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

Vážení čtenáři,
nezadržitelně se blíží doba
dovolených. Kam se letos
chy státe? Vyrazíte k moři,
poznávat nějakou zajímavou
světovou metropoli, ne bo
plánu jete strávit dovolenou
tře ba na chalupě? Ať už si vy-
berete kteroukoli možnost,
nezapomeňte si pohlídat, jak
máte ochráněnu svoji nemo-
vitost. Ji nak se vám může
stát, že se odpočatí vrátíte po
dovolené domů a bude na vás
čekat vykradený dům či byt.

Jak se bránit zlodějům, čeho se vyvarovat a co vám radí od-
borníci? S letní dovolenou souvisí i další téma magazínu
Vaše 4. Pokud plánujete cestovat za odpočinkem autem,
jistě se vám budou hodit nejrůznější rady řidičům. Dobře
víte, jak je náročné se na cestu připravit, nepodceňte nic,
co by vám nakonec chvíle volna mohlo zkazit. Na léto se
pravděpodobně ze všech nejvíc těší děti školou povinné.
Učení nechají za sebou a budou si užívat osm volných
týdnů. Za uplynulý školní rok toho školáci a studenti stihli
hodně. Přečtěte si, co dokázaly některé děti z Prahy 4.
Hezké léto.

Vaše Zuzana
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První dojem
„My už jsme se ženou nějaký rok a půl hledali 
bydlení a našli jsme. Tak říkám – super, zrovna 
je tu nové hypoteční centrum, tak jsem tam vlezl 
a říkám: ‚Jsem tady a chci hypotéku!‘ (smích)  
A rovnou jsem se zeptal, jestli v rámci té hypo- 
téky nejsou i nějaké ty služby okolo. A realit-
ní makléř vytáhl zázračný papír. Já jsem na to 
koukal a říkal jsem si: tohle je přesně to, co 
dává smysl! To každý, kdo shání bydlení, uvítá.“

Tajemství zázračného papíru
„Celé to vlastně funguje velmi jednoduše. 
Je tam připravený formulář, kde je výčet těch 
služeb. Například chcete vyhledat nemovitost? 

Chcete pomoct s její prohlídkou? Super je, že 
člověk nemusí projít celým tím procesem, ale 
vybere si jen to, co potřebuje. Já měl třeba už 
vybranou nemovitost, takže jsem žádné hledání 
nepotřeboval. Ale na zálohu jsem využil třeba 
možnost bankovní úschovy. Jako první mě zau-
jala technická kontrola. Když do toho člověk 
vloží svoje dosavadní úspory a ještě si na to 
půjčuje, tak chce mít nějakou jistotu, že tam 
nenalezne nějaký problém. Kdybych byl stavař, 

tak si to zkontroluju sám, ale když tomu člověk 
moc nerozumí… Člověk si řekne, že vidí, že nic  
nezatéká, tak je všechno v pohodě. Skoro ni-
koho nenapadne, že by to měl nechat odborně 
zkontrolovat.“

Komfort jedněch dveří
„Pro mě hrálo velkou roli, že budu mít zařizování 
kolem bydlení od A do Z na jednom místě  
s jednou firmou. Byl to ten klasický komfort jed-
něch dveří. Prostory hypocentra na mě působily 
velice příjemně, určitě je to víc uvolněnější, než 
kdyby tam byly přepážky. První netypická věc, 
které si člověk všimne, jsou ty barové stoličky 
u pultu. Už to je něco neformálního, na co není 
člověk zvyklý. Lidi v hypocentru na mě působili 
příjemně – fakt jsem se cítil velmi dobře. Párkrát 
jsem musel do hypocentra zajít, ale jak říkám, 
vůbec jsem ty návštěvy nevnímal jako problém, 
chtěl jsem se s těmi lidmi vidět. A spoustu věcí 
jsme vyřešili online, což byl taky velký benefit.“

Dává to smysl
„U koupi nemovitosti vnímám tři klíčové body: 
technický stav, právní konzultace a samozřejmě 
financování. A ty se tady spojily v jedno, plus 
takové ty drobnosti, které dávají smysl. Řeknu 
to takto: dřív jsem se na ten hypoteční proces 
vlastně díval jako na finanční transakci, ale teď 
to vidím jako službu CHCI BYDLET. Byl jsem  
z toho fakt nadšený a už jsem hypocentrum  
i doporučil.“

Považujete cestu k vlastnímu bydlení za tak složitou, že jste se o ni zatím nepokusili? My Vám 
ukážeme, že je to jednodušší, než si myslíte. Právě pro Vás jsme 18. 4. 2017 v budově Trianon 
na Budějovické otevřeli unikátní hypoteční centrum2 České spořitelny, jehož jedinečnost spočívá 
v tom, že všechny služby dostane zájemce o bydlení na jednom místě. A to od výběru nemovi-
tosti přes právní servis a financování až po zápis do katastru a převzetí klíčů. Jedním z prvních 
zákazníků nového hypotečního centra byl pan Michal, rodilý Moravan, avšak díky rodině již pevně 
zakotvený v Praze. Ten se s námi o svůj příběh podělil a takto ho originálně popsal vlastními slovy.

str. 4
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■ Time out Door je cvičení
v přírodě, koná se v parku Na
Pankráci až do 13. září každou
středu od 9.00 hodin a od 18.00
hodin. Cvičení je zdarma, dopo-
lední termín je určen pro seni-
ory a méně tělesně zdatné, od-
polední pro mladší a střední
generaci. První skupina se za-
měří na jemné protažení, ener-
gizující cvičení I t’in t’ing, prvky
Chi kung a Taiji, druhá se bude
věnovat dechovému cvičení
I t’in t’ing a základům Taiji i dy-
namičtějšímu cvičení ve dvoji-
cích.

