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Vánoce
Prohlédněte si
betlémy

Školství
Naučte se
cizí jazyk

Volný čas
Tak trochu
jiné řeznictví

Iva
Pazderková

Prahu 4 miluju

Dárky pro všechny...
Figurka "ANGEL with DIAMOND" v krabičce,
85,- Kč, www.in-spirace.com

Keramická konvice "PASTEL" 18x14x11cm 550ml,
311,- Kč, www.in-spirace.com

Svíčka válec "SNOW FLAKE" 6x7cm - 170gr.,
128,- Kč, www.in-spirace.com

Keramický hrnek "HOMEMADE II." 11x8x7cm
200ml, 125,- Kč, www.in-spirace.com

Porcelánový termohrnek "SWEET" 400ml,
258,- Kč, www.in-spirace.com

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
DÁRKOVÝM ZBOŽÍM
Högerova 1098/11, Praha 5 - 152 00
mobil: 777 252 494, 608 252 494
e-mail: info@in-spirace.com
www.facebook.com/INspirace.obchod
e-shop na:

www.in-spirace.com

15 %

Textilní přehoz "GREY HEARTS" 240x260cm
285gr., 2.359,- Kč , www.in-spirace.com

Keramická aromalampa "LEAFS" 7x9cm,
85,- Kč, www.in-spirace.com

S tímto kuponem 15% sleva.
Platí i v e-shopu – slevový kód: VP1216.
Nevztahuje se na již zlevněné zboží,
nábytek, velkoobchodní prodej a dopravu.
Platnost do 31. 12. 2016.

Polštář "GREY DOG" 45x45cm - 520gr.,
835,- Kč, www.in-spirace.com

editorial
Vážení čtenáři,
přinášíme vám poslední letošní vydání magazínu Vaše 4. Snad vám předvánoční dobu zpříjemníme třeba
rozhovorem s Ivou Pazderkovou, kterou můžete vídat
v Divadle Na Fidlovačce, ale
kterou dobře znáte i z televizních obrazovek. Možná
vás zaujmou i tipy na to,
který betlém si v Praze 4
prohlédnout, anebo rozhovor s ředitelkou jazykové
školy. Vysvětluje v něm, že
začít studovat jazyky můžete ať je vám pět nebo sedmdesát. I v nadcházejícím roce 2017 vám budeme přinášet pro vás snad přínosné informace z okolí vašeho
bydliště. V magazínu měsíc co měsíc najdete třeba rozhovory se zajímavými osobnostmi, které mají ke čtyřce
vztah, zprávy ze škol v Praze 4, novinky z dopravy,
sportu nebo třeba kultury. A budeme rádi, když nám
dáte vědět o zajímavé akci, kterou pořádáte nebo na kterou rádi chodíte, či když upozorníte na problém, který
vás na čtyřce trápí. Přejeme vám krásné Vánoce a do
nového roku vše nejlepší.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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PERLY HLÁSÍ VELKÝ NÁVRAT!
Stále sháníte vhodný dárek k Vánocům pro něžné pohlaví? Rádi byste něco vkusného, pěkného
ale zároveň užitečného? Co jiného může být lepší, než ozdobit ženskou krásu perlovým
náhrdelníkem, náušnicemi nebo náramkem? A že perly dávno vyšly z módy? Kdepak, ba
naopak!

PERLA diDi
OC DBK 1. patro
tel.: 775 250 966
eshop: perladidi.cz
Vystřihněte tento poukaz

✂
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Perlové šperky již dávno nepatří do šatníku pouze vašich babiček
a obléká je stále více mladých žen. Tradiční pohled na perly se
postupem času změnil a řada značek tvoří perly tak, aby byly
vhodné pro moderní ženy a každodenní nošení. Perly hlásí velký
návrat do světa módy a to také díky celebritám, které jimi pravidelně doplňují své outfity na červeném koberci. Pokud toužíte
po elegantním, přitažlivém a sofistikovaném doplňku, máme tip
právě pro vás!
Rodinný podnik PERLA diDi se věnuje výrobě šperků z pravých říčních perel již 6 let a zakládá si na profesionálním přístupu ke svým zákazníkům. Ve své nabídce má PERLA diDi širokou
škálu kolekcí šperků od velmi tradičních setů z bílých perel přes
výrobky z netradičně tvarovaných a zabarvených perel až po originální barevné kombinace kamenů s perlami, které nikdo na
světě nemá. Z široké nabídky překrásných šperků si tak vybere
každá žena. Osobní přístup našich zaměstnanců navíc dokáže
poradit všem nerozhodným ženám, které perly se hodí právě
k jejich vzhledu, stejně tak poradí zástupcům mužského pohlaví
s výběrem perel pro svou polovičku. Všechny produkty jsou vyrobeny z kvalitních říčních perel, drahokamů nebo polodrahokamů a doplněny o stříbrné aplikace. Přijďte do jedné z našich prodejen a přesvědčte se sami o kráse perel v naší nabídce.
Těšíme se na vás!

