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Vážení čtenáři,
prázdniny skončily, vše se
po dvou měsících zase vrací
do starých kolejí. Prodlužte
si končící léto návštěvou
něja ké pěkné kulturní akce,
nebo si vyrazte ven zacvičit,
dokud to počasí dovolí. Při-
nášíme vám tipy na zajíma -
vé akce, které se ve čtvrté
měst ské části v následují-
cích týdnech konají. Přiná-
šíme vám také zajímavosti
ze škol v Pra ze 4. Nový škol -
ní rok sice začal teprve před

pár dny, děti ale mají na co navazovat. Zajímavých pro-
jektů a akcí se totiž ve čtyřkových školách konala minulý
školní rok celá řada.  Děti si vyzkoušely třeba den bez mo-
bilů nebo vyjádřily svá přání na téma, čím chtějí být, až
vyro stou. Praha 4 se chystá na přelomovou novinku, a to
zavedení zón placeného stání. Jednoduše řečeno se za par -
kování na čtyřce, stejně jako v celé řadě dalších pražských
městských částí, bude nově platit. Kdy novinka začne
a jaké budou podrobnosti? Svůj názor vám řeknou zástupci
koaličních i opozičních politických stran, které působí ve
čtyřkovém zastupitelstvu. Pěkný podzim.
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Vaše 4
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 4
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2
Registrace: MK ČR E 21850
IČ 27120805
Ročník IV, vychází měsíčně
Datum vydání zářijového čísla 7. 9. 2017
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Dejvická 9,
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737
e-mail: zuzana@vase4.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 4 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření
pouze se souhlasem vydavatele.

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016

Marketing:
Petr Belica
petr.belica@a11.cz

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom4@a11.cz

Příjem inzerce:
Věra Lazáková
lazakova@a11.cz 
tel: 775 677 099

Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

Z obsahu:
str. 4
Aktuality z městské části

str. 6
Causa: Placené parkování

str. 8
Rozhovor s Jiřím Žáčkem

str. 10
Školství: Den bez mobilů

str. 11
Volný čas: Tipy na akce

str. 13
Servis: Kam s odpadem

str. 14
Školství: Vysněná povolání



aktuality

4 www.vase4.cz

Během následujících dvou let dostanou
čtenáři z Prahy 4 zbrusu novou
knihov nu. Změní se na ni prostory

v Nuselské ulici v domě s číslem 94. Pražská
městská knihovna tady bude nabízet čtená-
řům i další zajímavé služby. Objekt v Nusel-
ské ulici vlast ní pražský magistrát a svěřil ho
do sprá vy Městské části Praha 4. Knihovna
má vzniknout v prostoru o celkové výměře
1155 čtverečních metrů, konkrétně jde
o mís to v prvním podzemním podlaží a ve
dvou nadzemních podlažích. „Rozhodli jsme
se zafinancovat částečnou rekonstrukci to-
hoto unikátního prostoru, abychom obyvate-
lům Mi chle a Nuslí poskytli prostor pro no -
vou a moderní knihovnu pro děti i dospělé,“

řekl pražský radní Jan Wolf s tím, že měst-
ská knihovna již dlouhou dobu neslouží pou -
ze svému prvotnímu účelu, ale nabízí po celý
rok širokou škálu kulturních akcí a událostí.
Pobočka Městské knihovny v Praze, která po-
nese jméno „Jezerka“, nabídne malý multi-
funkční sá lek pro pořádání akcí i skupinovou
práci, klidné kouty pro začtení se do knihy,
prostor pro hraní her a kreativní vyžití mlá-
deže i „pokojíček“ pro nejmenší čtenáře,
včet ně potřebného vybavení pro jejich rodi -
če. „Internet (WI-FI) a nabídka ká vy je už
v knihovnách samozřejmostí,“ doplňuje ředi -
tel Městské knihovny v Praze Tomáš Ře hák
nabídku služeb o drobnosti, kte ré přispívají
ke spokojenosti uživatelů.

Čtyřka bude mít
novou knihovnu

Metro D
začne na Pankráci

Výluka tramvají
v Nuslích

Z důvodu rekonstrukce inženýr-
ských sítí, vozovek a tramvajových
tratí je třeba do 28. září počítat

s obousměrnou výlukou tramvají v úseku
Otakarova – Albertov a v úseku Výtoň –
Albertov – Karlovo náměstí. Tramvajové
linky jsou proto odkloněny a je třeba sle-
dovat náhradní trasu, po které jedou. Za-
vedena je náhradní autobusová doprava.
V trase Otakarova – Ostrčilovo náměstí
– Otakarova to je  v denním provozu X7
a v nočním provozu X93, v trase Výtoň –
Ostrčilovo náměstí je v denním provozu
zavedena náhradní autobusová doprava
X18. Po ukončení této výluky dojde
k další v úseku Otakarova – Albertov, po-
trvá přibližně do prosince.

