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Vážení čtenáři,
jste už naladěni na jaro
a zimu necháváte za sebou?
S přicházejícími na počasí
příznivějšími měsíci jako by
se do městských částí vracel
po zimní přestávce život. Na-
jednou je těžké vybrat si, ja -
kou kulturní, sportovní ne bo
zábav ní akci navštívit. Přiná-
šíme vám tipy na některé
z nich. Celou řadu zajíma-
vých přednášek mohou na
čtyř ce absolvovat senioři,
sta čí si vybrat to, co vás nej-

víc za jímá, konají se ty s kulturní, ale i zdravotní temati-
kou. Celá řada akcí se potom plánuje v souvislosti s blíží-
cími se Velikonocemi. Jsou pro vás velikonoční svátky jen
volné dny nebo pro vás znamenají něco hlubšího? A víte
vlastně něco o historii Velikonoc a znáte význam jednotli-
vých dnů? Mož ná budete překvapeni. Naposled se vracíme
k zápisům do základních škol. Děti čeká první důležitá
zkouš ka v životě už za dva týdny. Jaké dokumenty je třeba
k zápisům přinést a co na děti čeká? Povídání jsme pro vás
tentokrát připravili s legendární zpěvačkou Hanou Zago-
rovou. Jak se jí žije ve čtvrté městské části, co tady má ráda
a jaké plány má na následující měsíce? Vaše Zuzana
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Velikonoční dílnička
v Hobby centru 4

Velikonoční dílničku pořádá 6.
dubna od 14.00 hodin Hobby
centrum 4. Určena je dílnička

pro zájemce od dvou do deseti let s do-
provodem. Sraz je v dílně Sedmikrás -
ka. S sebou na dílničku je třeba si do-
nést pracovní oblečení, přezůvky
a ales poň tři vyfouknutá vejce. Budou
se zdobit kraslice a vyrábět dekorace.

Pohádka
Chaloupka na mýtince

Pohádku Pohádková rezervace –
Chaloupka na mýtince zahrají
v so botu 1. dubna v Divadle Dobe-

ška od 16.00 hodin. Děti se mohou těšit
na povídání o tom, jak to vlastně s Po-
hádkovou rezervací začalo. O týden
poz ději, v neděli 9. dubna, zase mohou
dětští diváci navštívit představení Ša-
manka Manka, začíná v 15.00 ho din. 

INZERCE V4-0302

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

internet na praze 4 

od 290 kč

Uhrazení místního poplatku ze psů
čeká pejskaře z Prahy 4. Poplatek za
psa je splatný do 31. března. Pro dů-

chodce, jejichž jediným příjmem je důchod,
je sazba 200 Kč, pro majitele rodinných
domů 600 Kč a poplatek za I. pololetí roku
2017 je 750 Kč za psa chovaného v by  tě.
Pokud by majitel psa nezaplatil včas nebo
ve správné výši, může mu správ ce poplatku

vyměřit poplatek platebním výměrem
a navíc vyšší až na trojnásobek. Poplatek
lze uhradit několika způsoby, a to bankov-
ním převodem (účet pro úhradu míst   ního
poplatku je: 19 - 20 00 83 23 59 / 0800),
dá  le v informačních centrech městské čás -
ti, na pokladně Úřadu městské části Pra -
ha 4 (Antala Staška 2059/80b, Pra ha 4)
nebo na poště složenkou typu A.

Pejskaři musejí
zaplatit poplatek

Komunitní sázení
ve čtvrté městské části

Čtyři místa, která budou v průběhu
jara 2017 osázena, budou vybrána
z návrhů obyvatel čtvrté městské

části na zkultivování a přeměnu na komu-
nitní zahrádky. Vítězná místa obdrží poze-
mek, substrát a sazenice a také odborné
rady k založení záhonů, pomoc a odborný

dozor zahradníků. Místa, která by lidé dá-
vali jako tipy, musejí splnit několik podmí-
nek, a to že musí fungovat komunita, která
se bude o zahrádku dále starat, rozhodující
bude také posouzení, zda je navržený po-
zemek k založení zahrádky vhodný. Tipo-
vat může veřejnost místa do 15. dubna.
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Praha řeší
zákaz vjezdu kamionů

Dva návrhy připravené projekč-
ními kancelářemi, které řeší zá -
kaz vjezdu nákladních vozidel

s délkou nad dvanáct metrů na území
Prahy, má magistrát hlavního města
Prahy. První dokument navrhuje zne-
možňovat nákladním autům v délce
nad dvanáct metrů kdekoli sjet z Praž-
ského okru hu směrem do Prahy při za-
chování dopravní obslužnosti velkých
cílů náklad ní dopravy v okrajových čás-
tech hl. m. Prahy. Průjezd po Pražském
okruhu včetně jeho dočasného vedení
přes Chodovskou a Štěrboholskou radi-
álu zůstane nedotčen. Druhý zpraco-
vaný návrh, který doplňuje ten první,
se liší v tom, že má navíc znemožňovat
nákladním au tům v délce nad dvanáct
metrů jízdu po části Městského okru hu
vymezeného úsekem MÚK Spořilov vý-
chod – Spořilovská spojka – MÚK Zá-
běhlice – Jižní spojka – MÚK Štěrbo-
holy – Štěrboholská spojka – MÚK
Bě  chovice západ (zpracovatel – Pro-
jekce dopravní Filip, s.r.o.).

INZERCE V4-0308

NEHLEDEJTE SVOJI BUDOUCNOST VE HVĚZDÁCH,  
ALE V EVROPĚ.

