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Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Vážení čtenáři,
jaro jako by letos váhalo, zda
bude nebo nebude. Nejdřív
nás po mnoha studených mě-
sících nalákalo teplem, po -
tom se zase vrátilo chladné
počasí. Táhne vás to už ven?
Najděte si nějakou zajíma-
vou nebo zábavnou akci a vy-
dejte se na ni počasí na vzdo -
ry. Otázka je, jak to bude
s počasím v létě. Přijdou zase
tropické dny, nebo bude léto
„uplakané“? A jaké jsou na
čtyřce možnosti koupání?

Zn o vu se vracíme k tomu, jak to momentálně vypadá s kou-
palištěm Lhotka. Šlo o jeden z hlavních předvolebních slibů
starosty Petra Štěpánka a jeho Trojkoalice. Jaká je realita?
A jaký je názor politiků, kteří rozhodují o dění ve čtvrté
městské části z koaličních lavic a co si myslí ti, kteří působí
v opozici? Povídání vám v tomto čísle přinášíme s legen-
dárním zpěvákem Václavem Neckářem. Co má na čtyřce
rád a jaké má plány? Přinášíme vám i celou řadu témat ze
školství. Třeba příběh statečné školačky, která svojí rych-
lou reakcí napomohla k záchraně lidského života. Nebo vý-
sledky soutěže, v níž děti psaly knihy. 

Vaše Zuzana
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CASTING2017

Petr Vojnar
Lucie Kovandová, Taťána 

Makarenko, Nikola Uhlířová, 
Alice Činčurová, Zuzana Straková, 

Sarah Karolyiová a další

VYSTOUPENÍ 
Sven Havlíček

OC DBK BUDĚJOVICKÁ
kavárna Gaviota 1. patro DBK 

22. 4. 
REGISTRACE OD 14:00

CASTING OD 15:00

STAŇ SE NOVOU MISS FACE
Vyhraj auto a jeď reprezentovat 

ČR na světovou soutěž krásy

www.missface.cz

S SEBOU SI VEZMĚTE: 
občanský průkaz, 

boty na podpatku, dvoudílné 
plavky a tmavé džíny

INZERCE V4-0407
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Pozor na
dopravní uzavírky

Práce na silnicích omezí provoz na
některých místech v Praze 4. Po-
kračují práce na Nuselském mos -

tě, probíhají zde pokládky textilie a mů -
že být uzavírán jeden jízdní pruh. Až
do konce dubna je třeba počítat s uza-
vírkou ulice Branická. Probíhají zde vý-
kopové práce kvůli obnově inženýr-
ských sítí. 

Tři pohádky
staré Prahy

Pohádkové představení pro děti je
naplánováno na neděli 23. dubna
od 15.00 hodin v Divadle Dobe-

ška. Půjde o hru Tři pohádky staré
Prahy a děti se dozvědí zajímavosti
o Víle Rokytce, Jablíčku svaté Anežky
a O třech divých mužích. Dětem zahrají
a zazpívají autorky divadelního přepisu
Věra Važanská a Daniela Vacková.

Jedna z největších saunových akcí v Ev-
ropě, která každoročně přináší to nej-
lepší ze světového saunování, Sauna-

Fest 2017, a která proběhla v největším
saunovém světě v ČR – v Aquapalace Pra -
ha, zná své vítěze. Vítězem se stal Damian
Rurarz, druhé místo obsadil Jiří Žákovský
a na třetím místě se umístil Ondřej Sochů-
rek. Vítězem mistrovství ČR v saunových
ceremoniálech, se stal Ondřej Sochůrek, za
ním skončil Jiří Žákovský a oba dva postu-

pují na mistrovství světa. Třetí místo obsa-
dila Eliška Blažková. V kategorii týmů zví-
tězili Daniel Svoboda a Lucie Dvořáková.
Druhé místo získali Daniel Fekete a Tereza
Madarászová. Oba dva týmy taktéž postu-
pují na mistrovství světa. Úspěch na Sau-
naFestu slavil i Aquapalace Praha. Domácí
Kateřina Šmídová se totiž stala objevem
roku. Vynikající 4. místo obsadila také na
MČR, a to s ceremoniálem Malé tajemství
lesů. 

SaunaFest 2017
zná své vítěze

Škola bude mít
retenční nádrž

Retenční nádrž se buduje v Základní
škole Jílovská. Důvodem je efektivní
nakládání s vodou. Podzemní reten -

ční nádrže ve srážkově příznivém období
zadržují vodu a během sucha ji poskytnou

na zalévání městské zeleně a kropení ulic.
Do pilotního projektu jsou zařazeny do-
konce dvě základní a dvě mateřské školy.
Budováním nádrží chce Praha 4 reagovat
ma su chá léta.

INZERCE V4-0408
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Peníze
z rozpočtové rezervy

Investiční dotace z rozpočtové re-
zervy hlavního města Prahy ve výši
téměř 47 milionů korun získá čtvrtá

městská část. Peníze budou použity na
rekonstrukce v základních školách.
Konkrétně půjde o Základní školu Škol -
ní a Základní školu Na Planině. Na re-
konstrukci historické budovy ZŠ Školní
bude poskytnuto více než 16 milionů
korun a na rekonstrukci kuchyně v ZŠ
na Planině 30 milionů.

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

INZERCE V4-0413

Druhá etapa rekonstrukce horkovodu
realizovaná firmou Termonta pro-
bíhá na Spořilově. Z důvodu ne-

správné výsadby dřevin přímo na tělese
horkovodu, nebo v jeho ochranném pásmu,
bylo nutné přistoupit ke kácení a přesazo-
vání některých dřevin. V rámci vydaného
povolení ke kácení dřevin byla však ulo-

žena i náhradní výsadba, a to stromů i ke -
řů. Práce na opravě horkovodu budou do-
končeny v květnu, obnova zeleně bude
násle dovat, dojde také k opravám cest a in-
stalaci laviček. Nová výsadba je napláno-
vána na podzim, bude vysazeno devět no-
vých stromů, které nebudou sázeny do
ochranného pásma horkovodu.

Nová výsadba
na Spořilově

Sledujte
vodní toky on-line

Speciální aplikaci, která umožňuje sle-
dování vodních toků, vytvořil praž-
ský magistrát. Je určena pro chytré

mobilní telefony a je díky ní možné sledo-
vat vodní stavy a průtoky v povodí dvou
největších vodních toků, a to Botiče a Ro-
kytky. Aplikace je pojmenována Průtoky
Praha a je volně dostupná. Důvodem k její -

mu vytvoření jsou zkušenosti Prahy z po-
vodní v roce 2002 a 2013. „Aplikace Průto -
ky Praha přehlednou formou zobrazuje ak-
tuální data z osmi limnigrafických stanic,
které sledují stavy vody na Botiči a Rokyt -
ce, a to nejen na území hlavního města
Prahy, ale i na území Středočeského kra je,“
uvedla radní Jana Plamínková.

Svatojiřský
orientační miniběh

Svatojiřský orientační miniběh po-
řádá v dubnu Hobby Centrum 4
v areálu Vltavanů. Určena je akce

pro všechny zájemce od 4 do 99 let
a ko nat se bude 23. dubna. Půjde o mi-
nizávod v orientačním běhu spojený
s výtvarnou dílnou.
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
● Každý den pro Vás připravujeme
speciální meny z čerstvých surovin.
● Přijdte k nám ochutnat italské
speciality, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.

Létající pivovar (a to doslova)
Moucha se před nedávnem usadil,
postavil si vlastní kamennou provo-
zovnu, vlastní pivovar, kde vaří své
ležáky. Pivovar i s obchůdkem na-
jdete v areálu bývalého pivovaru
Bra ník. Každý všední den mezi 11.
a 18. hodinou si tady můžete koupit
čerstvě stočené pivo s sebou domů.
Pivovar také disponuje velkou míst-
ností s výčepem, která připomíná
hospůdky z minulého století. Tuhle místnost, zvanou Mušárna,
si můžete pronajmout pro vaši rodinnou oslavu nebo jinou se-
šlost a pít tady budete rozhodně jen samé dobroty, protože nej-
lepší pivo je vždycky to, které neopustilo brány pivovaru. Se sym-
patickým majitelem Petrem Mouchou a šikovnou sládkovou
Dankou Tallovou se budete moci osobně potkat 22. 4. od 10 hodin
přímo v pivovaru na akci nazvané Kotlíkfest, kde se bude vařit,
soutěžit, koncertovat, ale hlavně popíjet dobré pivo. Nenechte si
první ročník Kotlíkfestu ujít. Guláši zdar. 

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Vyberte si Váš tarif na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

internet na praze 4

pro každého

INZERCE V4-0401

Zápis dětí
do mateřinek

Na zápisy dětí do mateř-
ských škol, které zřizuje
městská část Praha 4, se

musejí připravit rodiče. Konat
se budou zápisy na školní rok
2017/2018 v květnu, od 3. do
4. května budou vydávány při-

hlášky k zápisu, a to přímo
v jednotlivých mateřinkách. Sa-
motný zápis se potom bude
konat ve dnech 10. a 11. května
od 13.00 do 18.00 hodin. O vý-
sledku zápisu budou rodiče in-
formováni do 31. května. 
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Před volbami současný starosta Pra -
hy 4 a lídr Trojkoalice, která vede
čtyř ku, Petr Štěpánek sliboval, že

me  zi priority koalice patří pře devším kva-
lita života a bydlení v městské části s důra-
zem na zdravé životní prostředí, vhod né
podmínky pro podnikání i využití volného
času obyvatel, především mládeže. A ta ké
že mezi investiční priority patří obnova
koupaliště Lhotka. Před rokem popisoval,
že v are álu koupaliště již byla odstraněna
torza staveb po minulém vlastníkovi a pra-

cuje se na to, aby bylo v tomto volebním ob-
dobí koupaliště zprovozně no. 

Dnes, rok a půl před volbami Štěpánek
mluví o tom, že radnice obnovuje koupa-
liště na Lhotce, ze kterého bude nově pří-
rodní biotop. „Což znamená, že chceme na -
šim obyvatelům nabídnout hezké přírodní
koupaliště a navíc se chceme chovat ekolo-
gicky,“ chválí radnici starosta Štěpánek.
O termínu otevření se však nezmiňu je.

Předseda opozičního klubu zastupitelů
ČSSD Petr Horálek má jasno, podle slibů

Kdy otevře
koupaliště Lhotka?

Rok a půl zbývá do komunálních voleb. Až budou strany

a hnutí plánovat předvolební hesla, nemusí Trojkoalice

chodit daleko. Možná bude moci zopakovat své necelé tři

roky staré heslo „Uděláme vše pro znovuzprovoznění

koupaliště Lhotka!“ Doposud totiž tento slib splněn nebyl.

Trojkoalice měla Lhotka už dva roky fungo-
vat. „Možná si ještě pamatujete letáky bý-
valého starosty Pavla Caldra, který v roce
2014 kandidoval na radnici za Hnutí pro
Prahu. Sliboval v nich otevření koupaliště
v dubnu 2015. Druhá koalice Petra Štěpán -
ka (nastoupila v březnu 2015) toho také
naslibovala dost. Obyvatelé Prahy 4 se měli
koupat na Lhotce podle první verze v létě
2016. Nestalo se,“ podotýká Petr Horálek
s tím, že ani další slibovaný termín, léto
2017, neplatí.

Horálek upozorňuje také na existenci ko-
mise rady pro koupaliště Lhotka. „Poslední
zasedání této komise proběhlo v květnu
2016, což bylo také poprvé a naposledy
během loňského roku,“ doplňuje Horálek.