Pražští radní rozhodli o postupu v pří-
pravě výstavby úvodního úseku trasy
metra D. Na základě Studie variant-

ního fázování výstavby trasy metra I. D, kte-
rou zadal Dopravní podnik hl. m. Prahy a vy-
pracoval Metroprojekt, se začne s přípravou
realizace varianty IV. prioritně zaměřené na
úsek Pankrác – Olbrachtova. „Na metro D če-
kají statisíce Pražanů, kterým jsme slíbili, že
uděláme vše pro co nejrychlejší výstavbu.
Vzhledem k problémům s výkupy pozemků
jsme byli nuceni najít řešení, které umožní

brzké zahájení stavby,“ řekl náměstek pri-
mátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr
Dolínek. Studie Metroprojektu pro různé va-
rianty postupu výstavby zhodnotila dopady
do EIA, na vydané územní rozhodnutí, před-
poklady k vydání stavebního povolení, pří-
nosy zprovoznění etap a samozřejmě vazby
na zajištění potřebných pozemků. Projek-
tant jednoznačně doporučil pokračovat v pří-
pravě IV. varianty fázování výstavby, která
má ze všech posuzovaných variant předpo-
klad zahájení realizace v nejbližším termínu. 

INZERCE V4-0902

Kurzy češtiny
pro cizince

Kurzy českého jazyka pro dospělé
z řad cizinců žijících v Praze 4 se
budou konat v následujících týd-

nech na Gymnáziu Budějovická. Kurzy
pro začátečníky a pokročilé jsou zdarma,
konají se v rámci  projektu Žijeme na
čtyř ce společně a pořádá je Praha 4 ve
spolupráci s Centrem pro integraci cizin -
ců. Projekt podpořilo ministerstvo vni -
tra, a to v rámci programu na integraci ci-
zinců. Kurzy začínají v září, budou se
ko nat pro začátečníky v pondělí a ve stře -
du, pro pokročilé v úterý a ve čtvrtek.
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Pořizovací náklady pro dům 0 Kč                                            
Garance nejvýhodnějších cen

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

Individuální nabídka internetu
pro SVJ a BD na Praze 4

INZERCE V4-0905

Včelí úl se jmenuje nově vzniklé nusel-
ské centrum pro aktivní rodiče. Urče -
no je pro rodiče a děti, zejména pak

pro ty, kteří se nacházejí ve složité životní si-
tuaci, hledají podporu a pomoc druhých
a chtějí se aktivně zapojit do společnosti.
Včelí úl je otevřen každý všední den i v so-
botu. Rodiče si mohou vybírat z široké nabíd -

ky kurzů pro dospělé, které jsou zaměřeny
například na pomoc s rodinným účetnictvím,
na přípravu do zaměstnání, osobnostní ško-
lení a další. Pro děti jsou připravené tvořivé
a hudební kroužky. Rodiče mohou své děti
svěřit do péče chůvy po dobu absolvování
kurzu. Všechny aktivity jsou bezplatné a je
třeba si je předem rezervovat.

Protihlukový val
ochrání Spořilovský plácek

Nový protihlukový val a dvě protihlu-
kové stěny budou vystavěny u Spoři-
lovského plácku. Ulevit mají lidem

před následky těžké tranzitní dopravy. Stav -
ba je plánována na sedm měsíců a stát bude
zhruba 37 milionů korun. Val i protihlukové
zdi budou umístěny po pravé straně ve smě -
ru do centra u ulice 5. května, v místě mimo-
úrovňového křížení ulice 5. května a Jižní

spojky pokračují dále ve směru odbočovacího
pruhu směrem na Spořilov až do ulice Hlav -
ní. Protihlukový val naváže na dosavadní
protihlukovou stěnu v jihovýchodní části
území, bude mít základní výšku šest metrů
nad okolním terénem a délku zhruba 210
metrů. Dalším opatřením má být zakrytí
Spořilovské spojky a také už schválený zákaz
sjezdu kamionů na Spořilovskou ulici.

Nové centrum
pro aktivní rodiče

Cvičení
na čtyřce zdarma

Zcelé řady bezplatných sportovních
aktivit si mohou vybírat obyvatelé
čtvrté městské části. Každé pon-

dělí si zájemci mohou zacvičit v parku Na
Pankráci, vždy v 17.00 hodin se zde ko-
nají kurzy jógy. Cvičení je určeno i pro za-
čátečníky. Především pro seniory jsou
urče ny lekce Time outDoor 2017. Jde
o cvi čení v přírodě, které potrvá do 13.
zá ří. Zájemci se scházejí ve středu od
9.00 hodin a od 18.00 hodin. Cvičení Ti -
me outDoor je ale určeno pro všechny.