■ Slavnosti slunovratu přine-
sou hostům hudbu a tanec. Jde
o tradiční slavnostní zakončení
kurzů v Divadle Dobeška. Pří-
chozí uvidí vystavené práce
z vý tvarného a keramického
kroužku, zhlédnout bude mož -

né i taneční vystoupení a před-
staví se také dramatický krou-
žek. Začíná se v 16.00 ho din.

■KC Zahrada rozezní ve čtvr-
tek 22. června kapela Pangea –
The Beatles revival. Kapela ze
Šumperka patří ke špičce české
revivalové scény. Kvality sku-
piny dokládá i osobní pozvání
Horsta Faschera, manažera
a promotéra Beatles z dob jejich
hamburské éry, na prestižní
me zinárodní festival revivalo-
vých kapel BEATLES CONVEN-
TION v Hamburku před něko-
lika lety. Kapela následně
vystoupila i na přehlídce vítězů
tohoto festivalu v německém
přímořském letovisku Dahme.

■Akci pojmenovanou Tričko-
vání v Déčku mohou navštívit
všichni zájemci od dvou do pě-

tadvaceti let, a to v Hobbycen-
tru 4 v přízemní přírodovědné
učebně. Akce je naplánována
na 22. června, začne ve 14.00
ho din. Jde o akci pro milovníky
strakatých triček. Pracovat se
bude technikou sypané batiky
a batiky Tie Dye. 

■ Spolufest je akce zaměřená
na propojení mezi námi (festi-
val Svět jednoty – World of
Unity). Začne v 10.00 hodin
v Centrálním parku na Pan-
kráci. Akce je zaměřená na roz-
voj mezilidských vztahů, na
kte rých zejména je založeno
štěstí nás všech. Festival bude
mít hudební část, bude se cvičit
jóga a ochutnávat nejrůznější
dobroty. 

■ Druhé branické TřeŽně
a Třešňobraní pořádá Ekocen-

trum Podhoubí a Ekoškolka
Rozárka. Každý si může přijít
v neděli 25. června natrhat
třeště na Třešňobraní, které za-
končí sousedská slavnost. Pro
děti budou připraveny různé
aktivity, bude se hrát na harmo-
niku, moštovat třešně, hrát pé-
tanque i šachy. Jako vstupné
po slouží třešňový či jiný lahod -
ný pokrm.

■Dvanáctý ročník oblíbeného
letního festivalu zaměřeného
na japonskou kulturu, mangu,
anime, počitačové hry a mnoho
dalšího pořádá Modrá škola.
Konat se bude dokonce 4 dny,
od 27. do 30. července, a to od
17.00 hodin. Na programu bu -
de sekce anime, mangy, japon-
ské kultury, cos playe, počítačo-
vých her a technologických
no vinek, budou se konat také
odborné přednášky, worksho -
py, a v plánu je dále vystoupení
skupiny Gorin.

Slavnosti slunovratu
21. června

Tričkování v Déčku
22. června

Festival Spolufest
24. června

Advík 2017
27. července

Venkovní cvičení
21. června

The Beatles revival
22. června

Branické třešňobraní
25. červen
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Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.
● Každý den pro Vás připravujeme
speciální menu z čerstvých surovin.
● Přijďte k nám ochutnat italské
speciality, zajistíme Vám raut
pro Vaše přátele a obchodní partnery.

Přichází teplé letní dny, přichází
čas pivních zahrádek a také ten nej-
lepší čas pro český ležák. Je to totiž
jednoznačně všeobecně nejoblíbeněj -
ší pivní styl nejen v České republice.
Tohle spodně kvašené pivo, ve světě
také nazývané Pilsener nebo Pils,
podle místa svého vzniku, je tolik ob-
líbené pro svou velmi dobrou pitel-
nost a výraznější sladovou chuť i vů -
ni. Zaženete jím rychle žízeň ne bo ho
můžete popíjet celý večer a nepřepije se vám. Světlá, polo tmavá
nebo tmavá barva piva je způsobena barvou ječného sla du, který
byl na vaření použit. Takzvané řezané pivo vzniká spojením svět-
lého a tmavého ležáku, a to až v hospodě při čepování, s polotma-
vým pivem tedy nemá nic společného a rozhodně se nejedná
o košér metodu servírování. Náš národní poklad se dokonale hodí
k mastným, pikantním nebo smaženým jídlům. K svátečnímu ne-
dělnímu obědu je prostě jak dělané. Perličkou (na závěr nebo mož -
ná na úvod) je, že český ležák se zrodil v Plzni v roce 1842 pod ru-
kama bavorského sládka Josefa Grolla.

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Návštěvníci poboček praž-
ské knihovny v Praze 4
musejí počítat s letní

provozní dobou, platí od soboty
1. července do čtvrt ka 31. srp -
na. Nebude otevřeno v sobotu
a všech ny pobočky budou uza-

vřeny od 24. červen ce do 6.
srpna. Komu zůstane doma vy-
půjčená kniha, nemusí se bát,
že bude platit velké zpozdné.
Výpůjčky bude mož né vracet
v Ústřední knihovně nebo do
biblioboxu pobočky Opatov.