STAŇTE SE NAŠÍM KOLEGOU V KANCELÁŘI NA PRAZE 4
www.rkevropa.cz/nusle

praha4@rkevropa.cz | +420 731 679 200

Biatlonový závod
nadchl děti i rodiče

Fotografické setkání
v Zahradě

Žáci sportovních skupin školy Jitřní
z pražských Hodkoviček, která je
součástí Základní školy Filosofská,

měli pondělí 20. února obohacené zajíma-
vým sportovním závodem. Na závodišti ve
Velké Chuchli dostaly děti příležitost se-
známit se s běžeckým lyžováním a násled -
ně si na tamní dráze vyzkoušely propojit
také lyže a střelbu, tedy biatlon. Závodní

pistoli sice všichni drželi v ruce poprvé v ži-
votě, mnozí i poprvé stáli na běžkách. Díky
vynikajícímu zázemí a přístupu organizá-
torů se však malí závodníci dokonale se-
známili se sportem, který v posledních le-
tech zažívá v České republice nebývalý
boom. Biatlonový závod sklidil mezi žáky
obrovský úspěch a mezi rodiči velmi pozi-
tivní ohlas.

Foto festival pro každého, kdo se chce
dozvědět více o fotografování pojme-
novaný Setkání fotografů 2017, se

uskuteční 1. dubna v KC Zahrada. Začíná
se v 9.00 hodin. Příchozí budou mít mož-
nost setkat se s předními českými fotogra -
fy, jako jsou Robert Vano, Jan Pohribný,

Len ka Hatašová, Antonín Lavrenčík či An -
dre j Macenauer. Přítomní budou na fes -
tivalu také další fotografičtí odborníci.
V rám ci akce se budou konat přednášky,
workshopy, fungovat bude i porad na, v prů-
běhu celého dne bude také možné o foto-
grafování diskutovat.
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
● Každý den pro Vás připravujeme
speciální meny z červstvých surovin.
● Přijdte k nám ochutnat italské
speciaty, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.

Někteří z vás už možná navštívili
obchod s výběrovými potravinami
nedaleko Staroměstského náměstí.
Food Story má ale v Praze ještě jednu
pobočku a sice v ulici K Libuši 129/2
v Kunraticích. Na malebném kunra-
tickém náměstí hned naproti kostelu
otevřel tenhle obchod s ma lým bis -
trem už na konci roku 2014. Každý
den od osmi (ráno) do osmi (večer)
sem můžete zavítat na poctivou
a moc dobrou snídani, lehký oběd nebo si nakoupit kvalitní suroviny
na domácí vaření. Ve Food Story si zakládají na „jídle s příběhem“.
Znají všechny své dodavatele osobně, ví odkud potraviny, které vám
nabídnou, pocházejí. Nechte si tady, tak jako já, připravit výběr
z nabídky sýrů a uzenin. Do najemno nakrájené burgundské šunky
naservírované na břidličném prkénku se musíte zamilovat. A co je
na tom úplně nejlepší, v obchodě je i lednice s chlazeným českým ře-
meslným pivem, kterým svou svačinku můžete zapít. Doporučuji
pivo z pivovaru Two Tales (grapefruit lager alias grapefruitový ležák
je lehký a úžasně osvěžující) nebo také z pivovaru Trautenberk z kr-
konošské Malé Úpy (jejich čtrnáctka je sázkou na jistotu).  

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Na 5. dubna je naplánován
výměnný bazar oblečení
Forewear v centru Baby

Office. Začne v 9.00 ho din rá no
a potrvá až do 18.00 ho din. Na
místě bude možné vy mě ňo vat
například dětské, dámské, pán -

ské oblečení, ale i třeba kabelky,
nejrůznější tašky či hrač ky.
Věci, kte ré si nikdo v rámci vý-
měnného bazaru ne vy be re, bu -
dou předány li dem, kteří je po-
třebují nebo se zrecyklují na
nové funkční výrobky.

INZERCE V4-0310

PŘIJÍMÁME

NOVÉ

PACIENTY

do nově zrekonstruované
zubní ordinace na adrese:
U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

Smlouvy

se zdravotními pojišťovnami.

Tel.: 773 953 717

info@styledent.cz.

www.styledent.cz

Výměnný
bazar oblečení

INZERCE V4-0319
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veřejný prostor

INZERCE V4-0312

Odřeniny, říznutí, škráb-
nutí, vyvrtnutí, malé
popá lení nebo opaření,

mož ná i zlomenina ruky nebo
nohy, to jsou úrazy, které děti
bolí a na chvíli jim i rodičům
zkomplikují život. Pak se ale
vše zahojí a život jde dál. Zvláš -

tě malé děti, od narození do
mladšího školního věku, jsou
ohroženy tím, že se pohybují
v prostředí, které je upraveno
pro potřeby a na velikost dospě-
lého člověka. Malé děti navíc
netuší, jak velká rizika jim hro -
zí. Nejnebezpečnějším místem

pro nejmladší děti bývá para-
doxně místo, kde se cítí bez-
pečně – domov.

Jak pomoci
dítěti v bezvědomí

Úrazy dětí nejsou jen zlo -
meniny a modřiny, je mnoho
dalších, které přinášejí dlouho-
dobé zdravotní problémy dě te -
m, starosti a smutek rodičům.
Vědomí, že následky úra zů
mohou být velice závažné, je
prvním krokem k jejich pre-
venci.

Právě proto, a také pro velký
zájem rodičů, mohou maminky
na mateřské dovolené či rodiče
na rodičovské dovolené využít
kurz první pomoci s praktický -
mi ukázkami. Účastníci se do-
zvědí, jak pomoci dítěti v bezvě-
domí či při dušení, vyzkouší si
resuscitaci na figuríně kojence
a předškolního dítěte, získají
přehled o běžnějších úrazech,

Maminky se mohou naučit

první pomoc
Alespoň základy poskytování první pomoci by měl znát každý

z nás. Dohnat případnou neznalost teď mohou nejen maminky

na mateřské dovolené na čtyřce.

jako jsou popáleniny, zlome-
niny a podobně. 