Přívěsek zdarma
ke každému nákupu
platí do 31. 12. nebo do výprodání zásob

www.vase4.cz
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aktuality

Praha 4 schválila
návrh rozpočtu
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

N

je navržen jako schodkový s tím, že schodek ve výši více 232 604,40 Kč je kryt
vlastními zdroji městské části, konkrétně
nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na
rok 2016.

Výstavní projekt
Obrazy Izraele

otografka Lenka Hatašová se sice zabývá spíš portrétováním osobností
české kultury, politiky či sportu, v případě Obrazů Izraele si ale odskočila ke
svým dokumentárním začátkům. „Do Izraele jsem původně jela spíše za poznáním,
když jsem tam ale na každém kroku začala
nacházet nádherné obrazy a scenérie, neodolala jsem, a fotoaparát už neschovala,“
říká autorka snímků, které budou k vidění
od 6. ledna v prostorách foyeru Státního

F

www.vase4.cz
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Byt nebo RD v Praze
Ihned koupím
v jakémkoli stavu
i s exekucí apod.
Rychlé a seriózní jednání.
úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí.
INZERCE V4-1220

4

ředvánoční koncert mohou zájemci navštívit ve Farním úřadu
Církve československé husitské
v Nuslích. Naplánován je na čtvrtek 15.
prosince, začne přesně v 18.00 hodin.
Příchozím posluchačům zazpívají ve
Farním úřadu sopranistky Dana Krausová a Veronika Lozoviuková, doprovodí je sbor Základní umělecké školy
Taussigova. Na housle během předvánočního koncertu zahraje David Nečas
a na klavír Miroslav Navrátil.

603 278 555

INZERCE V4-1215

ávrh rozpočtu na rok 2017 schválili
radní čtvrté městské části. Jejich
souhlas však ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Praha 4 chce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 960 milionů korun,

Navštivte
předvánoční koncert

aktuality

Vánoční večírek v Il Primo Piatto
INZERCE V4-1225

■ Kapacita až 200 osob
■ Kompletní cateringové služby
■ Bohaté zkušenosti s přípravou
akcí různých velikostí
■ Možnost zajištění zábavy na
Váš večírek

Manažer inzerce

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Hledáme vhodného kandidáta na prodej
inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost,
komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6.
Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL.
Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou
klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737,
nebo pište: info@a11.cz

Volejte Věru
775 677 099
Více na www.vase4.cz
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BUDOUCNOST VAŠEHO BYDLENÍ
NEMUSÍ BÝT VE HVĚZDÁCH
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
www.rkevropa.cz/nusle

www.vase4.cz
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Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
Ochutnejte nové menu, které nabízí
velký výběr italských specialit.
Domácí těstoviny, saláty, plody
moře a nezbytné dobré víno.

INZERCE V4-1222

Venku mrzne, je nevlídno a lezavo, to rozhodně není nejvhodnější
počasí na orosenou dvanáctku. Věděli jste, že v minulosti se pivo pilo
i teplé nebo dokonce ohřívané? Zámecký pivovar Frýdlant v loňském
roce připravil svařené pivo. Šlo
o sedmičku tmavého pšeničného
piva s balíčkem klasického svařákového koření s návodem jak na to. Vyzkoušela jsem ho a světe div se, chutnalo mi. Od té doby s kamarády testujeme další druhy piva a vždy
to dopadne moc dobře. Pokaždé překvapí (kolikrát jste v životě
pili svařené pivo???) a taky pěkně zahřeje. Pivní svařák se připravuje stejně jako ten z vína. Je výborný s trochou vymačkané pomerančové šťávy a doslazený kapkou medu. Použít můžete libovolné pivo, nejlepší je pšeničné nebo černé. Pivovar Zhůřák
nedoslazuje své pivo Crafty Claus medem, ale lžičkou cukru až po
nalití do skleničky. Ohřáté pivo pak, obzvláště po následném zamíchání, krásně pění. Dobrou chuť a šťastné vánoční svařákování. A do nového roku už zase to chlazené.

osobnost Prahy 4
Herečka, moderátorka, zpěvačka a textařka Iva Pazderková sice
má stále silný vztah k rodnému Brnu, ale oblíbila si i Prahu 4.
„Miluju čtyřku pro ty malé obchůdky a pekárny, pro tu atmosféru
blízkosti a lidskosti, kterou tím pádem má. A parky,“ říká Iva
Pazderková.