Knihovny na čtyřce
budou uzavřeny
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školství

Na jaře se již tradičně
v prostorách Re zidence
primátorky set kali fina-

listé krajského kola hlavního
města Prahy soutěží Zlatý erb
a JuniorErb. Letošními vítězi
krajského kola soutěže Junior -
Erb, se stali Tomáš Jareš ze Zá-
kladní školy Filosofská za we-

bové stránky školy a Vojtěch
Švandelík z Gymnázia Christi-
ana Dopplera Praha s projek-
tem „Dělej, co tě baví“. Oba ta-
lentovaní programátoři již
bo dovali s jinými projekty
v předešlých letech a letošním
umístěním opět dokázali své
kvality. Jak se později ukázalo,

jejich webové stránky zaujaly
i celostátní porotu, odlišnou od
krajských porot. 

Výsledky celorepublikového
klání o cenu JuniorErb 2017
byly vyhlášeny v Hrad   ci Králové
na konferenci Internet ve státní
správě a samosprávě. V konku-
renci čtyřiceti přihlášených

Mladý programátor
ze čtyřky zvítězil v soutěži JuniorErb

JuniorErb 2017 zná vítěze. První místo

v 7. ročníku krajského kola soutěže

JuniorErb získal Tomáš Jareš a postoupil

do celorepublikového kola. V konkurenci

čtyřiceti projektů nadaných mladých

programátorů v něm žák z 8. D Základní

školy Filosofská také zvítězil.

projektů se vítězem celorepu-
blikového kola stal Tomáš Jareš
za nové webové stránky pro
Základ ní ško lu s rozšířenou vý-
ukou jazyků a s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy Filosof-
ská, Pra ha 4.

„Všichni děkujeme, blahopře-
jeme a těšíme se na další vylep-
šování nejen webu naší školy.
Ve škole Tomáš pomáhá všem,
kte ří potřebují poradit s techni-
kou. V loňském roce například
pomohl s technickým zabezpe -
če ním při rozlučce s deváťáky.
V současné době připravil na -
 šim budoucím prvňáčkům
překva pení. Své znalosti a do-
vednosti poskytuje dalším uži-
vatelům zdarma. Nikdy neod-
mítne toho, kdo potřebuje jeho
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Stále hledáte
spolehlivý internet

na Praze 4?

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

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

INZERCE V4-0615
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radu, pomoc v technické oblasti.
Je s námi trpělivý. Tomáš se stal
zaslouženě oceněným žákem
a my mu přejeme hodně úspě-
chů v dalších soutěžích,“ chválí
nadějného programátora za ve-
dení školy učitelka Jaroslava Vr-
kočová.

Kromě nových webových
strá nek školy je Tomáš Jareš
také autorem Portálu pro pod-
poru výuky ve škole – interního
vzdělávacího systému na bázi
sdílení souborů a materiálů
k vý uce. Do systému má pří-
stup každý učitel a žák školy.
Jednoduše lze mezi sebou sdí-
let soubory či materiály k vý -
uce, jako jsou třeba prezentace,
testy, doplňovací cvičení nebo
interaktivní SMART prezen-
tace. „Můžeme využívat také
jeho Generátor křížovek. Stačí
zadat tajenku a skript si sám
vybere potřebná slova z data-
báze a vytvoří vám kompletní
křížovku pro vyplnění s vygene-
rovaným odkazem. S tímto pro-
jektem vyhrál 1. místo celo-
státní soutěže Junior Internet

2016,“ doplnila Jaroslava Vrko-
čová.

V loňském roce vybrala škola
Filosofská Tomáše Jareše pro
jeho dovednosti, skromnost
i pomoc ostatním jako svého re-
prezentanta v projektu Měst-
ské části Praha 4 pod názvem
„Dělám víc, než musím“. Tomáš
totiž opravu dělá víc, než musí.
Vytvořil nejen nové webové
stránky své školy, které také
spravuje, ale například aplikač -
ní rozhraní pro tvorbu, editaci
a prohlížení školních rozvrhů
jednotlivých tříd včetně suplo-
vání a odpadlých hodin. Pomohl

s propagačním letáčkem o škole
– origami. Graficky zpracoval
program na školní akademii,
na táčí na videa školní akce,
tech nicky pomohl deváťákům
při rozlučce se školou, sestříhal
hudbu, vytvořil s každým devá-
ťákem jeho fotomedailonek.
Tomáš Jareš je také autorem in-
ternetového projektu Můj-
Skript.cz. Jedná se o veřejnou
sbírku skriptů, kde naleznete
různé tipy na programování
a psaní webových stránek. Za-
bývá se hlavně technologiemi
CSS, PHP a MySQL, dále také
HTML, JS a serverovými konfi-

guracemi. Web se zaměřuje
pře devším na začátečníky a ob-
sahuje různé zajímavé skripty
nebo vychytávky pro tvorbu
webu. Jde o projekt, na kterém
může kdokoli publikovat zdro-
jové kódy, které třeba někdy po-
třeboval a myslí si, že by se
mohly hodit i někomu dalšímu. 

V soutěži JuniorErb jsou oce-
ňováni mladí tvůrci webových
stránek do devatenácti let. Mu -
sí se jednat o stránky, které jsou
nějak prospěšné svému okolí,
například stránky obce, města,
menšího sportovního klu bu,
školy, třídy, spolku a podobně.
Soutěž JuniorErb vznikla v ro -
ce 2008.

Od roku 2011 se vyhlašují
i některá krajská kola a to v Pl-
zeňském kraji a v Pra ze. Letos
navíc nově proběhlo i předání
ocenění finalistům takzvaného
krajského kola „Os tat ní kraje“,
tedy z těch krajů, kde se krajské
kolo nevyhlašuje. Na soutěži se
organizačně podílí spolek Čes -
ký zavináč či Jednota školských
informatiků.