V závěru kurzu maminky ob-
drží osvědčení o absolvování
kurzu a praktickou brožuru.
Kurz v délce čtyř hodin se usku-
teční 28. března od 9.00 do
13.00 hodin v místnosti č. 205
ve druhém patře Nuselské rad-
nice.

Podmínkou účasti je trva lé
bydliště na území Prahy 4. Zá-
jemci se mohou na kurz přihlá-
sit od 15. března na bezplat né
telefonní lince 800 100 128.
V případě potřeby je možné za-
jistit i hlídání dětí, to je však
nutné závazně nahlásit hned
při přihlašování.

Na úrazy umírá v České re-
publice každý rok přibližně 250
dětí, pro další dva tisíce končí
úraz trvalými následky. Závaž -
né úrazy dětí se stále opakují,
jsou důsledkem stále stejných
situací.
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osobnost Prahy 4

● Na podobnou otázku jste již jistě od-
povídala mockrát, ale přesto se zeptám.
O jakém povolání jste snila jako dítě,
čím jste chtěla být?

Máte pravdu, že už jsem to říkala mini-
málně snad stokrát. Ale jako malilinká
jsem dobře cvičila a proto jsem chtěla dělat
plastickou akrobacii. To mě hrozně lákalo.
Hlavně to, když jsem viděla, že se lidem
líbí, co dělám, a tleskají mi. To už jsem si
tehdy, jako malá holka, uvědomila, že pot-
lesk je veliká droga, a že bych chtěla dělat
něco, kde mi budou lidi tleskat. Na obecné
škole jsem začala chodit do dramatického
krouž ku, hrála jsem tam princezny a po-
hádky a tehdy jsem si řekla, ano divadlo je
to, co chci dělat. Navíc to bylo podpořeno
takovou platonickou láskou v jednoho mé -
ho „spoluherce“, kterého jsem obdivovala
a který se chystal na Janáčkovu akademii
múzických umění. Proto mě samozřejmě
nenapadlo nic jiného, než jít také na Janáč-
kovu akademii múzických umění a později
do Prahy.
● Vystudovala jste herectví, proč jste na
něj tak trochu zanevřela?

Já jsem fatalista a věřím věcem, které
přichází. Herectví mě doprovázelo od dět-
ství, a skutečně jsem se jím chtěla zabývat.
Ale pak, když jsem onemocněla a musela
přerušit na rok školu, tak jsem víc zpívala.
Chtěla jsem ale nějak skloubit herectví
a zpěv. Říkala jsem si, že určitě spadne mu-
zikál, a to bude moje parketa. Jenže ono to
trvalo skoro dvacet pět let a tím pádem se
dá říct, že mě minul. 

● No, on vás tak úplně neminul, v pár
mu zikálech jste si přece jen zahrála…

Ano, ale už jen maminky. Ne role, které
jsem si původně, jako mladá představo-
vala, že bych v muzikálech jednou mohla
hrát.
● Hrála jste přece ale Bludičku v legen-
dárním semaforském představení Ky-
tice. Jak jste se vlastně do Semaforu do-
stala a jak na tu dobu vzpomínáte? 

Moc, opravdu moc ráda na tu dobu vzpo-
mínám. Bylo to dvouleté období spolu-
práce, kterou mi nabídl pan Suchý, čehož
jsem si strašně moc vážila, protože účinko-
vat v Semaforu byla otázka prestiže. Všich -
ni jsme si tehdy moc přáli tam hrát, pro-
tože Semafor byl na vrcholu své slávy
a hlavně Kytici napsal pan Suchý opravdu
úžasně.
● Viděla jste obnovené představení Ky-
tice, jak se dnes v Semaforu hraje? Líbí
se vám?

Ano, byla jsem se podívat a moc se mi lí-
bila. Je trochu jiná, než byla ta původní, ale
je moc hezká.
● Zahrála jste si pak ještě i v divadelních
muzikálech Jack Rozparovač a Mona
Lisa a ve filmovém muzikálu Trhák.
V současné době žádnou muzikálovou
roli neplánujete?

V žádném případě. Skutečně by se to už
nedalo jak z časových, tak i fyzických dů-
vodů vůbec zvládnout. Hodně koncertuju
a s muzikálem by to už skloubit nešlo.
● Vaše zatím poslední deska se jmenuje
„O lásce“. Jakou roli sehrává „láska“ ve

va šem životě, co se vám jako první vy-
baví, a co pro vás znamená slovo „lás -
ka“?

Láska je vlastně všechno, na co se podí-
váme. S láskou musí člověk dělat úplně
všechno, třeba i peřinu, nábytek, prostě co-
koliv. Myslím, že láska je všudypřítomná.
Život bez lásky by byl, aspoň pro mě, ne-
myslitelný.
● Album O Lásce vyšlo na konci loňské -
ho roku a hned se vyhouplo na první
příč ky prodejnosti. Čekala jste takový
úspěch? Liší se v něčem od vašich pře -
dešlých desek?