Areál koupaliště Lhotka v roce 2005 pro-
dal Fond národního majetku společnosti
Eco-Investment. Při prodeji rozhodovala
cena, nikoliv udržení koupaliště. A tak no -
vý vlastník poté zažádal o změnu územ-
ního plánu a na pozemcích oblíbeného kou-
paliště měl vzniknout velký developerský
projekt rezidenčního bydlení. Proti tomuto
záměru se však postavili místní lidé, petici
jich podepsaly tisíce. Minulé vedení radnice
nakonec koupaliště odkoupilo od soukro-
mého majitele za téměř dvojnásobek toho,
co za něj on dal státu.
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Koupaliště

Lhotka
Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ,
starosta MČ Praha 4

Možnost vykoupat se v horkých letních
dnech na venkovním koupališti je v součas -
né době v Praze 4 omezena na Vltavu a ba -
zén v Podolí. Ale určitě se blýská na lepší
časy. Obnovujeme koupaliště na Lhot ce, ze
kterého bude nově přírodní biotop, což
znamená, že chceme našim obyvatelům
nabídnout hezké přírodní koupaliště a navíc se chceme chovat
ekologicky. Zkušební vrty potvrdily, že přírodní zdroj, ze kterého
bude koupaliště čerpat vodou, je dostatečný, takže nepotřebujeme
brát vodu na koupání z vodovodního řadu, a navíc nebudeme k je-
jímu čištění používat žádné chemikálie. Přírodní biotop znamená,
že vodu budou filtrovat rostliny a mikroorganizmy, které žijí na
jejich kořenech. Voda v čistících nádržích bude zároveň ohřívána
sluncem, což je další ekologický a ekonomický bonus. Milovníci
letního koupání, kteří dávají přednost přírodě před bazénem, se
mohou těšit také na obnovení oblíbeného koupaliště na rybníku
Šeberák v sousedních Kunraticích. Po letech, kdy byl v soukro-
mých rukou a napůl vypuštěný, jsme v Zastupitelstvu hlavního
města Prahy prosadili výkup tohoto známého rybníku. Podobně
jako u koupaliště Lhotka, které bylo několik let majetkem develo-
pera, to je předpoklad, aby také Šeberák začal sloužit veřejnosti.

Petr Horálek,
ČSSD,
předseda klubu zastupitelů

Kdybychom měli brát vážně všechny po-
litické sliby, tak by koupaliště Lhotka už
dva roky fungovalo. Možná si ještě pama-
tujete letáky bývalého starosty Pavla Cal -
dra, který v roce 2014 kandidoval na rad-
nici za Hnutí pro Prahu. Sliboval v nich
otevření koupaliště v dubnu 2015. Druhá
koalice Petra Štěpánka (nastoupila v březnu 2015) toho také nas-
libovala dost – stačí sledovat výroky v časopisu Tučňák. Obyvatelé
Prahy 4 se měli koupat na Lhotce podle první verze v létě 2016.
Nestalo se. V první letní den loňského roku proto sociální demo-
kraté uspořádali před opuštěným areálem happening, aby upozor-
nili na stále odkládanou investici. Následně přišlo vedení radnice
s dalším termínem – léto 2017. Nevěřil jsem tomu. Dnes už je jas -
né, že ani letos v červenci nebo v srpnu se na Lhotce nevykoupe -
me. Ale uznávám, že k nějakému stavebnímu posunu přece jenom
dochází. Jenom to trvá výrazně pomaleji, než polici veřejnosti tvr-
dili. Asi bude „náhoda“, že se koupaliště otevře těsně před komu-
nálními volbami 2018. Mimochodem, na tento termín jsem si vsa-
dil loni v červnu.Ale pořád nechápu, k čemu existuje komise rady
pro koupaliště Lhotka. Původně měla přece sloužit k pravidelné
výměně informací mezi radnicí a veřejností o postupu projekto-

vání a výstavby. Poslední zasedání této komise proběhlo v květnu
2016, což bylo také poprvé a naposledy během loňského roku. Za
předsednictví radního Růžičky, tedy během dvou let, se komise
sešla jen čtyřikrát. Neudržuje se při životě jenom pro to, aby bylo
víc politiků k přestřižení zahajovací pásky?

Pavel Caldr,
Pro Prahu,
zastupitel MČ Praha 4

Koupaliště Lhotka míří opět do reality.
V poslední době se opět objevuje řada boha-
pustých spekulací o dalším osudu oblíbe-
ného koupaliště Lhotka, které mají s reali-
tou jen velmi málo společného. Není ale
divu, na obzoru jsou jak podzimní sněmov -
ní volby, které sice mají s Prahou 4 přímo
společného minimum, ale za rok po nich i ty pro nás – občany –
podstatně důležitější – volby komunální.Takže se jistě ptáte, jak
se to týká obnovy koupaliště Lhotka. Týká! Jen velmi nerad bych
byl, aby se zapomnělo, že koupaliště v podstatě odepsala sociál-
nědemokratická vláda premiéra Paroubka, kdy tehdejší ministr fi-
nancí a současný premiér Bohuslav Sobotka dal zelenou jeho „pri-
vatizaci“. A to i přes to, že jak hlavní město, tak i Praha 4, měly
zájem získat areál do své správy, což bylo možné. Nestalo se tak.
Lhotka byla ostudně prodána developerovi s vidinou, že zde
vznikne místo koupaliště urbanizovaný celek. To byl moment, kdy
se následně ozvali lidé i občanské iniciativy, které se nechtěly smí-
řit s tím, že by krásný prostor pro sport, oddech a relaxaci měl
skončit. To se prostě stát nesmělo! Lhotka totiž byla již dávno mou
srdeční záležitostí. Jsem rád, že se mi ještě jako bývalému staros-
tovi povedlo získat areál koupaliště Lhotka zpět pod křídla radnice
a opravdu to nebylo jednoduché. Od té doby jsme zase o velký kus
dále, což řadě našich oponentů vadí. V těchto dnech se totiž už
řeší stavební povolení na celé biotopové koupaliště. To je ta nej-
lepší odpověď na všechny fámy i všem závistivcům. Držme si tedy
palce, Lhotka bude!

Tomáš Hrdinka,
ANO 2011,
zastupitel MČ Praha 4

Jako vystudovaný geograf a současně vo-
dohospodář navržené řešení občany tolik
očekávané revitalizace koupaliště Lhotka
velmi vítám. Myšlenka biotopového koupa-
liště jistě není nová, nebo snad převratná,
málokde se však samospráva odhodlá k po-
dobnému, jistě komplikovanému řešení.
Ono sladit zájmy občanů – rekreantů se zájmy přírody a živočichů
je vždy složitější, než otevřít jednoduchý „koupák“, kdy pouze
vysy peme odtěsněnou prohlubeň pískem, zalijeme vodou a je
hoto vo. Přidaná hodnota zde spočívá nejen v přítomnosti bitoty
samotné a pocitu, že bude tzv. na co se koukat, ale především v ký-
ženém procesu „samočištění“ koupací vody prostřednictvím vodní
a mokřadní biomasy, které by jinak muselo být alespoň sanitárně
zajišťováno pomocí koupací chemie. A jelikož bude koupaliště na-
pájeno ze zdroje podzemní vody, lze očekávat, že v kombinaci
s biotopovou funkcí bude kvalita vody v koupališti po celý rok
nejen dostatečná ke koupání, ale vyloženě dobrá. Přeji tedy všem
občanům Prahy 4, aby naše MČ své úsilí dovedla do konce ještě
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v tomto roce a abychom si napřesrok mohli užívat toho, co tu tolik
chybí – kvalitního koupání v přírodě.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák,
předseda klubu zastupitelů

Situaci kolem koupaliště Lhotka sleduje
s napětím nejen většina obyvatel Prahy 4,
ale i mnoho dalších lidí, kteří si kdysi oblíbili
tuto příjemnou zelenou oázu uprostřed nej-
většího pražského sídliště. Po nekonečných
jednáních a řadě přípravných prací, z nichž
některé jsou již hotovy (rozbory vody, zjiš-
tění kapacity vrtu) a některé probíhají, se již blíží vydání stavebního
povolení. V současné době na místě probíhají bourací práce a pří-
prava staveniště, které stavební povolení nepotřebují. Zajímavostí
je, že veškerá hmota z demolic a dalších činností nebude vyvezena,
ale využije se při výstavbě. Jsme rádi, že i naší zásluhou na Lhotce
vznikne největší koupací biotop v České republice. Z celkové rozlo -
hy asi 10 000 m2 bu de pro koupání vyčleněna zhruba polovina. Ná -
drž se napustí a bu de doplňovat vodou z vrtu, nikoli z vodovodního
řadu jako dří ve. Její čistotu zajistí přírodní mechanismy, zejména
bakterie a další mikroorganismy žijící při dně v řádcích řas. Výho-
dou tohoto typu vodních nádrží je nejen příjemné přírodní prostředí
a čistá voda bez chloru, ale i výrazně nižší náklady na provoz.

Filip Vácha,
TOP 09,
předseda klubu zastupitelů

V Rusku se slíbí postavit silnice do zimy,
na Praze 4 otevřít koupaliště Lhotka do
léta. Proč je tomu tak? Praha 4 přece kou-
pila koupaliště již v minulém volebním ob-
dobí a v rozpočtu peníze na tuto investici
byly. Přesto veškeré sliby na rychlé otevře -
ní Lhotky vzaly za své. Pavel Caldr (HPP)
sliboval zahájení prací již v roce 2014 a rychlé otevření na jaře

2015. Pak tu byly opakované sliby pana starosty, že Lhotku ote-
vře. Jediné co se stalo, bylo, že došlo k demolici starých šaten a ne-
ustálému odsouvání termínu. Nevyšel ani jednoduchý plán Troj-
koalice, že se Lhotka pro veřejnost otevře do zahájení prací jako
park. Problém vězí v neschopnosti koalice (Trojkoalice, ODS,
STAN (Tučňák), HPP) tento projekt zrealizovat. Koupaliště Lhot -
ka, stejně jako jiné investice, se stala obětí toho, že rada hledá
shodu obtížně, pokud se na řešení vůbec dohodne. Výsledkem je,
že investice se nerealizují buď vůbec, nebo s obrovským zpoždě-
ním. Kdo očekával, že se projekt rozjede po rozhodnutí vybudovat
typ přírodního koupaliště, tzv. biotop, ten se spletl. Přitom delega -
ce radních se jela dokonce inspirovat do východoslovenské Sniny,
aby si obdobné koupaliště prohlédla. Ironií je, že biotopové koupa-
liště je jen v pár kilometrů vzdáleném Radotíně. Koupat se občané
budou až ve volebním roce 2018. V současné chvíli po neuvěřitel-
ném zpoždění dva a půl roku začíná radnice se zakládáním sa-
motné stavby. Čistí se keře a vykonávají přípravy na tzv. mokrou
část. Největší koaliční optimisté začínají přiznávat, že ani v létě
2017 nebude Lhotka otevřena. Jsou to ti samí lidé, kteří vždy
označovali Lhotku za svou prioritu. Osudově selhali, koupaliště
bude možné využít až v sezóně 2018. Kdy jakoby shodou okol-
ností proběhnou komunální volby. Občan si tak může vybrat, jestli
ostudné zpoždění způsobil chladný politický kalkul nebo pouhá
neschopnost.V současnosti lze jen doufat, že se radě podaří zre-
alizovat projekt v tomto termínu. Nežijeme přece v Rusku. Tam
některým obcím postavit silnici do zimy trvá i přes třicet let.

Zdeněk Kovařík,
ODS,
zástupce starosty

Na základě pravomocného územního
roz hodnutí začaly minulý měsíc práce na
obnově koupaliště Lhotka. Dokončují se
všechny potřebné demolice a dodavatel
pro vádí potřebné přeložky inženýrských
sítí. Čekáme ještě na nabytí právní moci pro
stavební povolení, aby mohl dodavatel prací
rozjet svoji aktivitu zcela naplno. Mezitím bylo vybudováno malé
jezírko, aby po dobu rekonstrukce nestrádali ani obojživelníci.

INZERCE V4-0418
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● Zažil jste období velké slávy, byl jste
velmi populární zpěvák s mnoha hity.
V 90. letech ale přišel útlum, později vás
postihla mozková příhoda a musel jste
překonávat její následky. Jak jste se
s tím vyrovnával, kdo byl v té době vaší
největší oporou?

V té době pro mě největší oporou byla ro-
dina, manželka Jarka a syn Vašík. Hlavní
zásluhu na tom měli lékaři, třeba paní lo-
gopedka, Marcela Michaličková. O můj ná-
vrat na pódium se pak také velkou částí po-
díleli kluci z kapely a kamarádi, jako třeba
Zdeněk Rytíř.
● Dnes už ale opět přímo sršíte energií,
podařilo se vám také hodně zhubnout.
Jak to děláte, jak si udržujete váhu, kon-
dici, co vás nabíjí?

Největší energií pro mě jsou koncerty
a lidi, kteří na ně chodí, a zpívají s námi, to
mě nejvíce nabíjí. A pak můj hlavní dozorce
nad mou životosprávou a váhou, můj brá-
cha Honza.
● Je o vás známé, že jste velkým milov-
níkem koní. Zpíváte o nich krásné pís-
ničky, vydal jste i album „Oči koní“. Co
pro vás koně a lidé kolem nich zname-
nají? Pomohli vám také při rehabilitaci
po nemoci?