KOŽNÍ AMBULANCE V BRANÍKU
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!

● Léčba kožních onemocnění, znamének, pih a bradavic
● Léčba oparů a akné
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů
● Lymfologická péče a kosmetické poradenství
● Vyšetření znamének před létem

ORDINACE
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ JÍLOVSKÁ!

Najdete nás na adrese:
Lékařský dům, Jílovská 1825/14a, Praha 4

1. patro, vpravo od schodiště, asi 500 m od původní ordinace.
Na ošetření je třeba se vždy předem objednat!

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

www.dermalink.cz
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● Kde to v Praze máte rád?
Je špatná odpověď říct, že tam, kde točí

dobré pivo? Když opravdu potřebuju vy-
pnout, chodím si rád odpočinout do kobyli-
ské hospůdky Satanky, skryté mezi pane-
láky nebo do pankráckého parku Na půli
ces ty. Jo a s Karolínou jsme se původně
chtě li vzít v Transgasu, protože máme rádi
tenhle typ starých budov, ale ten nám do té
doby nejspíš stihnou zbořit.
● A co se vám líbí v Praze 4?

Mám rád kunratický les. Kdysi jsme tu
vyzvedávali štěně mého prvního psa, tak se
s tím pojí taková nostalgie. Dnes se tu se
snoubenkou Karolínou rádi touláme, nej-
hezčí je atmosféra v létě před deštěm. A ne-
vadí ani to, že se nám tu už párkrát poda-
řilo ztratit.
● Pocházíte z Rokycan, jak vzpomínáte
na své začátky v Praze?

Na tyhle začátky se nezapomíná. Shrnul
bych to kostce asi takhle: prastará garson -
ka v Košířích, kde člověk mojí postavy sot -
va rozpažil, chyběla tu kuchyňská linka
a ledničku jsem měl přímo u hlavy, takže
mě neustále budila kdykoli se v noci za-
pnula. Odtud jsem jezdil přes celou Prahu
do prá ce v obchodě s oblečením na Jižním
Městě. Ale neměnil bych!
● Moderujete nový pořad na portálu
Info.cz, který se jmenuje jednoduše po
vás – Štrunc! Podle čeho vybíráte hos -
ty?

Musejí mít co říct k aktuálním událostem
a být zajímaví. Kupříkladu sexuolog se ho -
dí v jakémkoli ročním období, kdežto polito -

log zaujme spíš během vládní krize. Samo-
statná kategorie je samozřejmě Karel Gott,
ten pochopitelně přebije i sexuální skan-
dály v nejvyšší politice. A proto si ho obrov-
sky vážím.
● Jak dlouho se na natáčení připravuje -
te? Vyžaduje každý host stejnou přípra -
vu?

Jedná se o několikahodinovou přípravu,
kterou většinou utne moje partnerka Karo-
lína slovy, že mám studenou večeři… Už
zhru ba pět hodin. Případně mi významně

nabídne, jestli bych si dnes v noci náhodou
nechtěl vyzkoušet nocovat pod libeňským
mostem. Ale teď vážně, často si musím sed-
nout a pořádně se zamyslet, na každého
hosta totiž platí něco jiného, je to trochu al-
chymie.
● Máte nějaké moderátorské vzory?

Otu Černého. V devadesátých letech mo-
deroval diskusní pořad v České televizi
a politiků se vždycky ptal „Co na to občan“?
Jako dítě jsem se mu smál – ta otázka mi
připadala banální a obyčejná. Dnes vím jak

Moderátora Pavla Štrunce znají diváci televizních zpráv,

uváděl večerní zprávy televize Prima. Před časem se ale

rozhodl dát před televizním vysíláním přednost

internetovému. Na portálu Info.cz moderuje pořad Štrunc!

„V televizi jsem si prošel vším od nošení kazet starším

kolegům, přes měsíce, kdy jsem jako parlamentní

zpravodaj takřka bydlel ve Sněmovně, po moderování

hlavních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví jako

o médiu budoucnosti a pro mě to zkrátka byla výzva,

kterou jsem vždycky chtěl zkusit,“ popisuje Pavel Štrunc.

Pavel Štrunc:
Chtěl jsem být diplomatem
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je důležitá – hlavní je věci ne-
komplikovat a sdělit je tak, aby
jim lidi rozuměli. Bohužel to
tady není tradice.
● Existuje v Česku někdo,
kdo je vaším novinářským
vzo rem?

Vážím si všech svých kolegů,
kteří na ran ní poradu dovedou
přijít se zajímavým tématem
a do večera ho lidsky a srozumi-
telně zpracovat.
●Proč jste se rozhodl opustit
komfortní pozici ve zpravo-
dajství TV Prima a vydal se do
internetové „nejistoty“?

V televizi jsem si prošel vším
od nošení kazet starším kole-
gům, přes měsíce, kdy jsem
jako parlamentní zpravodaj
takřka bydlel ve Sněmovně, po
moderování hlavních zpráv.
O internetu se čím dál víc mluví
jako o médiu budoucnosti a pro
mě to zkrát  ka byla výzva, kte-
rou jsem vždycky chtěl zkusit.
● Moderoval jste i hlavní
zpravodajskou relaci televize
Prima. Jak moc se to liší od
diskusního pořadu?