Vyšlo už 6. září, v den mých sedmdesá-
tých narozenin. Byl to vlastně takový můj
malý dárek mým divákům a posluchačům.
Mám velkou radost, že se povedlo a mělo
úspěch, protože už v lednu na koncertu
v Lucerně jsem za něj přebírala Zlatou
desku. Čím to je ale opravdu nevím. Ne-
jsem člověk, který už když něco dělá,
úspěch předpokládá. Strašně mě těší a na-
plňuje proces práce, ta trasa od chvíle, kdy
mi nabídnou autoři, v tomto případě mladí
autoři písničky, až po vydání. Tehdy se
vlast ně ten kruh uzavírá, když si tu hoto-
vou práci – desku pustím, můžu si na ni
sáh nout. Navíc jsem si tentokrát sáhla i na
vinylovou desku, protože pan producent
Luboš Kříž mi k narozeninám daroval vi -
nyl, který mě moc potěšil. 
● Zpívala jste stovky, možná tisíce písni-
ček. Máte mezi nimi nějakou „svou“ ob-
líbenou a naopak, je některá, kterou už
byste raději nezpívala? 

Hana Zagorová:
Život bez lásky by byl pro mě nemy slitelný

Jedna z největších hvězd české populární hudby Hana
Zagorová oslavila na podzim loňského roku významné
životní jubileum, mimo jiné i vydáním nového alba, které
obsahuje především písničky mladých autorů a DVD
záznamem České televize ze slavnostního koncertu
z pražské Lucerny. V současné době pilně koncertuje,
začíná připravovat nové album a také se těší na své
vystoupení na 19. ročníku Open air festivalu „Okoř se
šťávou“ 3. června 2017. „Těším se a těšit se mohou i diváci
na nové písničky a samozřejmě i na ty staré, prostě na
všechno,“ říká Hana Zagorová.
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Písniček, které jsem nazpívala, je 850.
Musím se přiznat, že samozřejmě jsou pís-
ničky, které zpívám úplně od začátku své
kariéry a některé z nich na koncertech zpí-
vat musím. Kdybych je nezpívala, lidé si je
stejně na konci vytleskají, bez nich prostě
nechtějí odejít. Hrozně moc mě to těší,
když vidím mladé lidi, kteří umějí texty
mých písniček a zpívají si se mnou i ty,
které jsem natočila třeba někdy v 80. nebo
70. letech. To je opravdu hrozně krásný po -
cit a moc si toho vážím.
● Zpíváte už téměř padesát let a kon-
certy máte vyprodané. Změnilo se za
dobu vaše publikum, kdo dnes chodí na
„Zagorku“? 

Publikum je napříč takovým věkovým
spektrem. A to je hrozně fajn, protože
opro ti publiku, dejme tomu před deseti ne -
bo spíš patnácti lety, tak najednou jako by
omládlo. Mladí lidé začali poslouchat moje
písničky, které asi slyšeli do rodičů nebo
spíš dokonce od svých babiček a dědečků,
což by tak věkově odpovídalo. To mě straš -
ně moc těší. Mám dobrý pocit z toho, že
mladí lidé vyhledávají písničky, které mají
příběh a které si mohou zpívat. To je přece
bezvadné, co víc bych si mohla přát.
● Některé texty si sama také píšete. Jak
jste se vlastně k psaní dostala a kde čer-
páte inspiraci? 

Musím se přiznat, že mám poezii pořád
moc ráda. Básničky jsem si psala už jako
ma lá holka. První básničku jsem si napsala
ve druhé třídě obecné školy a dokonce
někdy ve čtvrté třídě obecné jsem dostala
jakýsi diplom za sbírku básniček. Později
jsem zjistila, že i psaní písňových textů je
báječné. Začalo to vlastně tak, že někdo mi
nedodal text, který jsem měla zpívat už
příští den ve studiu. Tak jsem sedla a ten
text si napsala. V podstatě to přišlo tak
nějak samo sebou. Určitě to nebylo tak, že
bych si řekla tak, a teď budu psát písňové
tex ty. Zase to byl asi ten osud, který to na
mě tak nějak narafičil. Nejsem textař, není
to moje profese, protože texty mi dají dost
práce, ale vůbec toho nelituji, protože je to
krásná práce. A napsala jsem těch textů už
přes osmdesát.
● Kromě textů píšete také básničky, vy -
šla vám i knížka textů a básní. Máte
v plá nu vydat nějakou další kníž ku?

Ne, vůbec ne, nic takového v plánu ne -
mám. Určitě nejsem typ, který by psal
a střádal věci do šuplíku, to ani neumím.
Bylo by mi líto, že je právě teď nemůžu
vydat, někde slyšet nebo si je někde přečíst.
Když jsem si tehdy řekla, že udělám sbírku
písňových textů a básniček, byla to práce,
která mě v tom období, kdy jsem ji dělala,
hrozně naplňovala. Od té doby ale jsem ji
zase dala stranou. 

● Napsala jste také texty k písničkám
pro své kolegy. Nemrzelo vás někdy, že
jste si je nenazpívala sama?

Ne, musím říct, že tohle nemám. Pama-
tuji si, že když jsem prvně viděla muzikál
Cats v Londýně, i když na to padl celý devi-
zový příslib, tam jsem slyšela písničku Me-
mory. Tehdy jsem si říkala „bože, ta je tak
nádherná“. Je to překrásná melodie, krás -
ná písnička, ale pro mě velké sousto, tu
bych zpívat nemohla. Proto jsem po návra -
tu zavolala Karlu Gottovi a napsala pro něj
na tu písničku text. 
● V červnu vás čeká vystoupení na 19.
ročníku Open air festivalu Okoř se šťá-
vou. Těšíte se? Na co se mohou těšit ná -
vštěvníci festivalu? 

Těším se a těšit se mohou i diváci na nové
písničky a samozřejmě i na ty staré, prostě
na všechno. Loni jsem zpívala na Benátské
noci a skutečně to pro mě byl nezapomenu-
telný zážitek. Novináři se mě ptali, jestli
nemám trochu obavy z toho jiného publika,
ale ne opravdu nemám, protože si myslím,
že publikum je více méně stejné, když jim
dáte to, co chtějí, pak nemůže být problém.
Bylo tam snad patnáct tisíc lidí, nevím
přes ně kolik, ale bylo to moc fajn.    
● Jakou hudbu ráda posloucháte třeba
na cestách nebo doma s manželem? 