Iva Pazderková
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oni umějí svou práci, bych ji také chtěla umět.
● Vy už jste, pokud se nepletu, Hyppolitu hrála i v době
studií na JAMU v Národním
divadle Brno. Přistupujete
k té roli dnes jinak?
Samozřejmě. Režie Martina
Čičváka tehdy a Kateřiny Duškové dnes se liší. Tím i pojetí
celé hry a jejích postav. Navíc
Na Fidlovačce hraji jak Hyppolitu, tak Titánii. Ty dvě jsou
zdánlivě opakem té druhé, ale
ve skutečnosti se sobě více než
podobají.
● Herci tvrdí, že záporné role
se hrají líp. Jaké role nejraději hrajete vy, ve kterých se
cítíte nejlépe, které vám přinášejí uspokojení?
Ty se silným příběhem, který
se vás dotkne, který vás inspiruje, osvobozuje. Role, které
mají vývoj a fungují v celku hry.
Na žánru v podstatě nezáleží.
● Je nějaká role, kterou byste nevzala a naopak, která
vás láká?
Nechci brát role v představeních, která mě neosloví. Při vší
poctivosti a snaze pak moje práce není tak dobrá, jak by měla
být. A lákají mě právě takové,
jaké jsem popsala výše.
● Vaším nejmilejším městem
je prý Brno. Jak jste se „sžila“
s Prahou? Jak se v ní cítíte?
Ano, Brno je mým nejmilejším městem zcela logicky, protože jsem Brňačka. Je to domov, a to se nikdy nezmění.
Prahu mám také moc ráda, žiju
tady již třináct let a našla jsem
si v ní své.

● Řadu let hrajete v Divadle
Na Fidlovačce. Za tu dobu
jste už jistě stihla poznat
i Prahu 4. Jak se vám líbí?
Miluju „čtyřku“ pro ty malé obchůdky a pekárny, pro tu atmosféru blízkosti a lidskosti, kterou tím pádem má. A parky…
● Našla jste si tu nějaká místa, která máte ráda, kam ráda třeba po zkoušce zajdete?
Ano, pokud vůbec mám po
zkoušce čas, což se ale nestává,
tak se prostě jdu projít nebo
proběhnout, kudy mě nohy nesou. Nejraději na Vyšehrad.
● Před pár lety, po rozhovoru
v jednom rádiu, jste se loučila
slovy, že příště už přijdete do
studia jako kandidátka na
prezidentku. Přestavte si, že
byste ale začala s komunální
politikou, kandidovala na
starostku Prahy 4 a zvítězila.
Co byste v této městské části
změnila?
To jsem říkala ve velké nadsázce a asi i jako „blbá blondýna“. Nicméně žádné takové ambice nemám, ale pokud by se
tak stalo, asi bych se zaměřila
na úklid. A také na nezbedné
pejskaře, kvůli kterým je cesta
parčíkem u Fidlovačky plná voňavých překvapení.
● Lidé vás znají jako herečku, už jste ale mnohokrát dokázala, že máte i hudební talent. Jak dlouho se muzice
věnujete?
Jaj, su holka z Moravy, tož od
malička. My tam zpíváme ještě
dřív, než mluvíme…
● Koncem listopadu jste pokřtila své druhé autorské al-

bum s názvem „Ekologická,
Šťastná, Lesní, Tvá, Dospělá,
Horská, Smutná, Živá, Krabičková a Černý Šál“. Trochu
netradiční název CD. Můžete
jej trochu objasnit, vysvětlit?
Nevěděla jsem, jak jej nazvat
a použít názvy všech písní bylo
nouzové řešení, a také nejdelší… Ale vlastně to nejsprávnější, protože to všechno jsem já.
Ta deska je velmi otevřeně autobiograﬁcká.

MÓDA

PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY

***

STYL plus
V Olšinách 976/68, Praha 10

***

www.stylplus.cz
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● Do povědomí široké veřejnosti jste se zapsala hlavně
díky populárnímu pořadu Na
Stojáka, kde jste poprvé v roce 2004 vystoupila jako „blbá
blondýna“. Na otázky o této
postavě jste jistě odpovídala
už mockrát, ale – nedávno
jste změnila barvu vlasů. Znamená to konec „blbé blondýny“?
Vůbec ne, je pořád stejně blbá, jen moudřejší o poznání, že
na barvě vlasů nezáleží… A Na
Stojáka stále žije a ona s ostatními stále vystupuje.
● Co vám tato postava dala
a co naopak vzala – nemrzí
vás třeba, že se najdou lidé,
kteří vás vnímají jen jako
„blbou blondýnu“?
Dala mi toho nesmírně moc.
A díky ní mohu lidem snáze
ukázat i všechnu svou další práci.
● Ve vašem domovském Divadle Na Fidlovačce měla začátkem prosince premiéru
jedna z nejoblíbenějších Shakespearových komedií Sen
noci svatojánské, ve které
hrajete dvojroli Hyppolity
a Titanie. Na inscenaci se podíleli členové týmu Cirk La
Putyka, který se věnuje žánru
nový cirkus. V čem je pro vás
představení, které se snaží
skloubit klasickou činohru
s prvky nového cirkusu náročnější?
V konfrontaci se všemi těmi
akrobaty a akrobatkami, kteří
toho tolik umějí! Absolutně je
obdivuji a cítím se vedle nich
někdy až nepatřičně. Tak, jak