Je to úplně jiné. Moderování
sice na prv ní pohled vypadá jed-
noduše – jenom čtete – ale zá-
roveň je veškerá pozornost na
vás a musíte do dvaceti vteřin,
kdy na vás míří kamery, vložit
veškeré soustředění. Naštěs tí
jsem byl ve dvojici s neskuteč-
nou profesionálkou, Terezií Ka-
šparovskou, kte rá mě vždycky
podržela. U diskusního pořadu
je zase důležité, soustředit se
na reakci hosta. Může reagovat
jinak, než čekáte, a vy se ne-
smíte nechat vykolejit. Pak je
také velmi důležitý všeobecný
přehled, abyste s hosty z růz-
ných oborů byli schopni držet
krok.
● Nechybí vám televize?

Nechybí. Máme dvě, jednu
v obýváku a jednu v ložnici. Ja -
ko pracovní disciplína samo-
zřejmě v něčem ano, ale s tím
se v životě musí počítat.
● Na co se v televizi, nebo na
internetu díváte?

Tak já se přiznám, že mám
chvíle, kdy se rád podívám i na
Chalupáře. A co jsem za čal bě -
hat, pustil jsem si nedávno
starší český seriál Dlouhá míle
s Petrem Čepkem a Radkem Br-

zobohatým. Ze zahraničních se
rád podívám na Dům z karet,
myslím, že trefně odráží politic-
kou realitu.
● Je někdo, koho do pořadu
Štrunc! opakovaně zvete
a ne chce přijít?

Takový není nikdo. Možná ale
jen proto, že jsem si zatím ne-
troufl oslovit Belmonda – to je
můj dětský idol, na kterém
jsem vyrůstal.
● A napadá vás někdo, koho
byste si pozval, ale víte, že to
není možné?

Svého tátu. Možná nikoli nut -
ně jako hos ta, ale diváka. Byl
technické profese, inženýr, tak -
že by ho technické zázemí stu-
dia zajímalo. Bohužel nedávno
náhle odešel.
● Kolik lidí se na natáčení in-
ternetového diskusního po-
řadu podílí?

Možná to tak zvenku nevy-
padá, ale šest. Jsem tady já ja-
kožto moderátor, jeden kolega
dělá dramaturga a další pro roz-
hovory shromažďuje podklady,
maskérka nás musí i jako muže
přepudrovat a interview natáčí
dva kameramani. Redakce by
nemohla fungovat ani bez ši-
kovných grafiků a sekretářky.
● Budete se brzy ženit. Vaše
partnerka Karolína Hošek je
také novinářka a televizní
tvář. Jaké je soužití dvou no-
vinářů?

Televize by nám s trochou
nad sázky mohla jít za svědka,
protože díky ní jsme se poznali.
Když jsem moderoval zprávy,
Karolína měla za úkol o mně
připravit do společenské ru-
briky rozhovor. Necítil jsem se
na nové pozici ještě jistý

v kramflecích a moc se mi do to -
ho nechtělo. Ona mi zase zpět -
ně přiznala, že si až do osud-
ného interview myslela, že
mám že nu a tři děti – pletla si
mě totiž s jiným kolegou. Když
jsme asi po měsíci překonali šok
ze vzájemných sympatií, vyra-
zili jsme spolu na hospodský
kvíz a bylo to. A nemyslete si,
novinářské soužití je jako každé
jiné, nepřeme se o to, kdo dnes
udělal lepší rozhovor, ale spíš
kdo neumyl nádobí. I když pří-
prava na rozhovor je, pokud jde
o to vynechat domácí práce,
vždycky dobrá výmluva.

● Byla novinařina vaším vy-
sněným povoláním? Čím jste
chtěl být?

Vůbec ne! A překvapivě jsem
nechtěl být ani popelář nebo
kosmonaut. Ani řidič formule
jedna, i když moje máma dává
s oblibou k dobru, že moje první
slovo bylo „au to“. Studoval
jsem politologii a plánoval si,
jak jednou budu úředník nebo
diplomat. A vidíte, skončil jsem
na druhé straně barikády. A dí -
ky tomu dnes vím i to, že právě
popelář může často poskytnout
zajímavější rozhovor než diplo-
mat.
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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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bydlení

Letní dovolené jsou obdobím, na které
se všichni těšíme. Abychom předešli
rizikům a zabránili návratu do vybí-

leného bytu, je dobré před odjezdem na do-
volenou domov zabezpečit.  A jaké jsou nej-
častější omyly, kterých se dopouštíme?

Nezajištěné
vstupní dveře

Dveře jsou hlavním vstupním místem
většiny zlodějů. I pokud lupič vnikne
oknem, zabraňte mu vynášet lup pohodlně
dveřmi a pořiďte si bezpečnostní dveře.
Řada lidí řeší zajištění pouze pomocí díl-
čích opatření, například si pořídí několik
dodatečných zámků nebo závoru. Bohužel
si však neuvědomují, že při montáži je ob-
vykle potřeba provrtat obvodové latě dveří
a tímto krokem zeslabí jediný pevnější
prvek běžných dveří. Práci zlodějům tak
spíše usnadňují. Proto se ubezpečte, že
vaše dveře jsou opravdu bezpečnostní.

Zatažené žaluzie,
nezabezpečená okna

Zloději s oblibou využívají ke vstupu také
okna. Nezapomeňte je proto před odjez-
dem na dovolenou důkladně zavřít. Pozor
na zatažené závěsy nebo stažené rolety
a žaluzie, potenciálnímu zloději tímto kro-
kem oznamujete, že nejste doma. Účinné
řešení představují bezpečnostní fólie, které

se dají pořídit již za několik set korun. Je-
jich instalace je jednoduchá a rychlá, zlo-
děje přitom fólie odradí již tím, že narazí na
neočekávanou překážku.