Uzavírka ulice
u Michelského mlýna

Místní komunikace v ulici U Mi-
chelského mlýna je uzavřena od
začátku srpna až do 6. října.

Kon krétně jde o část v úseku od ulice Ve
Vilách k domu č. 124/27. Důvodem uza-
vírky jsou práce na obnově vodovodního
řadu.
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Situace s parkováním se na čtyřce zhor-
šila po zavedení zón v okolních částech,
největší problémy mají lidé bydlící

kolem metra C, tramvajových linek v Nu slích
a Podolí a v ulicích sousedících s Pra hou 2
a 5. „Naše ulice a komunikace jsou přeplněné
i v místech, kde to může ohrozit bezpečnost
silničního provozu,“ řekl starosta čtyřky Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). 

Předseda opoziční ČSSD Petr Horálek
připo míná cestu za placeným parkováním.
„Zóny placeného stání se už na Praze 4 stá -
va jí pomalu „městskou legendou“. Tolikrát se
už o nich mluvilo, pořád se slibovalo a stále
se odkládá termín jejich zavedení,“ pozna-
menává Horálek. S tím, že Praha 4 požádala

o zřízení parkovacích zón již v prosinci 2012.
„Byl to velký úspěch našeho tehdejšího zá-
stupce starosty Jiřího Bodenlose, který pro
předložený projekt dokázal získat téměř ce -
lou opozici,“ doplňuje Petr Horálek s tím, že
rozhodnutí odložit zavedení zón na neurčito
učinila v dubnu 2013 tehdejší koalice na
hlavním městě Praze ve složení ODS a TOP
09 v čele s primátorem Svobodou a radním
pro dopravu Noskem. Připomíná tak, že
o par   kovacích zónách nerozhoduje městská
část, ale vedení hlavního města Prahy. 

„Postupné zavádění ZPS v jednotlivých
městských částech za úplatu, ať už z důvodu
zlepšení možnosti parkování svých občanů,
či ve snaze omezit parkování řidičům z ji-

Čtyřka zavede
parkovací zóny
Praha 4 se připojí k městským částem, v nichž se platí za

parkování. Změna má čtyřku zbavit mimopražských řidičů,

kteří přes den parkují v ulicích. Opozice ale postup kritizuje.

ných městských částí či mimopražským řidi-
čům, spustilo a urychlilo přelévání problémů
s parkováním do sousedních městských čás -
tí, které ZPS ještě nemají. Vedení MČ Prahy
4 by nemělo problematiku parkování řešit
jen „vynuceným a obranným“ opatřením
v důsledku vzniku ZPS v jiných městských
částech, ale mělo by hledat systémová ře-
šení, která přinesou občanům Prahy 4 méně
starostí a zlepší kvalitu jejich života. Jednou
z možností je výstavba parkovacích domů,
odstavných parkovišť v exponovaných loka-
litách. Věřme, že se jich jednou dočkáme,“
míní zastupitel ANO 2011 Antonín Lébl.

Podle předsedy opoziční TOP 09 Filipa
Váchy by placené zóny neměly být záminkou
výběru tučného poplatku a jejich zavedení
může být funkční za dodržení několika pod-
mínek. „Musí se jednat o promyšlené kom-
plexní celopražské řešení, které umožní bez-
problémové parkování občanů městských
částí bez toho, aby omezilo podnikání. Jinak
budeme svědky pouhého přenesení daného
problému do nových lokalit. Spuštění sy-
stému zón musí plynule navazovat na navý-
šení kapacit parkovacích domů (v případě
Prahy 4 např. u metra Roztyly) a další rozvoj
parkovišť P + R,“ zdůrazňuje Vácha s tím, že
nejdůležitější podmínkou je rozhodování
s plnou znalostí o dané lokalitě a po opravdu
důkladné debatě s občany. 
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Petr Horálek,
ČSSD, předseda klubu zastupitelů

Současné vedení Prahy 4 (Strana zelených,
KDU-ČSL, STAN-Tučňák, ODS, Čtyřka – dříve
Hnutí pro Prahu) vede dialog s hlavním městem
Prahou o parkovacích zónách výhradně bez
opozice, tj. pouze na úrovni rady městské části.
(Proslýchá se, že snad už konečně koalice dovolí
projednat tento bod na zastupitelstvu, ale to se
dozvíme až 6. září po vyhlášení programu.) Zatím si spočítejte, koli-
krát se už starosta letos i loni chlubil v médiích, že zavádí parkovací
zóny. Dnes už je jisté, že do konce roku 2017 se tak nestane. Navíc,
poslední hlasování o této věci v radě Prahy 4 dne 23. srpna bylo pro-
tlačeno většinou 5 : 2 (bez podpory ODS). Z úspěchu se spíš stává
blamáž. Pikantní je, že starosta Petr Štěpánek kandiduje jako lídr do
poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji. Je proto na místě
otázka, zda dnes hájí zájmy obyvatel Prahy 4 nebo Středočeského
kraje, což zrovna u zón placeného stání nejde vůbec dohromady!