INZERCE V4-1218

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ROMAN ČERNÝ, ARCHIV DIVADLA NA FIDLOVAČCE, TV NOVA

Prahu 4 miluju

osobnost Prahy 4
● Jste autorkou hudby
i všech textů, kromě jediného. Autorem textu písně Černý Šál je ruský básník, prozaik a dramatik, zakladatel
novodobé ruské literatury
Alexandr Sergejevič Puškin.
Proč jste si vybrala právě
tento Puškinův lyrický text?
Miluju ruské klasiky. Prostě
jsem četla jeho sbírku básní
Chladný Žár, a po přečtení Čer-

ného Šálu jsem jej rovnou zhudebnila.
● Čtete ráda klasiky? Jakou
literaturu máte nejraději
Ano. Ruské klasiky nejraději.
Miluji Nabokova. Ale také miluji
Murakamiho.
● Jako host vystupujete také
na koncertech legendárního
Pražského výběru. Jak jste se
k nim dostala a jaké máte
další hudební plány?

Před třemi lety mě Michael
Kocáb poprvé oslovil na hostování na jejich turné a od té doby
jsem stálým hostem této neskutečné kapely. Je to jako sen,
každý koncert se bojím, že se
z něj probudím. Což bohužel
nastane, pokud koncert 7. 12.
v O2 aréně bude skutečně tím
posledním.
● Televizní diváky jste asi
překvapila svými výkony
soutěžící v první řadě show
Tvoje tvář má známý hlas. Ve
druhé řadě jste byla hereckou
koučkou a porotkyní. Co pro
vás bylo náročnější, ve které
z těchto „rolí“ jste se cítila
líp?
Ano, tu show miluji, kdybych
mohla, budu znovu soutěžit.
Ale i jako porotkyni a koučku
mě nesmírně bavilo být součástí něčeho tak náročného.
● Blíží se vánoční svátky. Co
pro vás Vánoce znamenají?
Vánoce jsou pro mě především duchovní svátky, které
trávím se svými nejbližšími.

Svátky klidu, láskyplnosti a radosti. A také miluju všechny
tradice, které k nim patří.

INZERCE V4-1203

DŮVĚŘUJTE.
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální
nabídku najdete na www.skodaplus.cz.
skodaplus.cz
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus: Autotrio Praha s.r.o.
AUTOTRIO Praha s.r.o.
Vzpoury 3, 143 00 Praha 4
Tel.: 244 400 098
www.autotriopraha.cz

www.vase4.cz
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zdraví

Když se řekne

dentální hygiena
entální hygiena je zdravotní ošetření eliminující vznik onemocnění
v dutině ústní. Nejčastěji přitom jde o vznik zubního kazu
a od 35 let věku vznik parodontózy, jež může skončit ztrátou
zubů.
Dá se tomu předcházet? Ano!
Jak? Jednoduše! Pravidelnými
návštěvami na dentální hygieně, vyšetřeními, intenzivní
profylaxí a samozřejmě správnou domácí péčí o svůj chrup.

D

● Na dentální hygienu není
nikdy pozdě!
Řešíte parodontózu, kazivost
zubů, zápach z úst, krvácející
dásně nebo zabarvení zubů?
Pak neváhejte a na dentální hy-

gienu se objednejte ještě dnes.
Pokud chcete mít zdravé zuby
co nejdéle a podstatně prodloužit životnost výplní zubů
a protetických prací, nic neodkládejte. Navykněte si na pravidelný rytmus – dentální hygienu minimálně dvakrát ročně,
ideálně vždy před preventivní
zubní prohlídkou. Naslouchejte
doporučení vaší dentální hygienistky a jí stanovenému léčebnému plánu. S důvěrou svěřte
péči o svůj chrup a konzultujte
způsob péče o své zuby.

dásní, bolest zubu apod.), jsou
zánětlivá onemocnění, která
skrze krev v krevním řečišti
ovlivňují zdraví v celém těle, od
činnosti mozku, srdce, jater, ledvin, přes kloubní náhrady až
po těhotenství. Potvrzují to
i odborníci nadace Sunstar,
kteří na Ženevské konferenci
o vztahu orálního a celkového
tělesného zdraví prokázali, že
škodlivé bakterie v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou atakovat celé tělo,
kde způsobují zánětlivé reakce.