Nemůžu říct, že bych měla někoho nej-
oblíbenějšího. Víte, když člověk dělá hudbu
strašnou spoustu let a více méně každý den
nebo obden, pak opravdu rád přivítá, když
má prázdný den a je ticho. Musím přiznat,
že tak to máme se Štefanem. Když jsme ale
někde venku nebo na dovolené, tak si sa-
mozřejmě pouštíme naše oblíbence, což je
třeba Barbra Streisand, George Michael,
Michael Bublé a spousta dalších. S velkou
chutí posloucháme francouzskou hudební
scénu, protože mám ráda francouzské pís-
ničky, ale zrovna tak italské. Prostě, když
nás něco zaujme, tak to posloucháme. Ne -
mám zrovna jediného oblíbence, po kterém
bych sáhla, když je mi třeba nějak ouvej. To
bych spíš sáhla opravdu po tom tichu, za-
vřela dveře a vypnula telefon.  
● S manželem hodně cestujete po celém
světě, navštívila jste snad všech ny vý-
znamné světové metropole. Kde se vám
osobně líbilo nejvíc, kam se ráda vrací -
te?

Ráda cestuji a je bezvadné, že cestujeme
spolu se Štefanem. Zvlášť výhodné pro
mne je, když je Štefan venku pracovně,
protože já pak tam mám daleko více volna
než tady v Česku, i když pak to své volníčko
krutě doháním. Hrozně rádi se venku dí-
váme na jinou kulturu, na to jak lidé jinde
žijí. Samozřejmě se vždycky těším na oper -
ní publikum, které je báječné, a také se moc
těším ze Štefanova úspěchu.
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● Jaký vztah máte k Praze?
Máte tu tře ba nějaká oblíbe -
ná místa, kam si ráda zajde -
te?

Výjimečný, opravdu výjimeč -
ný. Jsem moc ráda, že je tu můj
domov. Kdybych ale říkala, že
mám v Praze oblíbená mís-
tečka, tak to bych lhala. Vní-
mám totiž Prahu jako celek,
kde je v podstatě každé místo
překrásné. Opravdu jsem moc
ráda, že Praha je mým domo-
vem, že bych ale opakovaně
cho dila zno va po místech, která
mám ráda, tak to se mi už dlou -
ho nepodařilo.
● Jak se vám žije na čtyřce,
kde jste i čest nou občankou?

Žije se nám tady báječně. Je
tady hodně zeleně a je to blízko
Vyšehradu. Bydlíme tu už asi
patnáct let a jsme tady hrozně
spokojení. 
● Získala jste řadu cen a oce-
nění. Kro mě Zlatých slavíků
máte Zlaté desky i Platinové
desky, byla jste uvedena do
Síně slávy cen Anděl, máte
portrét na pamětní medaili.

Co pro vás ta ocenění zname-
nají?

Samozřejmě mám radost, ale
nemůžu říct, že bych byla sbě-
ratel medailí. Jedno jste v tom
výčtu ale neuvedla – dostala
jsem desku za jedenáct milionů
prodaných desek, a to jenom
u Supraphonu. Z ženského ar-
zenálu je to vůbec nejvíc za
celou existenci Supraphonu.
A z toho mám velikánskou ra-
dost, protože když si lidi jdou
koupit vaši desku, tak jim vaše
práce určitě něco říká. 
● Jste stále pracovně velmi
vytížená. Zbývá vám nějaký
volný čas na vaše zájmy a zá-
liby, jaké to jsou? 

Jsem vášnivá čtenářka. Čtu
moc ráda, v poslední době hod -
ně severské detektivky. Prá vě
proto, že hodně a pořád pracuji,
tak u těch detektivek nemusím
moc přemýšlet a dějově mě úpl -
ně pohltí, což je fajn. 
● Jaké máte další plány na
nejbliž ší dobu, co vás čeká,
na co se mohou vaši fanoušci
těšit?

Pracuji v podstatě skoro kaž -
dý den. Už jsem si říkala, že
musím zvolnit, protože tohle by
asi nebylo moc dobré, neměla
bych moc času na život. Začí-
náme už ale přemýšlet o nové
desce. Ta minulá sice vyšla
vlastně teprve před čtyřmi mě-
síci, ale je to práce na dlouhou
trať, takže se s producenty začí-
náme domlouvat na další. Jinak
mě čeká spousta koncer tů,
a dalších věcí, které s mou prací
souvisí. Jsem moc ráda, že mě
lidi pořád chtějí slyšet a vidět.

INZERCE V4-0306 INZERCE V4-0316

SLUŽBY SALONU PRO VAŠI KRÁSU:
VACUSHAPE
BETTER  BELLY 
KRUHOVÝ  TRÉNINK 
LYMFATICKÁ  MASÁŽ 
VIBRAČNÍ PLOŠINA  
ROLLETIC ANDULAČNÍ  LEHÁTKO 
VÝŽIVOVÉ  PORADENSTVÍ 
MĚŘENÍ  INBODY  230 
ANTI-AGE PÉČE  O  OBLIČEJ

STOP celulitidě díky 
proceduře ve VACUSHAPU!