Jako malý kluk jsem jezdíval na statek ke
strýci, kde měl koně a krávy a celé hospo-
dářství a já tam spával na seně nad maštalí
a pak jsem je i pásával, a tak si je člověk za-
miluje. Když jsem v roce 1962 začínal v di-
vadle v Mostě, seznámil jsem se tam s žo-
kejem Ferdou Minaříkem, který mě učil
jez dit na koních. Po mé mozkové příhodě

pak se mnou chodil na procházky po lese
a bral mě do stájí v Chuchli.
●Váš velký návrat na hudební scénu od-
startovala v roce 2011 písnička k filmu
Alois Nebel „Půlnoční“. Napsali ji mladí
autoři Jaromír Švejdík a Dušan Neu-
werth. Víte, jak je napadlo oslovit právě
vás?

Mého bráchu kontaktoval J. P. Muchow,
jestli bych nechtěl nazpívat písničku k fil -

mu Alois Nebel. Film se odehrává v osmde-
sátých letech v prostředí železnice a jedna
z postav má oblíbeného zpěváka Václava
Neckáře. Přišli s tím, že by nebylo špatné,
že bych jednu z písní právě nazpíval já, a to
právě Půlnoční. Písnička se mi líbila, a taky
se mi líbila taková spojitost s filmem „Ostře
sledované vlaky“. 
● Překvapilo vás nebo jste tušil, že se
„Půlnoční“ stane tak velkým hitem?

Václav Neckář: 
Těším se na každý koncert, co mě če ká

Václav Neckář patří mezi legendy české hudební scény.

Zpěvák s nezaměnitelným hlasem se stal hvězdou

v šedesátých letech minulého století. Na přelomu 70. a 80.

let zdobil jeho plakát nebo fotografie téměř každý dívčí

pokojík. V listopadu 2002 postihla Václava Neckáře

mozková příhoda. Po náročné roční rehabilitaci se vrátil na

koncertní pódia. V současné době opět zpívá, nahrává

desky, vyprodává sály a jeho melodické písně i balady si

spolu s ním zpívají děti i jejich prarodiče.

1968 – Golden Kids před startem Music Box No1
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Netušil. Bylo to velké překvapení. Mám
po cit, že hlavní podíl na úspěchu má nato-
čené video s kapelou Umakart a jeho umís-
tění na internetu.
●S mladými autory spolupracujete i na-
dále. Podle čeho si písničky do svého re-
pertoáru vybíráte?

Ano. S Dušanem a Jaromírem jsem pak
natočil dvě poslední desky. Jejich vyloženě
„autorské“ album „Dobré časy“ a pak po-
slední desku „Mezi svými“, kde bylo více
autorů, ale producentem byl Dušan a brá-
cha Honza. Na desce se podíleli i děti mých
kamarádů, kteří už pro mě nemohou psát,
jako Jan Fischer, Václav Kopta nebo Alenka
Rytířová.
● V loňském roce jste slavil 50 let od vy-
dání své první desky a 45 let od založení
skupiny vašeho bratra Bacily, která vás
doprovází. Změnilo se za tu dobu vaše
publikum – kdo dnes chodí na vaše kon-
certy?

Mám štěstí, že na mé koncerty chodí
všechny generace.
● Nazpíval jste spoustu krásných písni-
ček, vydal řadu desek. V bookletu alba,
které vydal Supraphon k vašim sedmde-
sátým narozeninám se přiznáváte, že
vaší asi nejmilejší písničkou je „Kdo
vchá zí do tvých snů, má lásko“. Je nád-
herná, ale proč právě tahle?

Líbila se mi na první poslech, objevil
jsem ji při svém angažmá ve Francii a jsem
rád, že se mi povedlo po sedmi letech uke-
cat Zdendu Rytíře, aby mi ji přebásnil do
češtiny. Také to byla první natočená pís-
nička s Bacily.
● Měl jste nebo máte nějaké hudební
vzory, idoly? 

Se svým spolužákem MUDr. Jirkou Ko-
louchem jsme na gymplu poslouchali Sha-
dows s Cliffem Richardem, L. Donovana,
pak třeba The Beatles, nebo Rolling Stones. 
● Jste nejen zpěvák, ale také herec.
Hned po maturitě jste se stal elévem Di-
vadla pracujících v Mostě, pak jste pů-
sobil v plzeňském divadle Alfa, později
v pražském divadle Rokoko. Zahrál jste
si i v řadě filmů. Jak jste se k hraní do-
stal a na kterou roli vzpomínáte nejra-
ději? 

1. ledna1966 po premiéře hry „Čekání
na slávu“, v divadle Rokoko, ve které jsem
hrál s Helenou a s Martou, přišel za mnou
náš pan ředitel Darek Vostřel a dal mi dá -
rek, novelu Bohumila Hrabala „Ostře sle-
dované vlaky“. Já ji přes noc přečetl a moc
se mi líbila. Netušil jsem, že mě pak za mě -
síc pozvou na kamerové zkoušky na Bar-
randov na tento film.
● Pokud by přišla nabídka, přijal byste
i dnes nějakou roli? Co by vás lákalo si
zahrát?

To záleží na tom, jestli by mi nějaký pan
režisér nějakou roli nabídnul...
● Z vašich hitů vznikl i úspěšný muzikál
„Mýdlový princ“. Jak se vám líbí, potěši -
lo vás to?

Muzikál jsem již viděl několikrát. Moc se
mi líbí jeho zpracování a hlavně výkony
herců, které to myslím baví již několik set
repríz. A to, že zpívají mladí zpěváci mé
písničky, je pro mě ctí, mám z toho radost
a znamená to, že ty písně stále žijí.
●Zpíval jste na mnoha jevištích – ve vel-
kých i malých sálech, klubech i na festi-
valech. Co máte raději, kde se vám vystu-
puje líp?

Každý koncert má něco do sebe. A když
cítíte tu pozitivní energii od publika, tak je
jedno, kde ten koncert je.

● Zpíváte také na různých hudebních
festivalech. Například v roce 2012 jste
se skupinou Bacily vystupovali na čtr-
náctém ročníku tradičního festivalu
„Okoř se šťávou“. Jak se vám na Okoři
hrálo, jak vás přijalo festivalové publi-
kum? 

Koncert to byl bezvadný, moc jsme si ho
užili, diváci nás přijali vřele.
●Na jednom z vašich alb „Podej mi ruku
a projdem Václavák“ zpíváte mimo jiné
také písničku pojmenovanou „Óda na
Prahu“. Jaký je váš vztah k Praze, co na
ní máte nejraději a co se vám naopak
moc nelíbí?

Narodil jsem se na Žižkově, ale i tak jsem
„Pražák“, Prahu mám moc rád. Ale našla
by se spousta zlepšení... 

1969 – Skřivánci na niti (s Jitkou Zelenohorskou)
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Václav Neckář
zpěvák a herec

■ narodil se 23. října 1943 v Praze
■ pochází z umělecké rodiny, od mládí vystupoval v dět-
ských operních rolích v inscenacích Státního divadla
Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem
■ v roce 1962 působil jako herecký elév v mosteckém Di-
vadle pracujících a od roku 1964 v plzeňském divadélku Alfa
■ od roku 1965 účinkoval v Divadle Rokoko
■ v letech 1968 až 1970 byl společně s Martou Kubišovou
a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden
Kids
■ od roku 1971 vystupuje se skupinou Bacily, kterou vede
jeho bratr Jan Neckář
■ jako herec se proslavil především rolí Miloše Hrmy ve
filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, který získal Os-
cara a rolí ve filmu Skřivánci na niti oceněném Zlatým Me-
dvědem na filmovém festivalu v Berlíně. Menší role si zahrál
ve filmech Soukromá vichřice, Ta naše písnička česká, Kul-
havý ďábel, Kolonie Lanfieri a řadě dalších. Patrně největší
divácký ohlas zaznamenal jako princ v úspěšné filmové hu-
dební pohádce Šíleně smutná princezna
■ v roce 2011 natočil se skupinou Umakart velmi úspěšnou
píseň k filmu Alois Nebel „Půlnoční“, která byla oceněna
cenou Anděl 2011 za píseň i videoklip roku a Václav Neckář
byl Akademií populární hudby cen Anděl 2011 uveden do
Síně slávy

●Máte v Praze a jejím okolí
„svá“ oblíbená místa, na kte -
rá se rád vracíte?

Rád chodím na Branickou
skálu, kde nedaleko bydlím. Je
zde krásný pohled na Prahu, na
Vyšehrad a Hradčany. Jen ty
Barrandovské terasy by to chtě -
lo opravit.
● Bydlíte na Praze 4, kde jste
i čestným občanem. Jak se
vám žije na čtyřce?

Žiju zde přes 40 let, a místo
kde bydlíme, je klidné a hezké
prostředí s milými sousedy.
Jsem tu šťastný.
● Co nového připravujete, co
vás čeká, na co se těšíte a na
co se mohou těšit vaši fanouš -
ci?

Těším se na každý koncert,
co mě čeká. Zároveň teď dola-
ďujeme nový koncertní pro-
gram „Příběhy, písně a balady“.

INZERCE V4-0425

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
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POHODOVÉ JARNÍ ODPOLEDNE

21. DUBNA KDYKOLIV MEZI 13. a 17. HOD.

V UPRAVENÉM LESOPARKU V MICHELSKÉM LESE 
ZA HOTELEM NOSÁL A RESTAURACÍ ZA VĚTREM, 500 m OD STANICE METRA C ROZTYLY

BĚHEM JEDNOHO ODPOLEDNE SI MŮŽETE ZDARMA VYZKOUŠET, JAK SE CHODÍ PO SLACKLINE
 NEBO HRAJE GOLF FRISBEE, JAK SE DĚLAJÍ BUBLINY NEBO SI ZAZÁVODIT V PYTLI

ZVEME VŠECHNY DĚTI, RODIČE I PRARODIČE DO NOVĚ UPRAVENÉ ČÁSTI LESOPARKU V MICHELSKÉM LESE

WWW.AREAL-INTERLOVU.CZ
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONÁ

 NA AKCI VÁS SRDEČNĚ ZVE SPOL. PASSERINVEST GROUP, A.S.

KDY:

KDE:

RYBNÍK
LABUŤ

HOTEL NOSÁL

MICHELSKÝ LES 
(KRČSKÝ/KUNRATICKÝ LES)

METRO C
 ROZTYLY

ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE

INZERCE V4-0421

Mladí muzikanti předváděli, co
všechno již dovedou zahrát na své
hudební nástroje, posluchače za-

ujala i řada vydařených pěveckých výkonů.
Porota ty nejlepší ocenila diplomem, za
první místa si výherci ještě odnášeli ky-
tičku, která je v názvu této soutěže. Své zá-
stupce škola poslala i do celorepublikového
kola, které se konalo první jarní čtvrtek,
23. března v Kulturním domě Krakov.

Jarní petrklíč se na škole U Krčského le -
sa konal již podvanácté. Za tu dobu přinesl

divákům i vystupujícím nejen hodně rados -
ti, ale i řadu úspěchů. Jeden z nejvýznam-
nějších patří školnímu souboru Slavíček,
který předloni získal v kategorii velkých
souborů bronzovou stuhu v celorepubliko-
vém kole. Potěšující také je, že počet vystu-
pujících i množství dětí, které se ve volném
čase aktivně věnují hudbě, každoročně vý-
razně stoupá.

Hudební soutěž Jarní petrklíč má v Krči
již dlouhou tradici. Historie festivalu ale
sahá ještě mnohem hlouběji. Letošní celo-

Hudební soutěž

Jarní petrklíč
Tóny hudby rozezněly budovu Základní školy U Krčského

lesa. Již tradičně se zde na sklonku zimního období konalo

školní kolo hudební soutěže Jarní petrklíč. Ve třech

kategoriích – zpěváci, instrumentalisté a malé soubory

vystoupilo celkem 74 žáků školy.

republikové kolo je pořádáno jako již 29.
ročník této soutěže. Jejím zakladatelem je
ředitel základní a mateřské školy Praha 8
– Ďáblice Josef Buchal. Jarní petrklíč bývá
často první příležitostí k hudebním vystou-
pením a soutěžním setkáním pro muzicí-
rující děti, ať už se hudebně vzdělávají
v základních uměleckých školách, u sou-
kromých učitelů hudby anebo si rády za-
zpívají a zahrají jen tak pro radost.