Chlubení se
na Facebooku

Před odjezdem na dovolenou se ne-
chlubte svými plány přátelům na Facebo-
oku ani jiných sociálních sítích. Sociální

Nenechte se vykrást

o dovolené! 

sítě totiž slouží řadě zlodějů jako inspirace
a vodítko. Snadno tak získají přehled o nej-
různějších cennostech v domácnosti po-
mocí fotografií či videí natočených přímo
doma. O chystané dovolené informujte
pou ze nezbytné minimum lidí. 

Nulová domluva
se sousedem

Snažte se vzbudit zdání, že ve vašem
bytě či domě je někdo přítomen. Lze k tomu
využít elektronické spínací zařízení, které
podle nastavení rozsvítí světla. Poproste
spolehlivého souseda nebo příbuzného,
aby vám třeba pravidelně zaléval květiny
a vaši domácnost kontroloval. Klíče svěřte
jemu, nikoli prostoru pod rohožkou u dveří
či misce pod květináčem. Zajistěte si také
pravidelné vybírání poštovní schránky.

www.next.cz
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servis

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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■ křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ohradní x Michelská 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Na Veselí x Soudní 17.30–17.50 
■ ul. Žateckých u č. 1169/11 18.00–18.20
■ křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí 18.30–18.50

■ křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova 15.00–15.20 
■ ul. Zelený pruh č.1221/28 15.30–15.50 
■ ul. Ke Krči č. 517/32 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti 16.30–16.50 
■ křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici 17.00–17.20 
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2 17.30–17.50 

28. 6. – středa

4. 7. – úterý

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu

V rámci mobilního sběru
jsou odebírány rozpouš-
tědla, kyseliny, zásady,

fo tochemikálie, pesticidy, zářiv -
ky a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry), dále i olej a tuk
(kromě jedlého), barvy, tiskař-
ské barvy, lepidla, pryskyřice,
ale i detergenty obsahující ne-
bezpečné látky (čisticí prostřed -
ky) a léčiva či baterie a aku -
mulátory.

Elektrozařízení není možné
v rámci svozu odevzdat. Nebez-
pečné odpady mohou občané
hl. m. Prahy odevzdávat zdar -
ma. Před odevzdáním nebez-

pečných odpadů při mobilním
sběru jsou občané povinni pro-
kázat se občanským průkazem
za účelem potvrzení trvalého
pobytu na území Prahy. 

■ křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky 18.00–18.20 
■ křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská 18.30–18.50 

■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého 16.00–16.20
■ ul. Novodvorská č. 418/145 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem 17.30–17.50
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách 18.00–18.20
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková 18.30–18.50

■ křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Jivenská x Adamovská 15.30–15.50 
■ ul. Družstevní Ochoz č.1153/11 16.00–16.20
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 16.40–17.00 
■ křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí 17.10–17.30 
■ Roztylské nám. č. 369/32 17.40–18.00 
■ Jižní nám. č. 970/9 18.10–18.30 
■ křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00

■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy) 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Dvorecká  x Jeremenkova 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (u Normy) 17.00–17.20
■ ul. Plamínkové (u garáží) 17.30–17.50
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká 18.00–18.20
■ ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO) 18.30–18.50

■ Roztylské nám. u č. 369/32 8.00–8.20
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy) 8.40–9.00 
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách 9.30–9.50 
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2 10.10–10.30 
■ křižovatka ul. Znojemská x Přímětická 10.50–11.10 
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách 11.30–11.50 
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy) 12.00–12.20

16. 8. – středa

4. 7. – úterý

26. 7. – středa

27. 7. – čtvrtek

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho

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

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných

nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi (prysky-
řice, 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 kontej-
nery, dále je možno využít sběr -
né dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběr-

ných nádob na plasty ani do
sběrných nádob na směsný od -
pad. Jde o těžko zpracovatelný
odpad, který lze odložit ve sběr-
ných dvorech hlavního města
Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci
povinnost zpětného odběru

Kam patří odpad pneumatik a jiných výrobků.
Zpětný odběr musí být prove-
den 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 fy-

zických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního měs -
ta Prahy, měsíčně lze ve sběr-
ném dvo ře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekon-
strukce, kterou provádí fir ma,
je původcem tohoto stavebního
odpadu tato firma a vztahují se
na ni povinnosti původce odpa -
du.
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volný čas

Nakoupit opalovací krémy
a nezbytné potřeby
k moři, vyměnit peníze,

zajistit cestovní pojištění, zaba-
lit kufry a tak dále a tak dále.
Seznam povinností a úkolů,
kte ré musejí rodiny, jež plánují
na dovolenou vyrazit autem,
splnit před odjezdem se občas
zdá být nekonečný. A důležitou

položku na něm tvoří napláno-
vání trasy, kterou za sluníčkem
a odpočinkem s dětmi za zády
nebo i na poznávací dovolenou,
kdy toho chcete stihnout co nej-
více, ale bez stresu a nervů,
musíte zdolat. A právě tuhle
kolon ku na vašem prázdnino-
vém seznamu vám odborníci
z HAVEX-auto pomohou jedno-

duše a rychle odškrtnout v rám -
ci svého prvního prázdnino-
vého tématu. 

