václav: Táta už nemá čas, ale
děda hraje pořád a občas ho ta -
dy v Hodkovičkách na hřišti do-
konce potkám, jak hraje s ka-
marády.
●Co považujete za svůj dosa-
vadní největší úspěch?

Václav: Nejvíc si vážím páté -
ho místa na olympiádě do osm-
nácti let dva roky zpátky. To
byla velká čest si tam zahrát,
i když přiznávám, že jsem ne-
hrál nejlepší golf, ale byl to zá-
žitek.

David: Cením si finále tur-
naje v Abú Dhabí, kdy to byl můj
první větší zahraniční turnaj
a ve své kategorii jsem skončil
čtvrtý.
● Jaký je váš osobní golfový
sen?

Václav: Můj sen byl vždy stát
se nejlepším golfistou České re-
publiky a tak trošku změnit po-
věst golfu v Česku. Vnímám, že
má pořád pověst sportu pro
sno by a něčeho, co si každý do-
volit nemůže. Já si ale myslím,
že to tak není, golfová federace
zapojuje děti ve školách a není
to drahá záležitost. Začít se

s ním dá v jakémkoliv věku a dá
se hrát hodně dlouho.

David: Zatím takový, že bych
se chtěl dostat na univerzitu do
Ameriky a chtěl bych se stát
profesionálním golfistou. Díky
tomuhle cíli se musím vedle
spor tu věnovat i studiu, aby se
mi splnil.
● Máte to rádi v Hodkovič-
kách, jak se vám tady hraje?

Václav: Mám to tady rád, má -
me tady fajn zázemí, trenéry,
klub nám pomáhá, myslím si,
že lepší klub jsem si vybrat ne-
mohl. Navíc se nás tady sešla
skvělá parta.

David: Jsem tady spokojený,
máme tady dobrý kolektiv,
vždyc ky, když přijdu, mám
s kým trénovat, cítím, že je tady
přátelská atmosféra. A navíc
jsou Hodkovičky dobře dostup -
né. 

Golfové naděje:
V Hodkovičkách se nám hraje dobře
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Kombinovaná spotřeba a emise CO
2

vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

   NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
  COMBI

Moje volba

NOVÁ GENERACE SEDADEL KOMFORT CELÉ POSÁDKY KESSY U VŠECH DVEŘÍ

Čtvrtá generace populárního modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy předtím. Nabízí až 14 úplně nových 

nebo zcela inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují 

špičkové Full LED Matrix světlomety a až 9 airbagů.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA S.R.O.
Automobilová 585 Vestec

Tel.: 244 912 000, info@auto-brejla.cz

www.auto-brejla.cz

Spolehněte se na nejmodernější technologie
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