● Jaký je vliv dentální hygieny na zdraví?
Velký a nedoceněný. Všechny problémy, které máme v ústech (parodontóza, krvácení

● Rozzařte svým úsměvem
předvánoční atmosféru!
Mohlo by se zdát, že posláním dentální hygieny je pouze
zamezit vzniku onemocnění

chrupu a měkkých tkání v dutině ústní, případně zabránit
zhoršování již vzniklého onemocnění. To ale není zdaleka
všechno! Celkově vede k vylepšení estetického vzhledu celého
úsměvu. S přibývajícím věkem
je přirozené, že na obličeji přibývají vrásky, vlasy šednou
a zuby mění odstín. Jejich mechanickým opotřebením totiž
ubývá skloviny, pod níž se nachází vrstva zuboviny, která
věkem tmavne.
Vážení čtenáři, přejeme vám
krásný závěr roku – se zářivým
úsměvem a zdravými zuby, kterým věnujete stejnou péči jako
předvánočním přípravám. Pamatujte, že dentální hygiena je
nejlepší prevencí, jak zachovat
svůj chrup zdravý a úsměv
šťastný. Na shledanou v Arbes+
dentální hygieně.
Více info o dentální hygieně
na www.arbesplus.cz
v záložce
„Když se řekne…“
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Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život,
zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací.

Denně
používané
zuby
• airﬂow
si •zaslouží
odstranění zubního
profesionální
kamene
péči!
• DNA test patogenů
parodontóz
• léčbu parodontózy
• ﬂuoridaci zubů
• bělení zubů
• řešení zápachu z úst
• leštění zubů
• odstranění pigmentací
• chrániče proti chrápání
• sportovní chrániče
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Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz

www.arbesplus.cz
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školství

Studium jazyků?

Začít můžete v jakémkoli věku!
Tak rádi byste se na cestách do ciziny
dorozuměli tamní řečí, ale myslíte si, že ve
svém věku už nemáte šanci dohnat to, co
jste ve škole zanedbali? Nebo máte
neustále chuť učit se něco nového bez
ohledu na věk? „Zakousněte“ se do studia
jazyků, kurzy nejsou jen pro děti a mládež.

„Z

ačít s výukou stojí za
to v jakémkoli věku,“
říká ředitelka Jazykové školy Libere Věra Volfová
s tím, že poukaz na jazykový
kurz můžete také dopřát někomu blízkému k Vánocům.
● Co když někdo kolem čtyřicítky dostane chuť naučit se
něco nového, má šanci?
Ano, určitě stojí za to začít
s výukou v jakémkoli věku. Obzvláště lidé kolem čtyřicítky se
k nám hodně hlásí a rádi se učí
něco nového. Důležité je, aby se
těmto studentům u nás líbilo,
aby odcházeli s pocitem, že jsou
tady správně, že se v jazyce někam posouvají a hlavně, že je to
baví. Myslím si, že ke splnění
všech těchto atributů máme veškeré předpoklady. U nás v jazykové škole vládne rodinná
atmosféra, v kurzu studuje maximálně pět studentů.
● Máte zkušenost, že se
„starší“ studenti stydí nebo
bojí? Co byste jim poradila?
Poradila bych jim, aby se přišli podívat na náš Den otevřených dveří, který pořádáme
dvakrát ročně, vždy před začátkem pololetí. Nejbližší se bude
konat v pondělí 13. února 2017,
takže všechny srdečně zveme,
přijďte se podívat. Právě na Dni
otevřených dveří může nejistota rychle zmizet. Na zájemce
o studium jazyků čekají naši
milí a ochotní lektoři, kteří
s každým osobně proberou jeho
současné znalosti, poradí, jak

na výuku a doporučí správný
kurz. Současně si také můžete
prohlédnout naše učebny, a tak
už budete vědět, „do čeho jdete“. Aktuální rozpis kurzů na
nové pololetí, které začne v polovině února, najdete na našich
webových stránkách koncem
prosince www.libere.cz. Nicméně pokud by měl přesto někdo
pocit, že se mu do kurzu nechce, že by studoval raději sám
nebo v menším počtu, i pro takového zájemce máme řešení.
Můžeme pak nabídnout individuální výuku, což v praxi znamená, že si student domluví čas
a místo výuky (buď u nás v jazykové škole, doma u klienta nebo
u něho ve ﬁrmě), a pak už jen
doladí s konkrétním lektorem
obsah výuky podle svých požadavků. Ze zkušenosti víme, že
tato forma vyhovuje především
klientům, kteří se potřebují v jazyce rychle posunout vpřed. Pokud nechce člověk studovat
sám, ale třeba s někým známým či kamarádem nebo s rodinným příslušníkem, pak nabízíme variantu kurz na přání.
Domluví se opět čas a obsah
kurzu a můžete se začít učit…
Mohu říci, že tato forma se velmi osvědčila.
● Má smysl zkoušet večerní
studium při práci?
Určitě, důležitá je především
chuť něco se učit a také být otevřený novým informacím a případně také setkávání s novými
lidmi. Mnohdy jde jen o to, pře-