Informace pro řidiče na ces -
tě na dovolenou připravili
v HAVEX-auto velmi podrobné,
řidičům tak ušetří hodiny pá-
trání na internetu. Můžete se
dozvědět, jak dlouhou cestu
máte vlastně před sebou, co vás

po cestě čeká, kudy se vydat,
aby cesta byla co nejkratší. Víte,
jakou vlastně potřebujete dál-
niční známku a co stojí poplat -
ky na silnicích? Je lepší natan-
kovat plnou nádrž v Česku,
ne bo vyjdou pohonné hmoty
výhodněji až za hranicemi? Tím
ale servis od HAVEX-auto zda-
leka nekončí. 

Rady řidičům
poradí trasu i tip na výlet
Každý řidič, jenž zrovna vymýšlí, kam s potomky v létě vyrazí,
by si měl do oblíbených záložek ve svém počítači uložit web
www.radyridicum.cz. Právě na tomto webu jsou pro vás
připraveny podrobné a praktické informace, tipy, rady na cesty,
které řidičům ušetří hodiny pátrání na internetu při plánování
cest, tipů na výlety, jak zabavit děti ve voze na dlouhých cestách,
ale i upozorní na případné nesnáze na cestách. Cestujte za svou
vysněnou dovolenou v klidu a vyzbrojeni těmi správnými
informacemi. 
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volný čas

Bojíte se, abyste cestou za vo-
lantem vyčerpáním neusnuli
a neohrozili tak svoji rodinu?
Nastudujte si na přehledném
webu tipy na zastávky během
cesty. A máte-li na zadní sedač -
ce dětské znuděné spolucestu-
jící, jejichž nejčastější otázka je
„Už tam budeme?“, nalákejte je
na nějakou zajímavost a od-
bočte z trasy. 

Prohlédnout si můžete zají-
mavou památku nebo navštívit
zábavní atrakci. A využít pře-
hledný web můžete i ve chvíli,
kdy už máte na prázdninách vy-
baleno, a čeká vás příjemné nic-
nedělání či akční poznávání
dané ho místa. Když už napří-
klad bude povalování u moře na
vás moc, vydejte se na výlet.
HAVEX-auto představuje detail -
ně Slovensko, Maďarsko, Pol-
sko, Itálii, Řecko a Chorvatsko.

Turisté-řidiči se tak díky
www.radyridicum.cz detailně
dozvědí, co by určitě měli v da -
né zemi vidět nebo na čem si

jednoznač ně musejí pochutnat,
aby jejich poznání vybraného
místa bylo prostě dokonalé.
Vyso ké Tatry, Štrbské pleso,
Velká Fatra – to je Slovensko.
V HAVEX-auto ale myslí i na
děti, doporučují jim třeba plá-
žové koupaliště Aqualand
v Banské Bystrici, botanickou
zahradu a zoo v Bratislavě či
Funny Park v Piešťanech.

Halušky, brynza, parenica či
korbáčik – sbíhají se vám sliny
už teď? Spláchnout některou
slovenskou specialitu můžete
tamním pivem nebo něčím os-
třejším – troufáte si na spiš-
skou borovičku nebo pravou
slovenskou švestkovou slivo-
vici? 

Chystáte-li se do Polska, neza-
pomeňte si na seznam toho, co
musíte vidět, připsat Polské
Bes kydy, Bieszczady, Pieniny
nebo Stolové hory, dáváte-li
před nost horám, a třeba Krakov,
Varšavu, Poznaň či Gdaňsk,
pokud vás zajímá spíše historie

a kultura. A děti vezměte třeba
do vodního parku v Krakově ne -
bo je nalákejte na hledání skřít -
ků ve Vratislavi. Pochutnat si
můžete třeba na bramborové
kartacze nadívané mletým sko-
povým ma sem nebo ochutnejte
kindziuk – originální sušenou
uzeninu.

Benátky, Janov, pláže Ligna -
no Sabbiadoro či Riccione, Ri-
mini. Cítíte se být už jednou
nohou v Itálii? A tip na něco
dobrého? Vybrat jen jednu či
dvě italské speciality, to je snad
nemožné, a když k tomu navíc
přidáte skleničku tamního ne-
odolatelného vína… 

HAVEX-auto ale láká dál. Na
Budapešť a maďarský gulyás,
pörkölt či lángos, na řecké os-
trovy a památky i nezapomenu-
telné chutě tamní kuchyně,
kte rá bývá označována jako
jedna z nejlepších na světě. Ale
i na Čechy tolik oblíbené Chor-
vatsko. I to přece kromě odpo-
činku, členitých pláží a maleb-

ných zátok nabízí tolik k vidění.
A završit den můžete v Chor-
vatsku třeba některou z jehně-
čích či skopových specialit. 

Když už budete plánovat let -
ní dovolenou za pomoci webu
www.radyridicum.cz, prostu-
dujte si i ostatní „neprázdnino -
vá“ témata, která už nejedno -
mu řidiči pomohla dostat se ze
svízelné situace nejen v doprav-
ním provozu. Kro mě rad na do-
volenou najdou řidiči na webu
i spoustu dalších tipů. 