Zakladatelům, stojícím v roce 1985 u ko-
lébky soutěže Jarní petrklíč, se tak splnil
jejich hlavní záměr, který dali soutěži do
vínku. Jarní petrklíč je ale hlavně dětskou
hudební přehlídkou. Zároveň je také příle-
žitostí k vzájemnému setkávání mladých
muzikantů, kteří pře dá vají radost písnič-
kou nejen sobě, ale i ostatním.
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zdraví

dentální hygiena

Postarejte se o zuby,
my se zatím postaráme
o vaše děti
Poskytujeme dentální hygienu pro děti 

a dospělé, kdy máte v čekárně zajištěné 

hlídání, zatímco se o Vás postarají naše 

dentální hygienisty. Společně s Vámi, 

Vašemu dítěti vyčistíme profesionálně zoubky 

a společně se naučíte, jak se nejlépe starat 

o dutinu ústní, aby zuby neohrožoval zubní 

kaz a další nebezpečná onemocnění 

dutiny ústní. 

Využijte příspěvků zdravotních pojišťoven 

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

každý
čtvrtek 

dentální
hygiena

s hlídáním
dětí

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

od Vás...
tram Anděl nebo Újezd

       C+B

    ...až k nám
tram 9,12,20 (Arbesovo nám.)

nebo 5 min. pěšky
ze stanic Anděl, Újezd

INZERCE V4-0409

Sústní hygienou dítěte by měli rodiče
začít co nejdříve po prořezání prv-
ních zubů, tzn. asi v 6 až 8 měsících

věku. Počáteční odpor dítěte nesmí rodiče
odradit. Pouze důslednost a pravidelnost
čištění chrupu vede k úspěchu v osvojení
tohoto návyku. Zpočátku není nezbytně
nut né používat zubní kartáček. Po proře-
zání prvního až druhého dočasného zubu
lze odstraňovat zubní povlak a zbytky po-
travin gumovým prstovým kartáčkem, kte -
rý si rodič nasadí na svůj ukazováček – ná -
zev pomůcky je prsťáček. 

Dočasné zuby by měli rodiče čistit 2krát
denně s použitím malého množství fluori-

dované dětské zubní pasty. V tomto věko-
vém období si dítě ještě neumí vypláchnout
ústa a vyplivnout zbytek zubní pasty a té -
měř veškerou zubní pas tu, aplikovanou na
zubní kartáček, spolkne, v tomto malém
množství, však nelze dítě přefluoridovat.

V předškolním věku čistí zuby výhradně
rodiče, jelikož dítě nemá dostatečně vyvi-
nuté motorické schopnosti a není schopno
zkontrolovat přítomnost zbylého plaku.

Péče o chrup dětí
v mladším předškolním věku
Patříte mezi ty, kdo o dentální hygieně pro předškoláky

zatím jen slyšeli? Pak byste měli vědět, že zubař dobře ví,

z jakého důvodu vás s dítkem na takové ošetření posílá. 

Přibližná časová posloupnost prořezá-
vání dočasných zubů je:
■ 6–8 měsíců věku dítěte se prořezávají
dva dolní řezáky
■ 9–12 měsíců věku dítěte se prořezávají
boční dolní a všechny čtyři horní řezáky
■ 12–16 měsíců věku dítěte se prořezává
horní i dolní první dočasná stolička (dvě
dole + dvě nahoře)
■16–20 měsíců věku dítěte se prořezávají
všechny čtyři špičáky (dva dole + dva naho -
ře)
■ 20–30 měsíců věku dítěte se prořezává
druhá dočasná stolička (dvě dole + dvě
naho ře)

Správný počet založených mléčných zu -
bů je tedy 20. Příště se dočtete o dětech ve
školním věku. Už nyní můžete odpovědi na
své otázky hledat na www. arbesplus.cz
v sekci Když se řekne…

Kolektiv Arbes+ dentální hygiena
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auta

Řešení, jak se dostat k vozu, provozo-
vat ho, ale nemít s jeho provozem
žádné starosti nabízí operativní lea -

sing. „Do jisté míry se dá považovat za ur-
čitou formu pronájmu vozu,“ říká Lukáš
Friedrich, ředitel marketingu a podpory
prodeje, HAVEX-auto.
● Co je výhodou operativního leasingu?

Nepotřebujete akontaci, u full service va-
rianty neřešíte náklady na provoz a údržbu
vozu, řešíte jen PHM, po skončení období
operativního leasingu si můžete vzít další
vůz, jezdíte tedy neustále v novém voze
v perfektní kondici, záruce. Nemusíte se
zadlužovat na „XY“ let při pořízení nového
vozu. Vyberete si vůz tak, aby Vám měsíční
splátka operativního leasingu nenarušila
chod domácnosti nebo jiné důležité po-
třeby a prostě jezdíte. Skupina HAVEX-
auto a IMOFA však nyní intenzivně pracuje
ještě na formě operativního leasingu, která
ještě převyšuje full service variantu. 

● Pro koho je vhodný?
Je vhodný prakticky pro každého řidiče.

Kouzlo operativního leasingu je v tom, že
si svůj vůz najde každý dle svých potřeb
a tužeb. Nabízíme kompletní portfolio vozů
značek ŠKODA, SEAT, FIAT, FIAT Pro -
fessional, Alfa Ro meo, Jeep, Abarth nebo
klid ně Maserati. Uspokojíme tedy rodiny
s dět mi s požadavkem prostorného vozu,
svobodného muže hledajícího reprezenta-
tivní a silný vůz, stejně tak jako vůz na
cesty na chalupu každý víkend. Skupina

INZERCE V4-0416

Operativní leasing:
možnost mít auto bez starostí

HAVEX-auto a IMO FA je specialistou na
vozy 4x4, takže i pro příznivce dobrodruž-
ství či náročné terény máme vozy na míru.
● Co mám udělat, pokud mám zájem
o operativní leasing?

Ideálně samozřejmě kontaktovat naše
prodejce, kontakty naleznete na webu
www.havex.cz a www.imofa.cz, domluvit
si termín návštěvy na salonu, probrat spo-
lečně Vaše představy a požadavky, srovnat
je s nabídkou, vybrat vhodný vůz a o zbytek
se postará HAVEX-auto a IMOFA.
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sport

Trenérem roku se stal tre-
nér beachvolejbalu Ja kub
Skřídlovský, v kategorii

sportovec uspěl Robert Jůzek,
který reprezentuje fotbal.

V ka tegorii sportovkyně roku
se může titulem chlubit Dag-
mar Skřivanová, která se věnu -
je radiovému orientačnímu bě -

hu. Co se týče kategorie druž-
stvo, tam zabodovalo družstvo
žen A STEPP vodní pólo.

Titul naděje roku si odneslo
dokonce deset sportovců. Kate-
gorie Naděje čtyř ky je určena
mladým sportovcům do osm-
nácti let, uspěl třeba hokejista,
cyklista nebo veslař.

Čtyřka má své
sportovce roku
Nejlepší sportovce má čtvrtá městská část.
Rozhodovalo se o umístění v několika
kategoriích, a to sportovec, sportovkyně,
družstvo, trenér a také naděje roku.
Vybírat a navrhovat mohly do soutěže
sportovce sportovní organizace sídlící na
území Prahy 4. 

Trenér roku:
■ Jakub Skřídlovský (1981) – beachvolejbal
Jakub Skřídlovský se věnuje volejbalu a nyní především beachvo-
lejbalu prakticky celý život. Za různé týmy se s úspěchem účastnil
jak juniorských, tak ligových zápasů, nakonec zakotvil v TJ ABC
Braník, kde vede již několik let 9členný tým trenérů mládeže. 

Sportovec roku: 
■ Robert Jůzek (1987) – fotbal
Robert Jůzek hraje od svých šesti let do současnosti fotbal za AFK
Slavoj Podolí Praha. V klubu je nejlepším střelcem a kapitánem
A družstva, které v roce 2016 přivedl ke druhému místu I. A třídy.
Loni také reprezentoval ČR na mistrovství světa lékařů v kopané
v areálu španělského FC Barcelona.

Sportovkyně roku: 
■ Dagmar Skřivanová (1964) – radiový orientační běh
Dagmar Skřivanová se věnuje rádiovému orientačním běhu,
sportu, v němž s přijímačem hledá v lese ukryté vysílače. Sportu
se věnuje prakticky celý život a dosáhla řady úspěchů nejen v ČR,
ale i na evropských či světových šampionátech.

Naděje roku:
■ Oldřich Cichoň (2002) – lední hokej
■ Lucie Keblová (2000) – jachting
■ Gabriel Mahler (2000) – veslování
■ Kateřina Minksová (2002) – moderní gymnastika
■ Jakub Nicod (2004) – tenis
■ Tereza Novotná (1999) – softball
■ David Smetivý (2004) – kopaná
■ Anna Sobotková (2000) – radiový orientační běh
■ Prokop Sojka (1999) – vodní pólo
■ Petr Vávra (2003) – cyklistika

Družstvo roku: 
■ Družstvo žen A STEPP – vodní pólo
Klub vodního póla STEPP Praha je jedním z nejúspěšnějších ve
svém sportu v republice, i zásluhou žen z družstva A. Většina hrá-
ček přešla z dorostenecké soutěže plynule do 1. ligy, některé
hráčky již v dorosteneckém věku hrály současně 1. ligu žen a nyní
jsou i v reprezentaci ČR. Družstvo se v roce 2016 umístilo na
stříbrné příčce první ligy vodního póla žen. 
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V našem pneuhotelu bude o vaše pneumatiky perfektně postaráno. 

       PEČOVAT 
   JE NORMÁLNÍ

AUTOTRIO Praha

Vzpoury 3

143 00  Praha 4

Tel.: 244 400 101 

www.autotriopraha.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí

je možnost přezutí za 999 Kč nebo uskladnění pneumatik za 423 Kč. V rámci jarní servisní 

prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 

podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše ZDARMA.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 

koncentrát náplně do ostřikovačů.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

INZERCE V4-0405
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Kožní ambulance Derma-
link je určená pro dospě -
lé i dětské pacienty. Na-

bízí nejen krátkou objednací
dobu, ale také péči hrazenou ze
zdravotního pojištění. Pacienty
přijímá i bez doporučení oše-
třujícího lékaře. Zkušené lé -
kař   ky zde provádějí vyšetření
a léčbu široké škály kožních ne-
mocí. K nejčastějším diagnó-
zám patří ekzémy, infekce ků -

že, akné, lupénka, dermatitida
nebo růžovka. Obrátit se na
ambulanci můžete ale také
s onemocněním nehtů, vlasů,
s opary, alergiemi, akutními vy-
rážkami, bod  nutím od hmyzu,
spáleninami od slunce, kožní -
mi nádo ry, pigmentovými skvr-
nami a mateřskými znaménky,
které lékařky vyšetřují pomocí
manuálního i digitálního der-
matoskopu. Součástí ambulan -

ce je i lymfologická péče včetně
ručních a přístrojových lymfo-
drenáží pro pacienty trpícími
oto ky.

Využijte před létem
širokou škálu moderních
estetických zákroků

Kožní ambulance Dermalink
nabízí svým klientům také služ -
by kosmetické dermatologie. Ty
již hrazeny ze zdravotního po-
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Kožní ambulance v Braníku nabízí Pražanům komplexní péči

hrazenou ze zdravotního pojištění, moderní kosmetické zákroky

i krátkou objednací dobu. Potřebujete vyšetřit kožní znaménka,

pihy a výrůstky nebo pomoci s léčbou otoků či akné? Navštivte

kožní a lymfologickou ambulanci Dermalink v Praze 4. Ta nabízí

vyšetření a léčbu kožních onemocnění, krátké objednací doby

a zkušené lékaře. Ordinaci naleznete nově v Lékařském domě

Jílovská.