Jan Schneider,
Klub Čtyřka, předseda klubu zastupitelů

Předně musím konstatovat, že je smutné, že
se debata o dopravě v klidu, tedy parkování,
v Praze redukuje na parkovací zóny. Nestaví se
P+R ani jiné parkovací domy, neřeší se kon-
cepčně propojování odstavného parkování s pří-
městskou a městskou dopravou. Místo toho se
omezujeme na kreslení čar na ulice. Pevně vě -
řím, že se v rámci současných pravidel podařilo zóny na Praze 4 na -
vr hnout nejlépe, jak je možné. Zároveň věřím, že budou škodit méně
lidem, než tomu bylo na jiných městských částech. Zároveň je třeba
přiznat, že současná pravidla jsou špatná, protože zóny po měst-
ských částech jsou nesmyslné. Pevně doufám, že právě stanovení ce-
lopražské zóny bude prioritou vedení Prahy, i když se obávám, že nej-
dříve toho příštího.

Antonín Lébl,
ANO 2011, zastupitel MČ Praha 4

Vyřešit parkování v Praze není vůbec věc jed-
noduchá. Roste počet aut, počet dojíždějících za
prací z odlišných městských částí i osob zejmé -
na ze Středočeského kraje, a přitom je zřej mé,
že starobylá i rozvíjející se nová Praha na to ne -
ní uzpůsobena. V Praze nebyl zaveden jednotný
systém placeného parkování, a přestože chápu
důvody vzniklého stavu, považuji to za nešťastné. Osobně si myslím,
že by v Praze měly být pouze dvě ZPS, a to zóna „Prahy 1 se zvláštním
režimem“ a zóna „ostatní“, která by za předem stanovených podmí-
nek a určitého časového omezení umožňovala Pražanům i mimopraž-
ským v průběhu dne parkování i v jiných městských částech Prahy.

Zóny
placeného stání

Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ, starosta MČ Praha 4

Chceme upřednostnit naše obyvatele, kteří
po zavedení ZPS v Praze 2 a 5, nemohou najít
místo k zaparkování. Celé oblasti v okolí metra
C a tramvajových linek se proměnily v bez-
platné parkoviště přespolních řidičů. Ulice jsou
přeplněné i tam, kde to ohrožuje bezpečnost,
a nejhorší je parkování u zdravotnických zaří-
zení a úřadů. Proto jsme požádali hlavní město, aby parkovací zóny
zřídilo v nejzatíženějších lokalitách Podolí a Nuslí, podél metra C,
v Michli a v části Krče. Systém, který Praha zřídí příští rok, budeme
vyhodnocovat, měnit nebo rozšiřovat podle požadavků obyvatel.

Filip Vácha,
TOP 09, předseda klubu zastupitelů

Rada městské části Prahy 4 požádala Hlavní
město Prahu o realizaci zón placeného stání na
území městské části Praha 4. Koalice (Trojko-
alice, ODS, HPP, Stan-Tučňák) tak učinila bez
toho, aby byl finální návrh projednán a odsou-
hlasen zastupitelstvem městské části. Zcela tak
zabránila občanům se s tímto projektem sezná-
mit, natož aby se vypořádala s jejich námitkami a připomínkami. Pla-
cené zóny se nikdy nesmí stát záminkou výběru tučného poplatku,
který budou muset hradit naši občané. Zóny nemají být dodatečnou
daní, ze které bude profitovat pokladna města.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák, předseda klubu zastupitelů

Přijde mi, že debata o parkování je v poslední
době v Praze možná už stejně častá jako debata
o politice nebo o sportu. Bohužel musím konsta-
tovat, že můj názor je stále stejný. Tedy že
v obecné rovině jsou zóny placeného stání urči-
tým řešením problémů s parkováním. Nicméně
určitě se nejedná o řešení univerzální. Je třeba
současně rozšiřovat parkovací kapacity, parkování pro zákazníky
místních podnikatelů, vymýšlet dopravní obsluhu pro občany, kteří
dojíždějí za prací atd.

Zdeněk Kovařík,
ODS, předseda klubu zastupitelů

Nepovažuji přehazování parkujících vozidel
z jedné městské části na druhou v žádném pří-
padě za řešení dopravy v klidu.