konat sám sebe a prostě to zkusit.
● A co maminky na rodičovské dovolené?
Maminky na mateřské dovolené navštěvují především naše
dopolední kurzy. Myslím, že se
mnou budete souhlasit, když
řeknu, že dopoledne je nejlepší
čas pro učení. Člověk je svěží,
má čistou hlavu a dobře si vše
zapamatuje.
● A nakonec senioři. Má ve
vyšším věku smysl se pouštět
do studia jazyků?
Ano, má to smysl a z praxe
vím, že se starší lidé velmi dobře zapojují do kurzů, a to především dopoledních. Se seniory
počítáme a máme radost, když
se k nám do kurzů hlásí. Je to

totiž možnost nejen pro sebe
něco udělat, ale také potkávat
se pravidelně s lidmi, kteří mají
stejný cíl – pracovat na sobě
a něco se naučit. Senioři mají
také u nás na kurzy slevu.
● Pokud by někdo chtěl své
blízké obdarovat jazykovým
kurzem, nabízíte takovou
možnost?
Celoročně si u nás můžete
zakoupit dárkové poukazy. Nejvíce aktuální bývá tato možnost
právě teď před Vánocemi. Kdo
by chtěl obdarovat své blízké
vánočním dárkovým poukazem
na jakýkoli jazykový kurz, pak
stačí zavolat na telefonní číslo
604 288 483 nebo napsat mail
skola@libere.cz a dárek bude
pro vás připraven.

INZERCE V4-1216
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volný čas

Řeznictví Branická:
Tak trochu jiné řeznictví…

● Představujete se jako „Tak
trochu jiné řeznictví…“ Je to
vaše motto?
Ano, to je. A v čem přesně, že
jsme jiní? Snažíme se vždy o to,
abychom ke každému zákazníkovi měli osobní přístup, aby se
k nám lidé vraceli proto, že jim
dokážeme pomoct, poradit
a nejsme anonymní řeznictví,
kde jen člověka obsloužíme
a víc nás nezajímá. Také si dáváme záležet na tom, že u nás
se každý dozví, odkud maso,
které si kupuje, je. Důležitý je
pro nás jasný a zřetelný původ
masa, což nebývá ve všech řeznictvích zvykem, někde se to
zákazník dozví až na přímé vyžádání.
● A jak to tedy zákazník zjistí
u vás?
U nás to funguje tak, že
u každého masa je kartička,
z níž lze vyčíst podrobné informace. Každý hovězí kus totiž
dostane něco jako průkaz totožnosti a s tím putuje až k nám
do řeznictví. Řekneme lidem,
v případě hovězího, odkud zvíře pochází, čím a kde se páslo,

10
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jak je staré… U vepřového jim
sdělíme také původ. To je pro
nás zásadní!
● A v čem jste ještě jiní? Co
byste doporučil někomu, kdo
u vás ještě nenakupoval?
Zákazníci u nás mohou najít
hovězí speciality, které jinde
běžně nemají. Třeba hovězí veverku nebo pavučinku.
● Odkud maso berete?
Vykupujeme si ho přímo od
farmářů. A vždy si velmi důsledně zjišťujeme a ověřujeme
veškeré dostupné podrobnosti.
Pro nás maso není anonymní
produkt, víme o něm detaily,
které hodně znamenají. Prověřené máme třeba i krůtí maso,
bereme ho ze Sedlčan.
● Říkáte, co u vás zákazníci
najdou. Co naopak rozhodně
nenabízíte?
Určitě nic mraženého, to
nám jak se říká, nesmí přes
práh. A také nenabízíme nic, co
není regionální.
● Maso si sami zpracováváte?
Zakládáme si na tom, že jsme
rodinná ﬁrma. A shodou okol-

ností má můj bratr bourárnu.
Takže díky tomu opravdu po
celou dobu, než maso dáme na
pult, víme, co se s ním děje
a kdo s ním pracuje. To je bezesporu velká výhoda.
● Nemáte ale jen maso, co
dalšího u vás zákazníci najdou?
Nabízíme také kvalitní uzeniny od uzenáře. Bereme je
z malé rodinné ﬁrmy, kde zase
snadno zjistíme, co je to za maso a náš dodavatel je spolehlivý
a prověřený. A zákazníci oceňují, že nejde o velkovýrobu.
Každý párek je jiný, je vidět, že
je vše dělané poctivě.
● Máte zkušenost, že se
k vám lidé pro něco speciálního rádi vracejí?
Určitě pro šunku, ta je hodně
oblíbená, a také máme vynikající jitrnice, po těch je také velká
poptávka. A co se týče masa, na
naše hovězí jsme vážně pyšní
a zákazníkům zjevně chutná,
chodí pro něj pravidelně.
● Také vycházíte zákazníkům vstříc ohledně ceny masa…