Komplexní péče
a moderní kosmetické zákroky

jištění ale nejsou. V nabídce slu-
žeb je například chemický pe-
eling, lékařské kosmetologické
poradenství, laserové odstra-
nění rozšířených žilek a nad-
měrného ochlupení, omlazení
pomocí mikrojehliček, aplikace
botulotoxinových injekcí nebo
odstraňování znamének pomo -
cí CO2 laseru. Novinkou je pak
tzv. Karboxyterapie – léčebná
metoda založená na místním
působení oxidu uhličitého v ků -
ži, podkoží a svalech. Moderní
technika využívá plynové injek -
ce s oxidem uhličitým a je
ideální k omlazení obličeje, kr -
ku, dekoltu i dalším zákrokům
v estetické medicíně. Karboxy-
terapie je účinná a méně boles-
tivá metoda léčby oproti jiným
způsobům terapie. „Při vlastní
aplikaci je jemnou jehličkou
vpravován plyn pod kůži. V prv-
ním okamžiku můžete pociťo-
vat mírné pálení, které bě hem
několika vteřin odeznívá. Dal-
šími pocity může být mraven-
čení nebo tlak, nejčastěji ale bý -
vá vcelku příjemný pocit te pla.
Podle velikosti ošetřované plo-
chy trvá jedna aplikace zhru ba
dvacet až pětačtyřicet minut.
Pro dlouhodobé výsled ky dopo-
ručuji tři až pět ošetře ní na ob-
ličeji a čtyři až osm aplikací na
jiných částech těla,“ přiblížila
metodu MUDr. Kristýna Baudy-
šová.

Více na www.dermalink.cz

Kožní ambulance
DERMALINK

Lékařský dům,
Jílovská 1825/14a, Praha 4 

1. patro, vpravo od schodiště

Stačí se jen objednat
+420 604 120 223

každý všední den
od 9 do 13 hodin
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volný čas

INZERCE V4-0432

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Dubnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZLETENSKÁ PLÁŇ 11. - 27. 5. 2017PRAHA

Městská policie očima dě -
tí, tak se výtvarné klá ní
jmenuje. Zadání je jed-

noduché, na přihlášených ob-
rázcích by měli malí výtvarníci
zpracovat témata vztahující se
k práci a službě pražské ho
stráž níka.

„Nechat práci městských
stráž níků volně ztvárnit dětmi,
které, na rozdíl od nás dospě-
lých, se umějí na svět dívat ješ -
tě nezaujatýma očima, nám
přiš lo podnětné. Možná je to
dokonce ten nejčistší způsob,
jak práci strážníků zhodnotit
zase trochu jinak a zcela nezá-
visle. Na výsledky soutěže jsem
proto už teď upřímně zvědavý
a doufám, že si to malí tvůrci
rovněž uži jí,“ uvedl Libor Ha-
drava, pražský radní pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.

Zájemci o výtvarnou soutěž
s policejní tematikou mohou

kreslit či malovat libovolnou
malířskou technikou, je však
třeba dodržet formát o velikosti
A3. Hlásit se mohou děvčata
a kluci, kteří navštěvují někte-
rou pražskou základní školu
a chodí do čtvrté nebo páté tří -
dy. 

Obrázky ohodnotí
komise

Je třeba také dodržet potřeb -
né formální podmínky, tedy na
zadní stranu kresby uvést své
jméno a příjmení, svůj věk a ná -
zev školy. Pořadatelé upozor-
ňují děti na to, že práce, kte ré
nebudou označeny, nebudou do
soutěže zařazeny.

Správně označené obrázky je
třeba zaslat na adresu Kancelář
ředitele Městské policie hl. měs -
ta Prahy, Korunní 2456/98,
101 00 Praha 10, Vinohrady,
přičemž do levého horního ro -

hu je potřeba uvést heslo Vý-
tvarná soutěž.

Všechna přihlášená žákov-
ská díla, která splní zadané
podmínky, posoudí a ocení hod-
noticí komise v čele s radním
hlavního města Prahy pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.
Času na práci na obrázcích mají

Děti mohou kreslit práci

městské policie

Pětadvacet let slaví pražská městská policie. Do oslav se mohou

zapojit i děti, a to namalováním práce strážníků. Výtvarná soutěž

je určena pro děti ze čtvrtých a pátých tříd pražských základních

škol.

děti dost, uzávěrka soutěže je
totiž až 15. června. Vítězové
budou odměněni na slavnost -
ním vyhlášení výsledků 7. září
na pražském Žofíně.

Ocenění proběhne v rámci
akce pro veřejnost u příležitosti
Dne Měst ské policie hl. m. Pra -
hy. Bě hem doprovodného pro -
gra mu pro děti strážníci před-
staví svou činnost a ukážou
tech niku.

Z prací
vznikne kalendář

Motivací pro přihlášení do
sou těže může být pro pražské
čtvrťáky a páťáky kro mě cen
i to, co se s jejich výtvarnými
díly bude dál dít. Z nejlepších
prací totiž vznikne nástěnný
kalendář a práce budou před-
staveny na prosincové výstavě
v budově pražského magistrá -
tu.

■ Zájemci o výtvarnou soutěž s policejní tematikou mohou
kreslit či malovat libovolnou malířskou technikou, je však
třeba dodržet formát o velikosti A3. Hlásit se mohou děvčata
a kluci, kteří navštěvují některou pražskou základní školu
a chodí do čtvrté nebo páté třídy. 
■ Je třeba také dodržet potřebné formální podmínky, tedy
na zadní stranu kresby uvést své jméno a příjmení, svůj věk
a název školy. Pořadatelé upozorňují děti na to, že práce,
které nebudou označeny, nebudou do soutěže zařazeny.
■ Správně označené obrázky je třeba zaslat na adresu Kan-
celář ředitele Městské policie hl. m. Prahy, Korunní
2456/98, 101 00 Praha 10, Vinohrady, přičemž do levého
horního rohu je potřeba uvést heslo Výtvarná soutěž.



k spoluúčasti na tomto projektu odpovídá
ředitel ZUŠ Jižní Město František Hlu-
cháň: „Byl to především zájem ze strany
sa motných prarodičů, vodících své vnouč -
ky do nejrůznější výuky v naší škole. Mnoh -
dy by totiž chtěli dětem pomoci s domácí
přípravou do výuky, ale nemají pro to zá-
kladní znalosti toho či onoho oboru. Ti další
třeba jen na uměleckou činnost neměli do-
posud čas a tímto jim otevřeme cestu k to -
mu, aby si své sny v tomto ohledu alespoň
částečně splnili.“

Projekt je určený pro seniory v oblasti ce-
loživotního uměleckého vzdělávání. Posky-
tuje lidem v postproduktivním věku, tedy
seniorům „55 +“, odbor né studium v ob-
lasti hudebního a výtvarného umění či v ta-
nečních a literárně-dramatických oborech.
V současnosti akademii v hlavním městě
navštěvuje přes čtyři sta seniorů s věko-
vým průměrem 68,5 let. Studium je bez-
platné, nemalé prostředky na provoz těch -
to akademií věnuje pražský magistrát.
Vý uka probíhá v tříletém cyklu, v současné
době se tedy ke studiu ne lze přihlásit.
V dlouhodobém zájmu je rozšíření mož-
nosti studia pro seniory na drtivé většině
základních uměleckých škol, ale připravuje
se projekt i pro školy jiného typu. Po ukon-
čení tříletého studia v příštím roce dojde
u pilotních škol k podrobné analýze a na
jejím základě bude sděleno, jakým způso-
bem a za jakých podmínek bude Akademie
umění a kultury pro seniory pokračovat. 
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veřejný prostor

Pilotní projekt uměleckého vzdělávání
lidí v seniorském věku zahájilo v roce
2015 šest pražských základních

uměleckých škol (ZUŠ). Mezi nimi i ZUŠ
Adolfa Voborského a ZUŠ Jižní Město
v Pra  ze 4. Pro velký zájem seniorů se o rok
později Akademie umění a kultury pro se-
niory dočkala rozšíření do dalších šesti
ZUŠ. Pilotnímu projektu předcházela inici-
ativa hostivařské ZUŠ, která s touto formu
výuky začala jako první, a byla naprosto za-
skočena zájmem seniorů, který převyšoval
kapacitní možnosti školy. 

Druhým rokem studují umělecky zalo-
žení senioři hudební, výtvarný, literárně
dramatický i taneční obor na ZUŠ Adolfa
Voborského. Nejvíc studentů se tu přihlá-
silo na hudební a výtvarný obor. „Doporu-
čený počet zájemců ze strany magistrátu
byl do padesáti studentů, který jsme vzhle-
dem k velikému zájmu překročili asi o tře-
tinu. A i tak jsme některé zájemce museli
už z kapacitních důvodů odmítnout. Řada
seniorů naší školu pochopitelně zná. Buď
se účastnili některých veřejných koncertů,
či kulturních akcí, anebo k nám vodí svá
vnoučata. Mají tak ideální příležitost poz -
nat některé z našich znamenitých peda-
gogů. Proto pro nás nebyl tak velký zájem
o studium na akademii překvapující“,
uvedl ředitel Petr Drešer.

Každý z umění milovných studentů
vstu poval do tohoto tříletého projektu s ji -
nou představou a jiným cílem. Někdo chtěl

navázat třeba na své studium klavíru
z mlá dí, někdo se rozhodl naučit se hrát na
housle, protože po tom odjakživa toužil.
„Myslím si, že každý, kdo se v seniorském
věku rozhodne pro sebevzdělávání, pro ak-
tivní způsob trávení svého času a v nepo-
slední řadě pro seberealizaci v uměleckém
oboru, zasluhuje veliké uznání. Výsledky
této práce pak spíš ohodnotí samotní stu-
denti, jejich rodiny, či přátelé. Cílem pocho-
pitelně není začít v seniorském věku umě-
leckou kariéru. Ale například poznat, co
prožívá ten, kdo předstupuje před publi-
kum, je myslím jeden ze zážitků, který sto -
jí za to“, doplnil Petr Drešer.

Na konci loňského školního proběhl v sá -
le ZUŠ Adolfa Voborského koncert, kde vý-
hradními účinkujícími byli právě studenti
akademie. Úroveň a schopnosti jednotli-
vých účinkujících byly obrovským překva-
pením pro všechny, kdo přišli studenty-se-
niory na jejich první koncert podpořit.
„Stej ně tak doufám, že i letos proběhne
kon cert seniorů, na který jistě včas upozor-
níme“, dodal Petr Drešer.

S velkým zájmem o studium uměleckých
oborů se setkala také ZUŠ Jižní Město. Stu-
dium probíhá formou individuální či skupi-
nové výuky, přednášek a seminářů. Sou-
částí studia jsou také veřejná vystoupení či
výstavy. Pěvecký sbor zdejší Akademie
umě ní a kultury se v lednu letošního roku
představil posluchačům v Betlémské kapli.
Na otázku prvotních impulzů vedoucích

Na balet, dramaťák nebo do houslí

chodí i senioři
Nejen děti, ale i starší spoluobčané mají v naší metropoli

možnost, aktivně se věnovat hudbě, výtvarnému umění,

tanci a divadlu. Úspěšný projekt hlavního města Prahy

Akademie umění a kultury pro seniory funguje na většině

pražských základních uměleckých škol. 
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školství

INZERCE V4-0438

Přesně 152 povídek zaslali
do druhého ročníku sou-
těže nazvané „Malí, velcí

spisovatelé“ žáci ze základních
škol Prahy 4. Cílem soutěže by -
lo nabídnout dětem možnost
napsat, ilustrovat a vyrobit si
vlastní knihu a poslat ji do sou-
těžního klání s dalšími takový -
mi dílky.

Vítězné práce vybra la ve
třech kategoriích porota, jejímž
členem se letos stal také básník
Jiří Žáček, čestný občan Pra -

hy 4, autor knih pro malé i do-
spělé čtenáře. Tématem sou -
těžních prací letos byla „Straši-
delná povídka z místa, kde
ži ju“. Děti měly za úkol napsat
povídku, ne bo namalovat ko-
miks. Kníž ka tedy mohla být
kreslená, psaná, s ilustracemi.
Soutěžit mohli jednotlivci, tří -
dy, skupinky děti, party kama-
rádů ze základních škol na čtyř -
ce. Malí velcí spisovatelé i letos
prokázali od vymyšlení námě -
tu, přes napsání povídky, až po

ilustrace tematickou i jazyko-
vou vynalézavost a obrovský
vý tvarný cit. 

V kategorii Mladší individu-
ální tvorba to byla povídka „O
strašidélku Brum Brum“ Adél -
ky Bílé, žákyně 2. B ze ZŠ
Ohradní, „Strašidelná kotelna“
devítileté Sofinky Janurové
a „Klárka bílou paní“ od Niny
Fabiánkové, spoluautorky Ro -
zá lie Šorejsové a Emy Dvořá-
kové s ilustracemi Emy Dvořá-
kové z 3. N třídy ZŠ Jižní.