Nesouhlasím se zřízením ZPS za současně
platných pravidel, metodiky a ceníku hl. m. Pra -
hy. Kombinace podmínek v pravidlech a meto-
dice vede k tomu, že zhruba pětina v Praze byd-
lících obyvatel se stává méněcennou i v místě, kde bydlí. Ten, kdo
ne má nebo nemůže z různých důvodů mít trvalý pobyt v místě, kde
žije, se stejně jako ten, kdo má vozidlo půjčené od rodičů, od dětí či
osob blízkých, nebo pronajaté jinak než na leasink, se stává personou
non grata bez ohledu, že vlastní byt, dům či ho má pronajatý.

Pozn red.: Příspěvky jsou redakčně kráceny.
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● Nejste rodilý Pražák, pocházíte z Cho-
mutova. Co vás přivedlo do Prahy? A kde
všude jste bydlel?

Na svět jsem přišel v chomutovské porod-
nici, ale vyrostl jsem ve Strakonicích. Do Pra -
hy jsem přišel v roce 1963, kdy jsem začal
studovat na Stavební fakultě ČVUT. Připadal
jsem si v Praze jako v ráji. Ale po studiích
a vojně jsem se oženil a přesídlil do Vlašimi,
kde jsme dostali byt. Jsem venkovan, ale Pra -
ha je jako magnetická hora – nakonec jsem
se i s rodinou přestěhoval do Prahy natrvalo.  

●Nakonec jste našel domov v Praze 4. Jak
dlouho tady žijete? A měnil byste?

V Braníku žiju od roku 1979, vyhovuje mi
to a určitě bych neměnil. 
● Co tady máte rád? A co vás zde naopak
zlo b í? Inspiruje vás něco z Prahy 4 při
práci?

Jsem vodomil a přes ulici mám Vltavu.
Takže Podolí a Braník jsou můj revír, kde se
cítím doma. A jestli mi něco vadí? Snad jen
auťáky. Máme tu trochu přeautomobilováno.
Ale to je v Praze skoro všude. A co mě v Pra -

ze 4 inspiruje? Spíš kdo než co – obyvatelé,
moje rodina, přátelé, dobří známí.
● Před nedávnem jste se stal čestným ob-
čanem Prahy 4. Co pro vás takové vyzna-
menání znamená? A líbí se vám v partě
„čtyřkových“ čestných občanů?

Vážím si toho, být v takové partě člověka
potěší. Zvlášť když na „čtyřce“ žije tolik po-
zoruhodných lidí – dělají skvěle svou práci,
pomáhají druhým, obohacují naše životy;
mož ná by jim takové vyznamenání slušelo
víc než mně. 
● Není to jediné vaše ocenění, přede dvě -
ma lety jste získal Medaili za zásluhy. Po-
těšila vás?

Od jistého věku beru všechna vyzname-
nání s rezervou. Víc než samotná medaile mě
těší vědomí, že mám pár tisíc věrných čtená -
řů a čtenářek. 
●Nechybělo mnoho a věnoval jste se doce -
la jinému oboru. Vystudoval jste staveb ní
průmyslovku, pokračoval ve studiu na Če-
ském vysokém učení technickém a několik
let jste pracoval jako stavební inženýr. Ku -
dy vedla vaše cesta k literatuře?

Psát jsem zkoušel od třinácti čtrnácti let,
ale nenapadlo mě, že bych se tím někdy mohl
živit. A tak jsem se spolu s kamarády přihlá-
sil na průmyslovku a oni mě vzali. Pak už to
šlo samospádem, kam jinam máte šanci jít ze
stavební průmyslovky než na stavební fa-

Spisovatel Jiří Žáček se
narodil v Chomutově,
vyrůstal ve Strakonicích, ale
jako doma se už spoustu let
cítí v Braníku. „Jsem vodomil
a přes ulici mám Vltavu.
Takže Podolí a Braník jsou
můj revír, kde se cítím doma,“
vyznává se spisovatel
a básník, jehož říkanky jsou
často tím prvním, co prvňáčci
slyší ve škole. Kudy vedla
jeho cesta k literatuře a co
rád četl jako kluk?