HANIEL PANKRÁC
Hanusova 1537/1a, Praha 4

300 m od metra Pankrác
Tel.: 725 907 804

HANIEL LHOTKA
Na Rovinách 16/312, Praha 4

Tel.: 725 907 803

www.haniel.cz

Náš salon ráda navštěvuje i Markéta Hrubešová

Hana Zagorová
zpěvačka, textařka a herečka

■ Narodila se 6. září1946 v Petřkovicích u Ostravy
■ Vystudovala herectví na brněnské JAMU
■ Po několika činoherních rolích v divadle a televizi se začala
věnovat kariéře zpěvačky
■ Zahrála si rovněž ve filmu Trhák, v muzikálech Jack Rozpa-
rovač a Mona Lisa
■ Devětkrát zvítězila v anketě Zlatý slavík, je držitelkou něko-
lika Zlatých a Platinových desek, získala Diamantovou des ku
Supraphonu za více než 10 mil. prodaných nosičů.
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Prodejna
dětské obuvi
na Pankráci

KTR ❀ SUPERFIT ❀ PEGRES
BEĎA ❀ KEEN ❀ RAWEKS

ATTIBA ❀ DAKO
a dále sportovní obuv ADIDAS a REEBOK.

Zdravotně nezávadné boty
s ověřenou kvalitou

Dětská obuv KTR je držitelem
certifikátu Žirafa a Česká kvalita.

Adresa prodejny: 
Dětská obuv KTR

Na Pankráci 55, Praha 4 – Pankrác
www.obuv-konsorcium.cz

Kamenná prodejna:
metro Pražského povstání, směr Vyšehrad, cca 5 min. pěšky. 

tel.: 271 735 026, 606 202 496
e-mail: ktr.obuv@seznam.cz

Po–Pá 9.30–18.00, So: 9.00–12.00 hodin 

Rostliny pro vaši firmu i váš domov.
Od návrhu, přes dodání až po následnou péči.
– Pronájem rostlin s údržbou
– Mechové a vertikální stěny a obrazy
– Dekorace z řezaných rostlin
– Jednorázové údržby rostlin a konzultace
– Hydroponické rostliny a luxusní květináče

Flower Service s.r.o.
Na Pankráci 129/1724 I Praha 4 I 140 00 I CZ

M: 608 356 938 E: info@flowerservice.cz
W: www.flowerservice.cz

Na úterý 4. dubna jsou pro
seniory připraveny v ma -
lém sále Nuselské rad-

nice hned dvě zajímavé předná-
šky s příchutí Francie. Od 10.00
hodin se uskuteční přednáška
na téma „Gastronomické pro-
cházky regiony Francie“, která
účastníky provede regiony Alsa-
sko, Franche Com té, Bretagne
a nakouknou i do města Mar-

seille. Dozví se zajímavosti o re-
gionálních pokrmech, jídelních
praktikách a zvycích, a to v kon-
textu geografickém, historic-
kém a sociokulturním. Na zá -
věr budou představeny také
ně jaké zajímavé recepty fran-
couzské kuchyně. Vše bude do-
provázeno obrázkovým materi-
álem a fotografiemi. Od 14.00
ho din pak bude básník Petr

Přednášky a exkurze
pro seniory 
Pro aktivnější a kvalitnější život seniorů se
na čtyřce nabízí řada možností. V nejbližší
době si mohou například vychutnat Den
s příchutí Francie, vydat se na exkurzi
povodím Botiče, nebo se dozvědět jak
pečovat o své nohy, aby sloužily co nejdéle. 

Skarlant vyprávět o Paříži a ta -
ké o šansonech. Zájemci se na
obě před náš ky mohou hlásit od
27. břez na.

Pro seniory – turisty je ve
spolupráci s Lesy hl. m. Prahy
připraveno několik zajímavých
komentovaných procházek.
Tře  ba 30. března od 10.00 ho -
din se uskuteční první z nich –
exkurze povodím Botiče. Začne
na autobusové zastávce U Lípy
a dále se půjde při Botiči až na
Kozinovo náměstí. Vycházka
rovinatým terénem bude dlou -
há přibližně 2,5 km a potrvá asi
tři hodiny. Zájemci se mohou
přihlásit na bezplatné lince 800
100 128 od 20. března.

Naše chodidla souvisejí se se-
beláskou, péčí o sebe, pevnou
základnou, stabilitou a radostí
ze života. Jak vlastně chodidlo
funguje? Jak se nejlépe starat
o své nohy, aby dobře sloužily

co nejdéle? Odpovědi na tyto
a mnohé další otázky přinese
zajímavá přednáška, která se
uskuteční 21. března od 14.00
hodin v malém sále Nuselské
radnice. Kdo se chce o nohách,
a jak o ně pečovat dozvědět víc,
může se na přednášku hlásit na
bezplatné lince 800 100 128 od
13. března.

„Lidské chodidlo je stroj mis -
trovské konstrukce a umělecké
dílo,“ napsal kdysi Leonardo da
Vinci. Je složeno z 19 svalů,
107 vazů a 26 kostí. Ne na-
darmo tedy chodidla obsa hují
čtvrtinu všech kostí v našem
těle. Příroda vytvořila lidskou
nohu pro co nejefektivnější po -
hyb. Ochrana nohy, sociální
pod mínky a móda přinesly chů -
zi v botách. Lidé začali ovšem
nosit boty, které se od přiro-
zené anatomie chodidla velmi
liší.
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Divadlo Na Fidlovačce uvádí v české premiéře

Premiéra: 16. 3. 2017
Reprízy: 18. 3. | 21. 3. | 1. 4. | 19. 4. 2017

www.fidlovacka.cz

Oslavy Velikonoc sahají daleko do mi-
nulosti. Historicky lze Velikonoce
vystopovat jako univerzální svátky

jara a plodnosti například až do starově-
kého Egypta. Podobné jarní svátky slavili
také slovanští i germánští pohané. Jejich
oslava byla provázena velkým množstvím
zvyků a rituálů, které se jen málo pozmě-
něné dochovaly dodnes. K hlavním před-
mětům pohanských Velikonoc patřila pom-
lázka a malované kraslice. 