Malí, velcí spisovatelé
tvořili strašidelné příběhy
Děti ze čtyřky měly již podruhé možnost samy nebo s kamarády

a spolužáky udělat si knížku podle vlastních představ.

U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy proběhl druhý

ročník soutěže „Malí, velcí spisovatelé“.

V ka tegorii Kolektivní dílo zabo-
dovalo „Hrůzostrašné povídání
z Milána“ V. třídy Milán ZŠ sv.
Augustina, „Strašidelná povíd -
ka“ třídy 6. A a 6. B třídy ZŠ Fi-
lozofská, objekt Jitřní, „Branic -
ký strašidlář, aneb Kdo se bojí,
nesmí do Hodkoviček“ dětí z 3.
B ZŠ Filozofská a „Strašidelné
povídky“ třídy 5. E ZŠ Jižní. 

V kategorii Starší individu-
ální tvorba vyhodnotila porota
jako nejlepší dílo „Bloudící
muž“ Tadeáše Hodíka ze ZŠ
Sdružení, „Práz dniny u sestře-
nice“ desetileté Hany Lebedové
ze ZŠ Jižní, povídku „Doma
s chů vou“ z díla „Strašidelné
po vídky ze Spořilova“ od Lucie
Kyliánové a Ruth Hroudové ze
ZŠ Jižní, „Strašidelný rybní-
ček“ Terezy Kanoute, žákyně
9. A ZŠ Mendíků a „Tajemství
Vyšehradu“ Hany Malečkové
z 5. B ZŠ Jeremenkova.

INZERCE V4-0426
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volný čas

INZERCE V4-0422

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ 11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

PRAHA

V pondělí 24. dubna je od
15.00 hod. pro seniory
připravena ve velkém sá -

le Kulturního centra Novodvor-
ská 1013/151 přednáška první
pomoci na téma první pomoc
při anafylaktickém šoku, cizím
tě le se v dýchacích cestách, di-
abetickém kómatu, pásovém

opa ru. Ve čtvrtek 4. května se
od 15.00 hod. ve velkém sále
Nuselské radnice (Táborská 30,
3. patro), dozví, jak poskytnout
první pomoc při zlomeninách,
podvrtnutí, laryngitidě, febril-
ních křečích. O týden později,
11. května se tu, opět od 15.00
hod. na přednášce požární pre-

vence zájemci seznámí s prob-
lémy, jak se nejlépe chovat při
mimořádné události – požáru.
Toto téma je zaměřeno přede-
vším na požární prevenci v do-
mácnostech, tedy na situace
v běž ném životě. V případě záj -
mu se dostavte 15 minut před
zahájením každého semináře

Přednášky, exkurze a akce

pro seniory
Senioři na čtyřce se rozhodně nudit nemusí. Na čtyřce se jim nabízí
řada možnosti pro aktivní využití volného času. V nejbližší době
mohou například navštěvovat přednášky první pomoci a požární
prevence, navštívit Muzeum českého granátu nebo interaktivní
výstavu Na film! 2 – V pohybu, vydat se na procházku po stopách
Karla Hynka Máchy či za zvířátky do zooparku v Malé Chuchli.
Pobavit se pak mohou na Májové veselici.

na příslušné místo. Vstup na
všechny přednášky je zdarma.

Od dubna nabídne městská
část Praha 4 svým seniorům
nový zajímavý cyklus 4 prochá-
zek „Literární toulky Prahou“.
První procházka je zavede za
Karlem Hynkem Máchou, který
se narodil pod jménem Ignác na
Újezdě v domě U Bílého orla
a následně s rodiči bydlel na Do-
bytčím trhu, dnešním Karlově
náměstí. Procházka se usku-
teční 25. dubna od 10.00. Sraz
je u kostela sv. Petra na Poříčí
(za Bílou labutí), přihlášky jsou
na bezplatné lince 800 100 128
přijímány od 17. dubna.

Pro všechny zájemce z řad
seniorů je připravena 11. květ -
na od 14.00 hod. Májová vese-
lice v Kulturním centru Novo-
dvorská. K poslechu i k tanci
bude hrát Václav Bízek s dopro-
vodem.

Vstupenky jsou pro seniory
nad 63 let s trvalým bydlištěm
v městské části Praha 4 opět
zdarma a budou se vydávat 25.
dubna od 8.00 do 8.30 hodin.

INZERCE V4-0412

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
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■ Žilinská
■ Vzdušná x Na Rovinách 

■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě 

■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Na Květnici (u tříd. odpadu)
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály 

■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Horáčkova X Bartákova
■ Bítovská
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Fillova x Rabasova
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

■Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova u školy
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce 

■ Psohlavců x Věkova
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského
ná draží
■ Sládkovičova
■ Mirotická x Čimelická (u uli -
ce Novodvorská)
■ Na Chodovci (parkoviště pro -
ti škole)

■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
■Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

■ Jivenská x Adamovská
■ Ctiradova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická

■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■Pod Děkankou x Nad Spádem 

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

■ U Pernštejnských x Druž-
stevní
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Vavřenova
■ Zapadlá x Zelený pruh

18. dubna od 16.00 do 20.00

19. dubna od 16.00 do 20.00

20. dubna od 16.00 do 20.00

21. dubna od 16.00 do 20.00

24. dubna od 16.00 do 20.00

25. dubna od 16.00 do 20.00

26. dubna od 16.00 do 20.00

27. dubna od 16.00 do 20.00

28. dubna od 16.00 do 20.00

2. května od 16.00 do 20.00

3. května od 16.00 do 20.00

4. května od 16.00 do 20.00

5. května od 16.00 do 20.00

1. Podolská x Pravá
2. Pacovská x Jankovská
3. Vavřenova (u obchodu)
4. Hlavní x Choratická
5. Na Líše
6. Jižní IX (ve slepém konci)
7. Otakarova
8. Zálesí x Sulická
9. Nad Lesem 10

10. Branická x K Ryšánce

11. Jiskrova x Na Mlejnku
12. K Výzkumným ústavům
13. Sinkulova x Lopatecká
14. Humpolecká x Herálecká I
15. Na Veselí x Soudní
16. Na Květnici
17. Ohradní x Michelská
18. Děk. vinice I x U Děkanky
19. Na Rovinách 46
20. U K. vodárny x Hornokrčská

Stanoviště
pro sběr kovových obalů

Kontejnery
na použitý textil

1. 2x ul. Jankovská
2. ul. Durychova
3. 2x ul. Chodovská
4. 2x Antala Staška
5. Jílovská x Novodvorská
6. ul. Branická (č. 161–171)
7. 1x V Štíhlách x Štúrova
8. Roztylské nám. (u Tesca)
9. 2x Kotorská x Hvězdova

10. Branická x Mezivrší

11. Podolská x Pravá
12. Na Líše (u školy)
13. Pod Lysinami x Na Lysi-

nách
14. Michelská x U Plynárny
15. Hlavní x Choratická
16. Na Veselí x Soudní
17. Na Zámecké x Nám. Bratří

Synků
18. Durychova (u pošty)
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na bioodpad

■ Paprsková x V Kole 9.00–12.00
■ Pekárenská x Prostřední 9.00–12.00
■ Nad Skalkou x Nad Lomem 9.00–12.00
■ Herálecká I x Pacovská 13.00–16.00
■ Lukešova x Bohrova 13.00–16.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce 13.00–16.00

■ V Křovinách x Gončarenkova (parkoviště) 9.00–12.00
■ Nad Obcí II (slepý konec) 9.00–12.00
■ Na Veselí x V zálomu 9.00–12.00
■ Klánova x Na Dlouhé mezi 13.00–16.00
■ Zapadlá x Zelený pruh 13.00–16.00
■ Rosečská 1736/15 13.00–16.00

22. dubna 2017

23. dubna 2017

Do kontejnerů patří listí,
tráva, větve, neznečiště -
ná zemina, příp. kuchyň-

ský bioodpad rostlinného pů-
vodu. Nepatří sem bioodpady

živočišného původu – maso,
kos ti, kůže, olej, tuk, dále vel-
koobjemový odpad, nebezpeč -
ný odpad a ostatní komunální
odpad, uliční smetky.
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Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

slouží velkoobjemo vé kontejnery. Nábytek
je vhod né alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc místa, dále
je možno vyu žít sběrné dvory. 

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož jejich sou částí je i kovová vrs -
tva, kte rá znemožňuje jejich použití při re-
cyklaci skla. Zrcadla patří do nádoby na
směsný odpad, pokud se zrcadlo do této ná -
do by nevejde, jde o objemný od pad. K od-
kládání tohoto odpadu slouží velkoobjemo -
vé kontejne ry, dále je možno využít sběrné
dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

(lyže, snowboar dy, posilovací stroje) není
mož  né odložit do sběrných ná dob na směs -
ný komunální odpad, jde o objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoob-
jemové kontejnery, dále je možno využít

sběrné dvory. Menší sportovní náčiní (bru -
sle, tenisové rakety) či jeho součásti je
mož né odložit do sběrných nádob na směs -
ný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož obsahují neoddělitelné příměsi
(pryskyřice, ochranné fólie, tónovací po -
kovení), které znemožňují je jich použití při
recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný
od pad. K odkládání tohoto odpadu slouží
velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběr né dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

na plasty ani do sběrných nádob na směsný
od pad.

Jde o těžko zpracovatelný odpad, který
lze odložit ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy (za úhradu), zákon navíc sta-
novuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru pneumatik a jiných vý-
robků. Zpětný odběr musí být proveden

Kam patří odpad bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -
ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob

lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
měs ta Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvo -
ře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí fir ma, je pů-
vodcem tohoto odpadu tato firma a vztahují
se na ni povinnosti původce odpadu.

Zářivky
Zářivky a výbojky z domácností nepatří

do sběrných ná dob na sklo ani do sběrných
ná dob na směs ný od pad. Kvůli obsahu ne-
bezpečných látek to tiž jde o nebezpečný
od pad. Zářiv ky a výbojky lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Pra -
hy, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu ne bo při plánovaném mobilním
sběru nebezpečného odpadu.

Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru zářivek, výbo-
jek a jiných výrobků. Zpětný odběr musí
být proveden bez nároků na úplatu od spo-
třebitele a mís ta zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako mís -
ta prodeje. 

INZERCE V4-0427

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V4-0403

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
OD 14. 4. DO 28. 4. 
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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luštění

INZERCE V4-0433

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov
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Chodov
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Letňany
Kobylisy
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u Prahy
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Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice

   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
n. Lesy

Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha 650 000
Západ 58 400
Jih 57 600
Sever 62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200

931 900
výtisků

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V4 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete české přísloví.



25www.vase4.cz

veřejný prostor

K hlavním tématům sou-
těže nazvané „Žijí mezi
námi“ patřily mimo jiné

kolektivizace zemědělství v 50.
letech, konec války na Pankrá -
ci, rok 1968 nebo listopadová
revoluce. Některé projekty byly
pozoruhodné výtvarně, jiné
svou dokumentační hodnotou,
ale ve všech došlo ke vzácnému
setkání a naslouchání mezi nej-
starší a nejmladší generací.

Absolutním vítězem soutěže
se stal tým žáků 8. A ze Zá-
kladní školy Mendíků. Odborná
porota ocenila především způ-
sob vedení rozhovoru, odborné
zpracování i celkový dojem. Ju -
lie Cibul ková, Šimon Cibulka
a Lu ka Brajanoski požádali
o roz hovor paní Evu Mikulec-
kou, farářku Církve českoslo-
venské husitské. Ta se s nimi
podělila o vzpomínky na svého
tatínka, kte ré mu komunistický
režim ode bral státní souhlas
k vykonávání farářského pos-
lání. Těž ce to poznamenalo ce -
lou rodinu. Svěřila se, že i pro
ni bylo vzpomínání na dávnou
dobu velmi zajímavé. Většinou
se to tiž lidé ptají na osud jejího
tatínka, ale pohled malého dí-
těte, kterým v těch těžkých do-
bách byla právě ona, ten zůs-
tává stra nou. 

Škola Mendíků bodovala
i v dalších kategoriích 1. roč-
níku soutěže „Žijí mezi námi“. 