Spisovatel Jiří Žáček:
Podolí a Braník jsou můj revír

Jiří Žáček
■ Narodil se 6. listopadu 1945 v Chomutově. 
■ Dětství prožil ve Strakonicích.
■Vystudoval sice Střední průmyslovou školu sta-
vební a Stavební fakultu ČVUT, rozhodl se ale, že
se bude věnovat literatuře.
■ Je autorem slabikáře, poprvé vyšel v roce 1992
a vychází dodnes.
■ Před dvěma lety získal Medaili za zásluhy a ne-
dávno se stal čestným občanem Prahy 4. 
■ V dětství měl rád Sekorova Ferdu Mravence.
■Píše i pro dospělé, říká, že když píše pro dospělé
čtenáře, je skeptik, když píše pro děti, snaží se být
veselý kamarád. A být veselý kumpán je zábavněj -
ší.
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kultu? Takže mohu říct, že jsem se inžený-
rem stal omylem, ale nevadí – na ČVUT mě
naučili myslet možná jinak, než by mě na-
učili na filozofické fakultě, ale díky za to. 
● Musel jste se tehdy hodně rozmýšlet,
nebo to prostě „nešlo jinak“? A litoval jste
někdy, že jste nezůstal v oboru, který jste
vystudoval? 

Nešlo to jinak – literatura byla pro mě pří-
liš lákavá, a tak jsem po třech letech inženýr-
ské praxe využil první nabídky a stal se re-
daktorem, přestože to bylo za poloviční plat.
Navíc, svou budoucí manželku jsem neo -
kouz lil inženýrským titulem, ale básničkami.
Rozhodně jsem nikdy nelitoval.
● Jaká byla práce na slabikáři a čítance
pro prvňáčky? A jaký to je pocit, že zrovna
z vašich slov se prvňáčci učí poznávat pís-
menka, učí se díky nim číst?

Nabídka napsat slabikář pro mě byla pře -
devším výzva vyzkoušet si něco, co by mě
v životě nenapadlo dělat. Bavilo mě to, snad
je to na výsledku vidět. Můj slabikář vyšel po-
prvé v roce 1992 a vychází dodnes, je to moje
nejúspěšnější kniha. U prvňáčků a jejich uči-
telek to mám dobré. 
● Jaký čtenář jste byl vy jako malý kluk?
Co byla vaše první samostatně přečtená
kniha a pro co jste nejčastěji sahal do
knihov ny?

Čtenář jsem byl náruživý, rodiče mě naoč-
kovali láskou ke knihám. Ale popravdě už
neví m, kterou knihu jsem sám přečetl jako
první. Mohly to být Hrubínovy či Halasovy
bás ničky, nebo Erbenova Kytice, možná
i čtyř dílný Plickův Český rok. Brzy jsem pře-
šel na dobrodružné knížky, hltal jsem verne-
ovky, Robinsona, Poklad na ostrově, Toma
Sa wyera, Posledního Mohykána, Knihy
džun glí, Tři mušketýry... Každý týden jsem
si ve strakonické knihovně půjčoval pár kní-
žek a poctivě jsem je přelouskal.

● Co čtete teď?
Především poezii, šetří čas a čerpám z ní

to, čemu se říkávalo elan vital. A vracím se ke
knihám svého mládí; často mě udiví, že čtu
něco jiného, než jsem četl před padesáti lety. 

●A jaké máte plány na dobu blízkou i vzdá -
lenou?

Dělat to, co mě baví – psát. Cvičit si mozek
je nejlepší obrana před doktorem Alzheime-
rem. Lepší je se uštvat, než umřít nudou.

 

18.–24. 9.

PEUGEOT 208

7 dní Peugeot se blíží! Již příští týden si můžete pořídit například Peugeot 208 s bohatou výbavou zahrnující ESP, 6 airbagů, tempomat, klimatizaci, rádio s MP3, dotykovou obrazovku, 
HF Bluetooth, přední mlhové světlomety, denní LED světla a  mnohem více již za  255 000 Kč  včetně výkupního bonusu. Navíc při využití financování s  Peugeot Finance získáte 
zimní pneumatiky zdarma. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

        Spotřeba a  emise CO2 v kombinovaném provozu 3,5–5,0 l/100 km, 90–116 g/km. Nabídka je platná pouze po dobu trvání akce 7 dní Peugeot a  není kombinovatelná 
s jinými nabídkami. Cena se vztahuje k  vozu 208 ve výbavě ACTIVE a s motorizací 1.2 PureTech 85 k MAN5 a je včetně výkupního bonusu 10 000 Kč. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky 
a  následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

ZA 255 000 Kč
PEUGEOT 208
V  BOHATÉ VÝBAVĚ ACTIVE

INZERCE V4-0923
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Hloučky teenagerů postá-
vající na chodbách či ve
třídách s očima přilepe-

nýma na mobilních zařízeních
vídají kantoři denně i na Základ -
ní škole Na Chodovci v Praze 4.
Učitelé školy se proto rozhodli
uspořádat oborový den „Komu-
nikace aneb zkusíme den bez
mobilů“. „Své žáky jsme požáda -
li, aby tento den nechali své mo-

bilní telefony doma. Přestože
všechny děti nebyly schopny náš
požadavek splnit, většina žáků
skutečně přišla bez mobilních te-
lefonů. A děly se věci! Ve srov-
nání s běžnými školními dny na-
jednou chodby ožily dětskými
hlasy a smíchem,“ vysvětlil ředi-
tel ško ly Miloslav Ráž. 