A tak nadále můžete díky
radám od HAVEX-auto ušetřit
peníze i své nervy. Dostane se
vám rady třeba k tomu, jak
ovlivnit spotřebu svého vozu,
jak bez námahy vyměnit auto-
žárovku a jak správně seřídit
potkávací a dálková světla či jak
si správně a bezpečně nastavit
sedadlo ve voze a opěrku hlavy
nebo jak správně a bezpečně
namontovat střešní nosiče
a připevnit dětskou autosedač -
ku. 
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veřejný prostor

Navštivte prodejnu 
 

HARTMANN, 
kde 

adresa prodejny:
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY HARTMANN
nám. Bří Synků 447 
Praha 4 – Nusle

Prvním adoptivním dítě-
tem školy Filosofská byl
Henry z Keni. Především

díky její finanční pomoci se mu
podařilo úspěšně odmaturovat.
K maturitě dovedli školáci také
svou adoptivní dceru Kavyu,
která se už i šťastně vdala. Po -
té, co se z Kavyi stala šťastná
mladá paní, začala škola podpo-
rovat další indické děvčátko
s nelehkým osudem.

Studium již druhé indické
„dcery“ školy Filosofská Hezal
stojí ročně 4900 korun. Jistě to
není nijak závratná suma,
ovšem pro dívku, jako je Hezal,

a její rodinu, je to částka nad-
míru vysoká. „Na podporu He -
zal jsem společně s dívkami
z 9.  tříd vytvořila „Hezal-tým“
a spo lečně jsme vyrazily do jed-
notlivých tříd naší školy. Vyprá-
věly jsme příběh Hezal, malé in-
dické holčičky, jejímž snem je
studovat a stát se lékařkou. Vy-
světlily jsme našim žákům, že
částka 4900 korun je možná vy-
soká pro jednotlivce, ale pro
nás všechny to znamená vzdát
se třeba jen dvaceti korun. Po -
kud každý z nás přinese pou-
hých dvacet korun, má naše
He zal šanci studovat několik

let,“ uvedla za Žákovskou sa-
mosprávu učitelka školy Jaro-
slava Davidová.

Ukázalo se, že žáci z Filosof-
ské mají srdce na správném
místě. Díky sbírce se vybralo
neuvěřitelných 20 326 korun,
díky nimž Hezal bude moci stu-
dovat další čtyři roky. „Věřím,
že radost z vybrané částky ne-
bude mít jen samotná Hezal,
ale také my všichni, kdo jsme
měli tu možnost jí napomoci ve
splnění jejího velkého snu,“ do-
plnila Jaroslava Davidová.

Hezal by bez pomoci studo-
vat nemohla. Její otec je dlou-

hodobě nemocný a jediným ro-
dinným příjmem je občasný
prodej zeleniny. Hezal má dva
sourozence a snaží se pomáhat
s domácími pracemi, aby rodi-
čům ulehčila situaci. Hezal ny -
ní navštěvuje 7. třídu v Durch
High Primary School. Škola ji
baví, má ráda zejména anglič-
tinu.

Baví ji také zpěv, kreslení, vy-
pravování příběhů, péče o ze -
leninu apod. Ráda se účastní
škol ních soutěží v kreslení
a zpě   vu. Díky podpoře ško ly Fi-
losofská bude moci navštěvovat
veškeré programy.

Škola Filosofská
pomáhá své adoptivní dceři
Na Základní škole

s rozšířenou výukou

jazyků a s rozšířenou

výukou tělesné

výchovy Filosofská

mají již dlouhá léta

krásnou tradici.

Škola pomáhá

dětem ze zemí

třetího světa, které

mají ztížené

podmínky ke studiu.

INZERCE V4-0611INZERCE V4-0610

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
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BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.250 Kč

• 09:00 – 09:30 Rozcvička
• 09:30 – 12:00  Golfový trénink
• 12:00 – 13:00  Oběd
• 13:00 – 13:30  Polední klid
• 13:30 – 17:00  Odpol. program

PLAYER GOLF 9 – 15 LET S HCP 
7.250 Kč

• 09:00 – 09:30  Rozcvička
• 09:30 – 12:00  Golfový spec. trénink
• 12:00 – 13:00  Oběd
• 13:00 – 13:30  Polední klid
• 13:30 – 14:30  Kurz pravidel
• 14:30 – 17:00  Golfový trénink, hra

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ 

GOLF KEMP 2017

pod vedením profesionálních trenérů 
GOLFOVÉ AKADEMIE SKOPOVÝ

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 3. 7. – 7. 7., II. 10. 7. – 14. 7.,  

III. 17. 7. – 21. 7., IV. 24. 7. – 28. 7., 
V. 31. 7. – 4. 8., VI. 7. 8. – 11. 8.,  

VII. 14. 8. – 18. 8., VIII. 21. 8. – 25. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: golf@hodkovicky.cz, tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 

www.hodkovicky.cz



ZÁNOVNÍ VOZY V KUNRATICÍCH...
... K dodání IHNED!

ŠKODA Fabia
1,2 TSi, 1,4 TDi, 66 kW, 81 kW, 
Ambition, Style, Monte Carlo, 

combi

ŠKODA Octavia
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi, 2,0 TDi,

4x4, RS, DSG liftback, combi

ŠKODA Rapid,
Rapid Spaceback

1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi,
DSG

ŠKODA Superb
Style, L&K, 2,0 TDi, DSG,

4x4, lim., combi

VW Golf, Golf Variant
1,2 TSI, 1,4 TSI, 1,6 TDI 

Comfortline, Alltrack, GTD, R

VW Touran
1,2 TSi, 1,4 TSi, 1,6 TDi,

2,0 TDi, DSG, Comfortline,
Highline

VW Passat
2,0 TDi, DSG, 
lim., combi

ŠKODA KODIAQ 4x4
2,0 TDI, 2,0 TSI, DSG, 

Style

Váš autorizovaný partner:

AUTO JAROV - KUNRATICE

 