„Do projektu se zapojili žáci
8. a 9. ročníku naší školy. Če-
kalo nás několik úžasných se-
tkání s lidmi, kteří sice žijí ne-
daleko nás, někteří dokonce
vel mi blízko, a přesto o nich
vlastně nic nevíme. Během ně-
kolika měsíců jsme poznali pět
osobností, o nichž se v žádných
novinách nepíše a jejich osudy
zná většinou jen vlastní rodina.
Jsme rádi, že se nyní můžeme
počítat k těm, kteří vědí víc“,
uvedla Veronika Zvolánková,
učitelka dějepisu Základní ško -
ly Mendíků. 

První místo v kategorii Nej-
lépe vedený rozhovor obsadili
Mendíci s prací žáků 8. A pod
názvem Útěk z Jugoslávie.
„Osud naší paní uklízečky Du-
bravky Linhartové nás při roz-
hovoru děsil i dojímal. Když
vyprá věla o svém životě a útěku
z válečné Jugoslávie, došlo
nám, že válka je bohužel sku-
tečnost, a ne kapitola z učeb-
nice. Díky jejímu vyprávění se
na současné konflikty světa dí-
váme dost jinak,“ doplnila Vero-
nika Zvolánková. 

Projekt „Žijí mezi námi“ po-
mohl i k setkání vnučky s pra-

babičkou, které se díky rodin-
ným rozepřím neviděly několik
let. Paní Vlasta Bubílková vzpo-
mínala na svůj život po boku
manžela, který patřil k letcům
RAF. Práce dostala Ocenění za
odvahu k setkání. Cenu za au-
tentické setkání získala práce
žáků vzniklá ze setkání s paní
Drahomírou Zvolánkovou. Díky

jejímu vyprávění soutěžící na-
hlédli alespoň trochu do pocitů
lidí, kteří zažili na vlastní kůži
dobu kolektivizace vesnice
v 50. letech a zjistili, že se s tím
dodnes mnozí nevyrovnali. Vy-
právění vnuka Honzy s jeho
85letou babičkou Annou Haklo-
vou přiblížilo dalšímu týmu do -
bu konce druhé světové vál ky.

Děti se přesvědčily,
že svědkové dějin žijí mezi námi

Týmy druhých stupňů základních škol
z Prahy 4 hledaly ve svém okolí pamětníky
významných historických událostí 20.
století, kteří byli ochotni podělit se s nimi
o své vzpomínky a příběhy. Úkolem
účastníků soutěže „Žijí mezi námi“ bylo
pořídit rozhovory s pamětníky, a na jejich
základě zpracovat krátký film, brožuru,
plakát s textem a fotografiemi nebo jiné
podobné dílo. Výsledkem je 38 projektů
z osmi základních škol.

Výsledky soutěže
■ Vítězný projekt:
Setkání s paní Evou Mikuleckou (ZŠ Mendíků)
■ Kategorie: Ztvárnění lokálních dějin
1. místo – Babička vypráví o svém dětství (ZŠ Jílovská)
2. místo – Vzpomínky na dětství na Pankráci za druhé světové
války – rozhovor s paní Annou Lancingerovou (ZŠ Kavčí hory)
■ Kategorie: Dokumentační hodnota
1. místo – Příběh vypráví pan Josef Kovařík (ZŠ Jílovská)
2. místo – Tatínkova základní vojenská služba (ZŠ Jílovská)
■ Kategorie: Kolektivní projekt
Když babička nebo děda vypráví… (ZŠ Jílovská)
■ Kategorie: Video
Teta (ZŠ Křesomyslova)
■ Kategorie: Nejlépe vedený rozhovor
Dubravka Linhartová: Útěk z Jugoslávie (ZŠ Mendíků)
■ Ocenění za odvahu k setkání:
Rozhovor s pamětnicí – Nguyen Thi Thu (ZŠ Bítovská)
Setkání s paní Vlastou Bubílkovou (ZŠ Mendíků)
■ Ocenění za autentické setkání:
Setkání s Drahomírou Zvolánkovou (ZŠ Mendíků)
■ Ocenění za neotřelou perspektivu:
Jak si náš dědeček babičku bral (ZŠ Jílovská)
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ských soubojů, v nichž školní
družstva soutěžila v pěti disci-
plínách Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů. Největší
pětiboj v rámci Sazka Olympij-
ského víceboje ozdobila ex -
hibice olympioniků, které se
zúčast nili například olympijská
vítězka ve veslování Mirka To-
pinková-Knapková, atletka De-
nisa Rosolová, plážová volejba-
listka Kristýna Kolocová nebo
režisér Jakub Kohák.

Sazka Olympijský víceboj
vznikl jako společná aktivita
Českého olympijského výboru
a společnosti Sazka na podporu
zdravého životního stylu. Tento
jedinečný projekt je určený
všem dětem základních škol
a odpovídajících stupňů šestile-
tých nebo osmiletých gymnázií.
Cílem je přivést ke sportování
co nejvíce dětí, ukázat jim sport
jako zábavu a přirozený životní
styl.
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sport

Počtvrté v řadě se sportov-
cům Základní školy Kře-
somyslova podařilo vy-

hrát největší halovou soutěž
Odznaku Všestrannosti Olym-
pijských Vítězů (OVOV).

Družstva ze třiceti šesti praž-
ských škol soutěžila v troj -
skoku, hodu medicinbalem,
přes ko cích přes švihadlo, leh-
sedech a driblinku. Družstvo ve
složení Adéla Zimová, Rozálie
Saidlová, Khrystyna Leta, Jan
Procházka, Josef Mu sil, Nicolas
Labaj a Josef Simon opět vý-
borně reprezentovalo svou ško -
lu. Hned po první disciplíně se
ujali vedení trojskokem Josefa
Musila 8,45 metru a svůj ná-
skok zvyšovali, čímž si vyslou-
žili pochvalu od přítomných
olympioniků. Ús pěchem skon-
čila i soutěž jednotlivců. Ve

svých kategoriích získali zlato
Adéla Zimová a Jo sef Musil,
stříbro Josef Simon a Jan Pro-
cházka, na 5. místě skončily
Khrystyna Leta a Rozálie Sai-
dlová, Nicolas Labaj se umístil
na 7. místě. Rozálii Saidlové se
podařilo zvítězit ve skoku přes
švihadlo výkonem 340 přesko -
ků za 2 minuty. 

V bojích o OVOV jsou žáci ze
školy Křesomyslova úspěšní již
několik let. V loňském roce se
pět dětí probojovalo až na repu-
blikové finále, kde byl Josef Mu -
sil druhý. Na škole funguje ně-
kolik sportovních kroužků jako
například kroužek atletické pří-
pravy, miniházené, stolního te-
nisu a kroužek turistickovodác -
ký.

Pražským halovým pětibo-
jem vyvrcholil seriál osmi kraj-

V pražském pětiboji
opět zvítězila škola Křesomyslova
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Pražským halovým pětibojem vyvrcholil

seriál osmi krajských soubojů, v nichž

školní družstva soutěžila v pěti disciplínách

Odznaku Všestrannosti Olympijských

Vítězů. Pražský pětiboj vyhrála Základní

škola Křesomyslova, která je na druhém

místě z celé České republiky.
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LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. jsou malebné lázně ležící
v podhůří Jizerských hor, 25 km od Liberce.

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!

15% SLEVA NA POBYTY Z CENÍKU RELAXAČNÍCH,
WELLNESS A LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ do 15. 5. 2017!

VÍKENDOVÝ POBYT
Od 2.184 Kč - 15% = 1.857 Kč / 3 dny – 2 noci / 1 osoba

pobyt s polopenzí, 3 procedury

BOŽÍ VODA
Od 9.416 Kč – 15% = 8.004 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby

pobyt s polopenzí, 7 léčebných procedur

SINGL POBYT
Od 5.428 Kč - 15% = 4.614 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba

pobyt s polopenzí, samostatné ubytování, 12 léčebných procedur

MIMOŘÁDNÁ LÉČEBNÁ NABÍDKA
Od 9.880 Kč - 15% = 8.398 Kč / 6 dní – 5 nocí / 2 osoby

pobyt s polopenzí, 10 léčebných procedur

POHYBOVKY 
Od 6.590 Kč – 15% = 5.602 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba

pobyt s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 15 léčebných procedur 

KVĚTNOVÉ POBYTY V PRODEJI
3.495 Kč / pobyt / 1 osoba / 4 dny!

NOVINKA!
PŘÍMÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ
PRAHA – LÁZNĚ LIBVERDA
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Máme pro Vás řešení

NEDAŘÍ SE VÁM
PŘESTAT KOUŘIT ?

Zakoupíte v lékárnách...

Redukuje až
58%

dehtu
z cigarety

www.STOPFITLR.cz

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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Chatová osada Jachta 
u Máchova jezera

Levné ubytování s polopenzí
v chatkách  se sociálním

zařízením

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU
DOVOLENOU

tramp
ké hřišt atd.

www.JachtaMachovoJezero.cz  
www.CtyrlistekMachovoJezero.cz

tel.: 604 809 688 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

Při poslední lekci plavec-
kého výcviku v pražském
Podolí si Klára Ojrzyńská

všimla muže na dně bazénu,
který se nehýbal. Upozornila na
něj rychle trenérku a pak už šlo
všechno rychle.

Plavčík pro tonoucího skočil,
poskytl první pomoc a přivolal
záchranáře, kteří muže resus-
citovali a odvezli. Díky pozor-
nosti a všímavosti Klárky muž,
ročník 1967 z Českých Budějo-
vic, přežil a vy vázl bez násled -
ků.

Rodina Kláry pochází z Pol-
ska. Osmiletá Klárka je žákyní
3. B Základní školy Jeremen-
kova, kterou navštěvují i její
dva starší bratři. Výborně se
učí, dělá gymnastiku, aerobik
a atletiku a má ráda zvířát ka.

Třídní učitelka malé hrdinky
Ivana Zimmelová upozornila na
její příkladný čin proto, aby
ostatní děti věděly, že je správ -
né být vnímaví, dívat se kolem
sebe, a že lidé by si měli pomá-
hat. Klára převzala ocenění od
Prahy 4 a její třídní ji navrhla

do nominace na cenu Fair play,
kterou vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.

Školní cenu Fair play Čes ké -
ho olympijského výboru udě luje
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
společně s Olympijskou akade-
mií a Českým klubem Fair play
Českého olympijského výboru
za mimořádné morálně hodnot -
né činy a skut ky ve škole a škol-
ních akcích všeho druhu. Jedná
se o přenos čestného „fair play“

jednání z oblasti sportu do ob-
lasti běžného občanského ži-
vota. Cena se uděluje ve čtyřech
samostatných kategoriích – za
záchranu života, za ušlechtilý
mravní čin, za čestné sportovní
jednání a za celoživotní práci ve
školní tělesné výchově.

Žákyně třetí třídy Základní školy Jeremenkova Klára Ojrzyńská při

kurzu plavání upozornila trenérku na člověka, který ležel na dně

bazénu. Díky jejímu postřehu zasáhl plavčík a spolu s přivolanými

záchranáři mu poskytli včas první pomoc.