Žáci všech ročníků druhého
stupně byli v rámci oborového

dne rozděleni do skupin a zú -
čast nili se různých zajímavých
aktivit. Děti si vyzkoušely komu-
nikaci v anglickém jazyce, zahrá -
ly si různé společenské hry, při
nichž musely projevit schopnost
kolektivní spolupráce. 

V hodinách chemie a fyziky
prováděli žáci se svými učiteli za-
jímavé pokusy. V biologii pozná-
vali zvláštnosti komunikace zví-

řat. Během dne se děti také na-
učily a vyzkoušely si základy
znakové řeči a dorozumívání po-
mocí Morseovy abecedy. 

„Děti se bavily a vyzkoušely si,
že komunikace je možná i bez
mobilních telefonů. Každopádně
jsme si všichni užili příjemný
den, který si v budoucnu rádi zo-
pakujeme,“ doplnil ředitel Milo-
slav Ráž.

Děti si vyzkoušely

den bez mobilů
Bez mobilu nebo tabletu nedají ani ránu. Generace dnešních dětí

většinu svého volného času tráví u počítače nebo na mobilu.

V posledních letech stále více nejen pedagogy znepokojuje závislost

dospívajících dětí na elektronice. Učitelé ze Základní školy Na

Chodovci se proto rozhodli uspořádat v rámci oborových dnů „Den

bez mobilů“.

13. 9. 2017
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■ Svatováclavský koncert se
bu de konat na Nuselské radnici,
a to 14. září v rámci akce Dny Ev-
ropského dědictví. Hostům se
představí Dvořákův komorní or -
chestr, s dirigentem Jaroslavem
Vodňanským, na housle zahraje
Pavla Tesařová.

■ Pohár seniorů Prahy 4 v te-
nise se bude konat ve čtvrtek 14.
září od 8.30 do 18.30 hodin v Te-
nisovém klubu Konstruktiva.
Následovat bude Rodinný teni-
sový turnaj, a to 17. září od 8.30
hodin na stejném místě.

■ Záříme je pojmenováno spor-
tovní odpoledne určené pro seni-
ory a všechny od 0 do „nekoneč -
no“ let. Akce se koná v parku Na
Pan kráci, a to 16. září. Bude se
učit například technika Nordic
Walking, přichystány jsou ukáz -
ky jógy, přijede bubenická dílna a
další aktivity spojené se zdravým
životním stylem. Vstup je zdar -
ma.

■ Radůza s kapelou zahraje
18. září v Divadle Dobeška. Zpě -
vač ka představí průřez svojí do-
savadní tvorbou. Zazní písně
z posledního alba Marathon pří-
běh běžce, ale i starší.

■ Snímek Druhá strana nadě -
je bude k vidění 18.září v KC Za-
hrada. Film vypráví příběh stár-
noucího podomního obchodníka
s košilemi Wikströma, který udě -
lá velké rozhodnutí: opustit svoji
ženu alkoholičku i uvadající živ-
nost. Film Druhá strana naděje
byl na letošním filmovém festi-
valu Berlinale oceněn Stříbrným
medvědem za nejlep ší režii a no-
minován na Zlatého medvěda za
nejlepší film.

■ Mistrovství ČR v běhu do
schodů nabízí možnost otesto-
vat svoji kondici. Koná se v Em-
piria Towers, která má 104 me -
trů a 27 pater, a to v sobotu 23.
září. Poběží se v kategoriích mu -
ži a ženy, naplánovány jsou i dět-
ské závody.

■ Senioři nad 63 let s trvalým
bydlištěm v Praze 4 se mohou
zúčastnit prohlídky výstavy
v Ga  lerii Tančící dům, a to 3.
října od 10.00 hodin. Připome-
nout si mohou dobu první repu-
bliky, slavná éra Českosloven-
ska vymezená lety 1918 až 1938
je zde zobrazena v tematické
expo zici s názvem „13 komnat
první republiky“. Výstava je roz-
dělena do 13 sekcí, které symbo-
lizují tematické okru hy.