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvý-
znamnějšími svátky. Připomínají zmrt -
výchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat
tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou
pohyblivý svátek, slaví se každý rok v jiné
dny. Většina Čechů dnes chápe Velikonoce
jako křesťanskou oslavu, která se nená-
padně prolíná s u nás silně zakořeněnými
pohanskými zvyky starých Slovanů a Ger-
mánů. Jsou to tak svátky oslavy jarní rov-
nodennosti – slunovratu, konce zimy a ví-
tání jara, kdy se země probouzí k životu. 

Velikonoce, stejně jako Vánoce, prová-
zelo a stále provází nepřeberné množství
pohanských i křesťanských zvyků, které se
někdy zcela prolnuly. Velikonoce jsou v Če-
chách vyvrcholením 40denního postního
období, které přichází po veselém maso-
pustu. Křesťané si v tento týden připomí-
nají utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Kris -
ta. V poslední týden dlouhého postního
období má každý den své pojmenování
a zvyky. 
■ Květná (Pašijová) neděle – šestá, po-
slední neděle postní, kdy bývají kostely vy-
zdobeny květy vrby, které mají připomínat
palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Slaví
se památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruza-
léma.
■ Modré pondělí – v kostelech se vyvěšují
modré látky.
■ Šedivé úterý – bývalo dnem velkého jar-
ního – velikonočního úklidu. Hospodyňky
vymetaly pavučiny, bílily stavení, čistila se
okna a upravovala zahrádka i okolí domu.

■ Škaredá (černá) středa – vymetaly se
komíny. Lidé se neměli mračit, jinak by se
museli mračit (škaredit) každou středu
v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista –
škaredil se na něj. 
■ Zelený čtvrtek – kněží v kostelech
v tento oblékali zelené mešní roucho. Na-
posledy zvoní kostelní zvony, pak umlknou
až do Bílé soboty „odlétají do Ří ma“. Místo
zvonů děti s velkým nadšením procházely
krajem s nejrůznějšími klapačkami a řeh-
tačkami. Při křesťanské mši omýval biskup
a řeholní představení nohy 12 starcům,
stejně jako Kristus apoštolům při Poslední
večeři.
■ Velký (bolestný, tichý) pá tek – je dnem
smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, od-
souzen a ukřižován. Nekonala se mše,
v kostelech se upravoval „Boží hrob“, před-
váděly se pašijové hry a procházela se kří-
žová ces ta na památku Ježíšova utrpení
a bolesti. Nesmělo se pracovat, pít mléko,
jíst vejce ani kouřit.

Jak to bylo

o Velikonocích

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části

světa. Svátky jara oslavují lidé různých zemí, vyznání

i kultur. Velikonoce, stejně jako Vánoce provází množství

tradic a zvyků, které se místně liší. K velikonočním

svátkům v Praze také již tradičně patří Velikonoční trhy.
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■ Bílá (veliká, provodní) so-
bota – den, kdy byl Ježíš sej -
mut z kříže a uložen do hrobu.
Doma lidé vařili a pekli mazan -
ce a beránky, zdobila se vajíčka,
muži a chlap ci pletli pomlázky.
Lidé si také omývali obličej sně-
hem nebo studenou vodou, aby
byli po celý rok zdraví.
■ Velikonoční neděle (Boží
hod velikonoční) – den vzkří-
šení Ježíše Krista – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně je největ-
ším svátkem celého liturgic-
kého roku. Jedly se pokrmy po-
svěcené v kostele – velikonoční
nádivka, skopové a jehněčí ma -
so, holoubata, beránek, maza-
nec, chléb, vejce, víno apod. 
■ Velikonoční (červené) pon-
dělí – den veselých lidových
oslav a bohatého hodování.
V ten to den se mělo darovat
červené vejce, proto také „čer-
vené pondělí“. Chodilo se na
pomlázku, původně pohanský
magický obřad k zajištění plod-
nosti a zdraví, kdy muži čer-
stvými metlami z vrbového
prou tí – pomlázkami vyháněli

z žen nemoci a polévali je moc-
nou živou vodou. Ženy je za to
odměňovaly zdobenými vejci
jako příslibem skrytého, budou-
cího života. Tento zvyk – koleda
se dodržuje dodnes.

Velikonoční akce
v Praze

Centrum Prahy ozdobí nej-
větší Velikonoční trhy v České
republice. Oslavy hlavních
křes ťanských svátků začnou
v sobotu 1. a potrvají do 23.
dubna. Na Staroměstské a Vác-
lavské náměstí i na náměstí Re-
publiky přinesou atmosféru ja -
ra inspirovanou folklorními
tra dicemi z celé České republi -
ky. Výrazné změny se letos doč -
ká velikonoční bříza, která bu -
de ve větším množství než
obvykle ozdobená barevnými
vajíčky, věnci a pentlemi. 

Návštěvníci trhů se mohou
těšit na novinky, které se osvěd-
čily už během Vánočních trhů
2016 a které ocenili také redak-
toři jedné z nejprestižnějších
televizních společností na světě

– americké zpravodajské sta-
nice CNN. Ta je zařadila mezi
deset nejkrásnějších advent-
ních trhů na světě. Nebudou
chybět multifunkční pódium,
každodenní kulturní program,
hravé jarní dekorace, dětské
dílny, ani oblíbené pochutiny
včetně velikonočních specialit.
Své umění předvedou mistři
různých řemesel.