Osmiletá dívenka
zachránila lidský život
Osmiletá dívenka
zachránila lidský život

Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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Bašť, Běchovice, Bořanovice, Brandýs nad Labem, Brnky, Březiněves, Císařská Kuchyně, Čakovičky, Čelákovice, Dehtáry, Dolínek, Dolní 
Chabry, Dolní Počernice, Drasty, Dřevčice, Horňátky, Horní Počernice, Horoušánky, Horoušany, Hoštice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, 
Jirny, Jiřice, Káraný, Klánovice, Klecánky, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kopeč, Korycany, Kostelec nad Labem, Kozovazy, Lázně Toušeň, 
Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mírovice, Miškovice, Mochov, Mratín, Mstětice, Nehvízdky, Nehvizdy, Nová Ves, Nové Jirny, Nový Brázdim, 
Nový Vestec, Odolena Voda, Pakoměřice, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Popovice, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Radonice, 
Řež, Satalice, Sedlčánky, Sedlec, Sluhy, Stará Boleslav, Starý Brázdim, Svémyslice, Šestajovice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Úvaly, 
Veleň, Veliká Ves, Veliký Brázdim, Veltěž, Větrušice, Vinoř, Vodochody, Vyšehořovice, Záluží, Zápy, Zdibsko, Zdiby, Zeleneč, Zlonín, Břve, 
Černošice, Černý Vůl, Červený Újezd, Číčovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Drahelčice, Hole, Holubice, Horoměřice, Hostivice, 
Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Kala, Karlík, Kněževes, Kosoř, Kozinec, Kuchařík, Lety, Libčice nad 
Vltavou, Lichoceves, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Měchenice, Nebušice, Noutonice, Nučice, Okoř, Ořech, Přední Kopanina, Ptice, Radotín, 
Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Sedlec, Slivenec, Sobín, Solopisky, Statenice, Středokluky, Suchdol, Svrkyně, Tachlovice, Trnová, 
Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vonoklasy, Všenory, Vysoký Újezd, Zadní Kopanina, Zbraslav, 
Zbuzany, Bakov, Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blahotice, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Břešťany, Budenice, Budeničky, 
Bůhzdař, Buštěhrad, Byseň, Cvrčovice, Čanovice, Čelechovice, Čeradice, Doksy, Dolany, Dolín, Dolní Bezděkov, Drchkov, Drnek, Drnov, 
Družec, Dřetovice, Dřínov, Dubí, Hobšovice, Holousy, Honice, Horní Bezděkov, Horní Kamenice, Hořešovice, Hořešovičky, Hostouň, 
Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Hřešice, Humny, Hvězda, Jarpice, Jedomělice, Jemníky Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, 
Klobuky, Knovíz, Kobylníky, Kokovice, Koleč, Kováry, Královice, Kročehlavy, Kutrovice, Kvíc, Kvíček, Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota, 
Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Lisovice, Lotouš, Lukov, Luníkov, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice, 
Mozolín, Neprobylice, Netovice, Netřeby, Neuměřice, Nová Studnice, Nová Ves, Olšany, Osluchov, Otruby, Otvovice, Páleč, Páleček, 
Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Rozdělov, Řisuty, Saky, Skůry, Slaný, Slatina, Smečno, Srby, 
Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Švermov, Tmáň, Trněný Újezd, Trpoměchy, Třebichovice, 
Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Týnec, Unhošť, Vašírov, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Vítov, Vraný, Vrapice, Vrbičany, 
Vyšínek, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Želevčice, Žilina, Žižice, Bavoryně, Běleč, Beroun-Centrum, Beroun-
Hostim, Beroun-Jarov, Beroun-Město, Beroun-Zavadilka, Beroun-Závodí, Beroun-Zdejcina, Běštín, Bezdědice, Bítov, Borek, Broumy, 
Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černín, Dolní Roblín, Dolní Vlence, Drahlovice, Drozdov, Felbabka, Halouny, Hatě, Hlásná 
Třebaň, Hodyně, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hudlice, Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, 
Jánská, Jivina, Karlova Huť, Karlštejn, Kleštěnice, Knížkovice, Kočvary, Koda, Komárov, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Kozolupy, Králův 
Dvůr, Křižatky, Kublov, Kuchař, Kvaň, Lážovice, Leč, Levín, Lhotka, Lhotka uBerouna, Libečov, Libomyšl, Liteň, Loděnice, Lochovice, 
Lounín, Lštěň, Lužce, Malá Víska, Malé Přílepy, Málkov, Malý Chlumec, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Mrtník, Na Lhotkách, 
Nenačovice, Neřežín, Nesvačily, Netolice, Neumětely, Nižbor, Nová Ves, Nové Dvory, Nový Jáchymov, Obora, Olešná, Osek, Osov, Osovec, 
Otmíče, Otročiněves, Počaply, Pod Průhony, Podbrdy, Podkozí, Podluhy, Popovice, Praskolesy, Radouš, Rovina, Rpety, Sedlec, Skřipel, 
Skuhrov, Slavíky, Srbsko, Stašov, Stradonice, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tihava, Tlustice, Tmaň, Tobolka, 
Točník, Trněný Újezd, Trubín, Trubská, Třenice, U Vodojemu, Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, 
Zadní Třebaň, Zahořany, Záhrabská, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák, Železná, Želkovice, Žloukovice, Babice, Benice, Brtnice, Březí, 
Březová, Čenětice, Černíky, Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dubeč, Hájek, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jarov, Jažlovice, Jesenice, Jílové u Prahy, Kamenice, Kašovice, Klokočná, Koloděje, 
Kolovraty, Kostelec uKřížků, Královice, Křenice, Křeslice, Křížkový Újezdec, Kunice, Kuří, Lhota, Libeň, Libeř, Lipany, Modletice, 
Mukařov, Nedvězí, Nechánice, Nupaky, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Osnice, Otice, Pacov, Pitkovice, Pohoří, Popovičky, Průhonice, 
Předboř, Psáry, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Říčany, Sibřina, Skalsko, Sklenka, Strančice, Strašín, Stupice, Sulice, 
Světice, Svojšovice, Šeberov, Štěrboholy, Tehov, Tehovec, Těptín, Točná, Uhříněves, Újezd, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Voděrádky, 
Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, Všechromy, Všestary, Zahořany, Zálepy, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Žampach, Želivec, Bašť, Běchovice, 
Bořanovice, Brandýs nad Labem, Brnky, Březiněves, Císařská Kuchyně, Čakovičky, Čelákovice, Dehtáry, Dolínek, Dolní Chabry, Dolní 
Počernice, Drasty, Dřevčice, Horňátky, Horní Počernice, Horoušánky, Horoušany, Hoštice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Jiřice, 
Káraný, Klánovice, Klecánky, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kopeč, Korycany, Kostelec nad Labem, Kozovazy, Lázně Toušeň, Líbeznice, 
Máslovice, Měšice, Mírovice, Miškovice, Mochov, Mratín, Mstětice, Nehvízdky, Nehvizdy, Nová Ves, Nové Jirny, Nový Brázdim, Nový 
Vestec, Odolena Voda, Pakoměřice, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Popovice, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Radonice, Řež, 
Satalice, Sedlčánky, Sedlec, Sluhy, Stará Boleslav, Starý Brázdim, Svémyslice, Šestajovice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Veleň, 
Veliká Ves, Veliký Brázdim, Veltěž, Větrušice, Vinoř, Vodochody, Vyšehořovice, Záluží, Zápy, Zdibsko, Zdiby, Zeleneč, Zlonín, Břve, 
Černošice, Černý Vůl, Červený Újezd, Číčovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Drahelčice, Hole, Holubice, Horoměřice, Hostivice, 
Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Kala, Karlík, Kněževes, Kosoř, Kozinec, Kuchařík, Lety, Libčice nad 
Vltavou, Lichoceves, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Měchenice, Nebušice, Noutonice, Nučice, Okoř, Ořech, Přední Kopanina, Ptice, Radotín, 
Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Sedlec, Slivenec, Sobín, Solopisky, Statenice, Středokluky, Suchdol, Svrkyně, Tachlovice, Trnová, 
Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vonoklasy, Všenory, Vysoký Újezd, Zadní Kopanina, Zbraslav, 
Zbuzany, Bakov, Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blahotice, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Břešťany, Budenice, Budeničky, 
Bůhzdař, Buštěhrad, Byseň, Cvrčovice, Čanovice, Čelechovice, Čeradice, Doksy, Dolany, Dolín, Dolní Bezděkov, Drchkov, Drnek, Drnov, 
Družec, Dřetovice, Dřínov, Dubí, Hobšovice, Holousy, Honice, Horní Bezděkov, Horní Kamenice, Hořešovice, Hořešovičky, Hostouň, 
Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Hřešice, Humny, Hvězda, Jarpice, Jedomělice, Jemníky Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, 
Klobuky, Knovíz, Kobylníky, Kokovice, Koleč, Kováry, Královice, Kročehlavy, Kutrovice, Kvíc, Kvíček, Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota, 
Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Lisovice, Lotouš, Lukov, Luníkov, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice, 
Mozolín, Neprobylice, Netovice, Netřeby, Neuměřice, Nová Studnice, Nová Ves, Olšany, Osluchov, Otruby, Otvovice, Páleč, Páleček, 
Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Rozdělov, Řisuty, Saky, Skůry, Slaný, Slatina, Smečno, Srby, 
Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Švermov, Tmáň, Trněný Újezd, Trpoměchy, Třebichovice, 
Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Týnec, Unhošť, Vašírov, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Vítov, Vraný, Vrapice, Vrbičany, 
Vyšínek, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Želevčice, Žilina, Žižice, Bavoryně, Běleč, Beroun-Centrum, Beroun-
Hostim, Beroun-Jarov, Beroun-Město, Beroun-Zavadilka, Beroun-Závodí, Beroun-Zdejcina, Běštín, Bezdědice, Bítov, Borek, Broumy, 
Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černín, Dolní Roblín, Dolní Vlence, Drahlovice, Drozdov, Felbabka, Halouny, Hatě, Hlásná 
Třebaň, Hodyně, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hudlice, Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, 
Jánská, Jivina, Karlova Huť, Karlštejn, Kleštěnice, Knížkovice, Kočvary, Koda, Komárov, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Kozolupy, Králův 

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz
tel.: 602 444 693

www.nasregion.cz
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Praha  650 000
Západ  58 400
Jih  57 600
Sever  62 300
Kladensko  62 400
Berounsko  41 200

931 900 
výtisků
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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

La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.
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Manažer inzerce – 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

Noční městské autobuso -
vé linky 501–515 proto
na konci dubna změní

svá čísla na 901–915. Noční
příměstské autobusové linky
601–610 budou nově očíslo -
 vány 951–960. Aby všechny
noč ní linky začínaly stejnou
číslicí, dojde také ke změně čí -
sel nočních tramvajových linek

z 51–59 na 91–99. Jednotným
znakem pro noční dopravu na
úze mí Prahy a nově i v regionu
tak bude namísto číslice pět čís-
lice devět.

Co se týče tramvajových li -
nek v Praze 4, 52 nově pojede
coby 92 na trase Lehovec – Pal-
movka – Florenc – Lazarská –
Palackého náměstí – Sídliště

Noční tramvaje a autobusy

změní čísla
Se změnou v číslování nočních tramvajových

a autobusových linek musejí počítat

obyvatelé čtvrté městské části. Důvodem

k přečíslování je integrace autobusových

linek ve Středočeském kraji. Cílem změny

číslování je sjednotit číselnou řadu pro

příměstské a regionální linky od 301 do 750.

Modřany, 53 pojede v trase Síd-
liště Ďáblice – Kobylisy – Ná-
draží Holešovice – Lazarská –
Al bertov – Otakarova – Vozov -
na Pankrác jako 93 a 55 se pře-
číslí na 95 a pojede na trase Vo-
zovna Kobylisy – Kobylisy –
Pal movka – Olšanské náměstí –
Lazarská – Albertov – Otakaro -
va – Černokostelecká – Ús třed -
ní dílny DP. Číslo si změní
i tramvaj 56 na 96 na trase Spo-
řilov – Otakarova – I. P. Pavlova
– Lazarská – Vltavská – Hrad-
čanská – Sídliště Petřiny.

Jinak budou číslovány i auto-
busy, z 504 bude 904 a pojede
na trase Sídliště Stodůlky –
Velká Ohrada – Hůrka – Nové
Butovice – Radlická – Anděl –
I. P. Pavlova – Kavčí hory – Ry-
šánka – Poliklinika Budějovická
– Sídliště Krč – Sídliště Písnice,
505 přes Spořilov pojede nově
jako 905 a 510 jako 910 na
trase Letiště – Sídliště Petřiny
– Vypich – Stadion Strahov –

I. P. Pavlova – Budějovická –
Novodvorská – Na Beránku. 

Novinkou v pražské dopravě
je také posílení provozu metra
naplánované na následující mě-
síce. „Schválené položky budou
realizovány v dalších měsících
postupně podle toho, jak se je-
jich konkrétní podobu podaří
ROPIDu projednat s městskými
částmi a také připravit po tech-
nické stránce,“ uvedl ředitel
ROPID Petr Tomčík.

Změna spočívá v tom, že
v období zhruba od 21.00 do
22.30 hodin bude posílen pro-
voz na všech třech linkách me -
tra snížením intervalu z 10 na
7,5 minuty, dojde také k mír-
nému zkrácení intervalů metra
v podvečer na konci přeprav-
ních špiček.

V pátek pojede no vě metro
stejně jako každý jiný pracovní
den, tedy na všech linkách bude
během pátečního odpoledne
provoz posílen.



aquapalace.cz
Více na *

Vstup zdarma vám bude umožněn
po předložení tohoto inzerátu
na recepci Fitness Aquapalace Praha.

Zacvič si 
       u nás...

...první vstup
             platíme my!*



Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr 

užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, 

popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí. 

Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné  

jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc? 

Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. 

Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 544, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz 

Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 803, www.autojarov-kunratice.cz, e-mail: kunratice@autojarov.cz