Některé ceny máme, myslím
si, bezkonkurenční. Jen pro příklad třeba hovězí přední máme
za 124 Kč za kg, hovězí žebro
máme jen za 69 Kč za kg…
● Řeznictví Branická je vyloženě rodinná ﬁrma. Proč jste
do toho šli?
Táta se řeznictví věnuje už od
revoluce, ale nikdy neměl vlastní krám. Chtěli jsme rozšířit rodinné podnikání a chtěli jsme to
dělat poctivě, slušně a tak, aby
zákazníci věděli, co nakupují
a jedí. Dá se určitě říct, že vlastní řeznictví byl rodinný sen.
● Zákazníci se dnes nespokojí jen tak s něčím. Čím je ještě
rozmazlujete kromě kvalitních surovin?
My nemáme problém asi s ničím, jde nám o zákazníka, o to,
aby odcházel s dobrým masem
nebo uzeninou a aby byl spokojený s našimi službami. Takže samozřejmě nameleme cokoli, co si kdo vybere, a to přímo
před zákazníkem, maso na
svíčkovou u nás prošpikujeme.
Snažíme se lidem ulehčovat
práci, jak jen to jde.

INZERCE V4-1221

Splněným snem je pro rodinu Ladislava
Absolona provozování Řeznictví Branická.
Zákazníci si tady můžou v příjemném
prostředí nakoupit maso, o kterém se navíc
dozvědí maximum dostupných informací
a budou tak vědět, co jí. Ochutnali jste už
někdy třeba hovězí veverku nebo
pavučinku? Že ne? Potom máte v Branické
jedinečnou šanci. „Vykupujeme maso přímo
od farmářů. A vždy si velmi důsledně
zjišťujeme a ověřujeme veškeré dostupné
podrobnosti. Pro nás maso není anonymní
produkt, víme o něm detaily, které hodně
znamenají,“ vysvětluje Ladislav Absolon.

volný čas
● A nesuplujete občas kuchařky? Stává se, že radíte,
co z konkrétního masa uvařit?
To je u nás naprosto běžné.
Dejme tomu třeba každý třetí
zákazník neví, co ten den uvařit
nebo ho zaujme konkrétní maso, ale neví si s úpravou rady.
My mu poradíme se vším. Řekneme, na jaký pokrm se co hodí, důkladně to probereme, vybereme nejvhodnější kus masa,
někdy prostě vymyslíme záka-

zníkovi kompletní večeři nebo
oběd. Pracujeme tady ve třech,
já a kolega jsme řezníci a třetí
kolega deset let vařil. Je velmi
zkušený a často si ho voláme na
konzultace, aby zákazníkům
poradil jak dlouho třeba maso
dusit nebo aby přidal nějaké zaručené tipy. Stojíme pak společně všichni u pultu a plánujeme…
● Řeznictví je spousta, jak
ale poznat to dobré? Co by mě
mělo odradit kromě zjevných

znaků – nečistoty a na pohled
nečerstvého masa?
Osobně by mě rozhodně odradila neochota personálu. My
velmi dbáme na rčení „Náš zákazník, náš pán“. Takže máme
dobrou náladu a snažíme se splnit každé přání. Nikdo nemá
právo vylévat si vztek na zákazníkovi.
● Nezadržitelně se blíží Vánoce a k těm prostě nákup
masa patří, stejně jako lahůdky k poslednímu dni v roce.
Takže, co byste zákazníkům
doporučil?
V řadě rodin se o Vánocích jí
svíčková, maso budeme mít samozřejmě připravené, stejně
jako maso na řízky. A samozřejmostí jsou vinné klobásy, které,
troufám si říct, máme vynikající. Co se týče těch chuťovek,

doporučil bych zmíněnou šunku, ale zajímavé mi připadají
mini uheráčky, ty jsou myslím
na oslavy konce roku vynikající.
Kdo má ve zvyku jíst na Silvestra tatarák, u nás mu ho nameleme čerstvý na přání. Vyjmenovat vše, na čem si naši
zákazníci mohou pochutnat,
ale snad ani nejde.

Řeznictví Branická
Branická 473/49
Tel: 739 029 567
Otevírací doba: 9.00 až 18.00 hod.
INZERCE V4-1202
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Dárkový poukaz
Darujte fotografování
nebo se přijďte vyfotit sami!