Největší a nejznámější Veli-
konoční trhy na Staroměst-
ském náměstí nabídnou náv-
štěvníkům v desítkách stánků
typické velikonoční zboží, dár -
ky a dekorace. Jarní trhy nabíd-
nou lidovou zábavu, ukázky
tra dičních zvyků a řemesel i do -
bré jídlo. Atmosféru českých
obyčejů pod  trhne také čistě fol -
klorní program a nabídka kla-
sických českých jídel. 

Stánky Velikonočních trhů
na Václavském náměstí nabíd-
nou jako každoročně široký vý -
běr tradičního velikonočního
zboží, jako jsou ručně malova -
né kraslice, velikonoční zajíčci
a kuřátka, pomlázky, velikonoč -

ní pečivo – mazance, jidáše, be-
ránky, velikonoční dekorace,
svíčky, ruční práce, dřevěné
hrač ky, výrobky z proutí apod.

Stejně jako každý rok budou
Velikonoční trhy na náměstí
Republiky nabízet širokou na-
bídku tradičního velikonočního
zboží – ručně malované kras-
lice, velikonoční zajíčky a ku-
řátka, pomlázky, velikonoční
pečivo, jako jsou mazance, jidá -
še, beránci, velikonoční deko-
race, svíčky, ruční práce, dřevě -
né hračky, výrobky z proutí.

Velikonoční trhy na Praž-
ském hradě potrvají od 7. do
17. dubna. Pro návštěvníky je
každý den připraveno předvá-
dění některých tradičních ře-
mesel, jako je kovář, dráteník,
malování kraslic, předení ovčí
vlny na kolovrátku.

Chybět nebude pletení pom-
lázek nebo téměř zapomenuté
štípání holubiček ze dřeva. Bě -
hem doprovodného programu
se o víkendech představí folk-
lorní soubory v tradičních kro-
jích.

INZERCE V4-0303

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017  V 17:00

OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5

VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE
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školství

Hledáme 
distributory
letáků a novin

v této lokalitě, 
dobré finanční 
ohodnocení 

e-mail: 
roman.oralek@seznam.cz

tel. 602 321 261
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Profese: Elektrikář, zedník, obkla-
dač, sádrokartonář, podlahář, ma -
líř, lakýrník
Spolupráce: Instalatér, topenář,
plynař

Pavel Lejnar a syn
tel.: 606 851 463

e-mail: pavel.lejnar@ seznam.cz 

Praxe 30 let, kvalita, spolehlivost

Údržba a rekonstrukce nemovitostí
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Věru
775 677 099

Více na www.vase4.cz
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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

Zápisy se letos poprvé ko-
nají v dubnu, ne v lednu
a v únoru, jak bylo dříve

běžné. Důvodem je snaha snížit
počet odkladů povinné školní
docházky. Pokud i tak máte
pocit, že dítě není na nástup do
první třídy dostatečně zralé,
můžete o odklad požádat. Je
tře ba tak učinit v době zápisu
dítěte do školy. O odkladu roz-
hoduje ředitel základní školy.

Odklad je přiznáván na jeden
rok, žádost je třeba doplnit o do -
poručující posouzení přísluš-
ného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře ne -
bo klinického psycho loga. Začá-
tek povinné školní docházky lze
ale odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě do-
vrší osmý rok věku.

Povinná školní docházka za-
číná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku.
K zápisu do škol musejí letos
při jít i ty děti, které budou prav-
děpodobně mít povinnou školní
docházku odloženu.

Zápisy do škol,
co nezapomenout doma
Pouhé dva týdny zbývají do startu zápisů do základních škol.
Co je třeba nezapomenout doma, kdo musí jít letos k zápisu do
první třídy a co na děti čeká? K zápisu musejí dorazit i děti, pro
které budou rodiče žádat o odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do
kon ce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato
k pl nění povinné školní docház -
ky již v tomto školním roce, je-
-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od
září do konce prosince je dopo-
ručující vyjádření školského po-
radenského zařízení a podmín-
kou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června je do-

poručující vyjádření školského
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře.

K zápisu dítěte do školy je
třeba přinést rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče či zá-
konného zástupce. Děti budou
přijímány do škol v první řadě
na základě spádovosti, ta ur-
čuje, do které školy spadají děti
podle místa bydliště. Přihlásit
se však mohou děti do jakékoli
vybrané základní školy bez
ohle du na to, kde trvale bydlí.

Ve spádové škole mají však
místo přednostně zajištěné.

Podle doporučení minister-
stva školství, které umístilo na
svých webových stránkách
www.msmt.cz „Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku“,
by mělo dítě před nástupem do
školy například rozlišovat pra-
vou a levou stranu, umět si za-
vázat tkaničky, napočítat do
pěti, vyprávět příběh nebo
zvládnout telefonovat a tak
dále.

PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu

Těšíme se na Vás!!!

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

Máme pro Vás řešení

NEDAŘÍ SE VÁM
PŘESTAT KOUŘIT ?

Zakoupíte v lékárnách...

Redukuje až
58%

dehtu
z cigarety

www.STOPFITLR.cz
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 3 dv., 5 dv.

výbava: Ambition, Style

1,2 TSI; 1,4 TSI; 1,6 TDI; 2,0 TDI

výbava: Ambition, Style, RS

1,2 TSI; 1,6 TDI

výbava: Comfortline, Highline

 1,2 TSI; 1,4 TSI; 1,6 TDI; 2,0 TDI

výbava: Comfortline, Highline

Váš autorizovaný partner:

 Osiková 2, 130 00 Praha 3 
 251 002 306
 www.autojarov.cz

1,2 TSI; 1,4 TDI; 1,6 TDI

výbava: Ambition, Style

 www.autojarov-kunratice.cz

1,2 TSI; 2,0 TSI; 1,6 TDI

výbava: Reference, Style, Cupra