Děti

Rodiny
Portrét

PARFÉMY
1 512 produktů

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA
WWW-FOTOTRENER.CZ
ANGELO PURGERT
T: 776 120 100
E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ
www.vase4.cz

11

inzerce
!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

KOŽNÍ AMBULANCE V BRANÍKU
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
Telefon: 773 484 056

INZERCE V4-1201

INZERCE V4-1206

■

Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
● Léčba kožních onemocnění, znamének, pih a bradavic
● Léčba oparů a akné
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů
● Lymfologická péče a kosmetické poradenství

ORDINACE SE STĚHUJE
DO LÉKAŘSKÉHO DOMU JÍLOVSKÁ!

e ...
nedřete s e !!!
vejt
... vydělá

Hledáme posilu do obchodního týmu v Praze.
Staňte se součástí úspěšného rádia.
nabor@countryradio.cz
tel: 777 840 677

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT – 604 120 223
každý všední den od 9 do 13 hodin
www.dermalink.cz

INZERCE V4-1208

Svůj životopis zašlete na adresu:
www.countryradio.cz

INZERCE V4-1219

... jako mediální konzultant Country Radia !!!

INZERCE V4-1217

Od 19. 12. 2016 nás najdete na adrese:
Lékařský dům, Jílovská 1825/14a, Praha 4
1. patro, vpravo od schodiště, asi 500 m od původní ordinace.
Ordinační hodiny zůstávají stejné!
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DÁRKOVÉ
VOUCHERY

Nakupujte online na

www.aquapalace.cz

vánoce

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO WIKIPEDIA

Při procházce s dětmi se můžete zastavit i v některém
z pražských kostelů. Ve většině z nich totiž najdete
kouzelné, mnohdy unikátní, betlémy s dlouhou historií.

Prohlédněte si betlémy,

unikátní a historické
Kostel Panny Marie
Královny míru na Lhotce

Původní lhotecký betlém, který byl poškozen, je zhruba z roku 1938. Dnes z něj
zůstal pouze slon, některé postavičky a kasičky anděla a černouška. Ostatní části jsou
zase z betlému, který byl původně v kapli
v krčské Thomayerově nemocnici. V televizním dokumentu pana Čáslavského o Masarykových domovech (dnešní Thomayerově nemocnici) je záběr na tento betlém.
Kaple byla za komunismu zrušena, proto
zdejší farář Vladimír Rudolf dal oba betlémy dohromady. Nový betlém byl zakou-

pen při zájezdu farnosti do Domažlic v roce
2003. Pochází z uměleckého řezbářského
ateliéru FRANC z Třebíče, který v roce
2000 zastupoval ČR na prestižním veletrhu řemesel I.H.M. v Mnichově. Prohlédnout si jej můžete 22.–23. a 25. prosince
od 13.00 do 18.00 hod., 24. prosince od
10.00 do 15.00 hod., 31. prosince od 13.00
do 17.00 hod. a 1. ledna, 7.–8. ledna 2017
od 13.00 do 18.00 hod.

Kostel sv. Pankráce
Na Pankráci
Chlév a některé ﬁgury vznikaly zhruba
od roku 1900. Později byl betlém doplněn

o nové prvky z jiných, již neúplných betlémů. Betlém má ﬁgury dílem sádrové, mnohé jsou dřevěné a vyřezávané. Ty jsou prací
lidových řezbářů, horníků z Příbramska.
V poslední době je betlém vystavován na
větší ploše a získal i lepší osvětlení.

Kostel sv. Václava
v Nuslích
Architektura betlémské chýše odpovídá
době vzniku jesliček v roce 1903. Se stylem
stavby částečně korespondují ﬁgury, některé dřevěné, jiné sádrové. V poslední době byl exteriér doplněn novými plastovými
ﬁgurami.
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Sedací souprava SWEET

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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TOHLE JE RÁJ... objevte s námi řecký ostrov

LEFKADA!
NEZAPOMENUTELNOU SE DOVOLENÁ
NA LEFKADĚ STÁVÁ PRO VŠECHNY,
kdo si půjčí auto nebo motorku
a prozkoumají rozmanité pláže západního
pobřeží, které jsou díky průzračné vodě
a vápencovým útesům právem přezdívány
“Karibikem v Evropě”. Doporučujeme
navštívit i hlavní město Lefkas a s ohledem
na snadné spojení s pevninou se
vydat i za historií a krásnou přírodou
na blízkou pevninu. Na dohled z letoviska
NIDRI leží Onassisův ostrov Scorpio
a během svého pobytu jistě pochopíte,
proč i on si tuto oblast zamiloval.

www.korfu-lefkada.cz

Na Praze 4
nás najdete
na adrese
A. Staška 1565/30
křižovatka s ul. Na Strži

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP při úhradě zálohy 50 %:
10 % při záloze do 11. 1. 2017 (max. 1 200 Kč/os.)
8 % při záloze do 12. 2. 2017 (max. 800 Kč/os.)
5 % při záloze do 04. 4. 2017 (max. 600 Kč/os.)
Slevy se neposkytují osobám na přistýlkách a na dodatečné nabídky nad rámec katalogu.

SLEVY PRO SENIORY 55+ až 2 000 Kč/os. – více info v CK.