Seniorský zápas
14. září

Svatováclavský koncert
14. září

Radůza na Dobešce
18. září

Druhá strana naděje
18. září

Mistrovství
v běhu do schodů

23. září

Výstava
v Tančícím domě

3. října

Sportovní odpoledne
16. září

Svému účelu však slouží do-
dnes. Dřevěný evangelický
kostel byl postaven v le-

tech 1947–48 na úpatí lokality
Branické skály. Projektantem
kostela postaveného ze smrko-
vého dřeva byl architekt Pavel
Bareš. Částečným vzorem no-
vostavby se údajně stal dřevěný
toleranční evangelický kostel
z Hrubé Lhoty na Valašsku. 

Členům sboru měl sloužit jako
provizorní modlitebna na pět až
deset let, dokud nebude nahra-
zen kostelem kamenným. Plány
na jeho nahrazení kamenným
chrámem se ale nikdy nerealizo-
valy, a původní svatostánek sbo -
ru slouží dodnes. V roce 1990
zís kal kostelík pěknou no vou ap -
sidu z borového dřeva, která byla
ke staršímu jádru přistavěna
podle návrhu architekta Davida
Vávry. 

S nevyhovujícími prostory se
braničtí evangelíci potýkali řadu
let. Sbor neustále hledal mož -
nos ti, jak získat vhodné míst nos -
ti, členové sboru pořáda li sbírku

na stavbu kostela. Před koncem
druhé světové vál ky připravil ar-
chitekt Pavel Bareš plá ny na
stavbu zděného kostela. Pová-
lečná doba však nebyla tak pří-
znivá, jak se očekávalo.

V roce 1947 přišel architekt
Bareš s novým plánkem, tento-
krát na provizorní dřevěný kos-
tel, který by mohl sloužit pět až
deset let, dokud nebude postaven
kostel definitivní. Staršovstvo
Církve českobratrské evangelické
odsouhlasilo stavbu tohoto kos-
tela v prostoru bývalého vápen-
cového lomu v blízkosti přírodní
památky Branické skály.

V září 1947 se začalo upravo-
vat staveniště, do konce roku by -
ly hotovy základy, v dubnu 1948
byl kostel postaven. Při stavbě
bylo odpracováno 1.682 brigád-
nických hodin. Finance shromáž -
dil branický sbor z darů farníků,
daru od Jeronymovy jednoty a
půjčky od zá ložny. Deset členů
sboru ručilo za splacení této
půjčky. Kostel byl slavnostně ote-
vřen 9. května 1948.

Dřevěný kostelík
v pražské čtvrti Braník
Kostel Českobratrské církve evangelické
v Braníku se nachází v prostoru bývalého
vápencového lomu v blízkosti přírodní
památky Branické skály. Byl postaven
po 2. světové válce jako provizorní místo
bohoslužeb Českobratrské církve
evangelické.

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

INZERCE V4-0914INZERCE V4-0821

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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„Ikdyž se může zdát nej-
lepší, aby se děti začaly
učit cizí jazyk až poté, co

se naučily vlastní, já navrhuji,
aby začaly co nejdříve. Dejme
našim dětem šanci naučit se cizí
jazyk, aniž by si to vůbec uvědo-
mily, pouze tím, že začneme tak
brzy, jak je to jen možné,“ uvádí
Natàlie Perarnau, zakladatelka
Kids&Us a autorka výukové me-
tody angličtiny pro děti od prv-
ního roku života.

„I přes jejich nízký věk mají
malé děti výjimečné jazykové
schopnosti. Za pouhé tři roky se
člověk posune od komunikace
prostřednictvím pláče a křiku ke
stavbě téměř dokonale tvořených
vět. Dětský mozek je jako počí-
tač, který ukládá informace tím,
že sbírá statistiky o tom, kdy

a jak se slova používají a jak je
spojovat, aby z nich vznikla sku-
tečná věta a dítě mohlo komuni-
kovat,“ dodává Natàlie Perarnau.

Ve škole Kids&Us se děti naučí
anglicky podobně, jako se učí
svůj mateřský jazyk. To je dů -
vod, proč lekce angličtiny začí-
nají už od prvního roku a násle-
dují stanovený postup získávání
jazykových znalostí pro jakýkoli
jazyk – naslouchání, porozumě -
ní, mluvení, čtení a psaní. Pokud
začneme brzy, dítě asimiluje cizí
jazyk přirozeným a spontánním
způsobem, a tím maximálně vy-
užije své vrozené schopnosti,
které používá pro naučení se ma-
teřského jazyka.

Metodika Kids&Us je pevně
zakotvena v přirozeném proce -
su, který děti používají pro učení

se mateřského jazyka. Škola
Kids&Us se snaží využít a opti-
malizovat všechny tyto mecha-
nismy, které se aktivují v moz ku
dětí během prvních let jejich ži-
vota, aby jim pomohla naučit se
druhý nebo třetí jazyk. Ve škole
Kids&Us věří, že angličtina musí
hrát klíčovou roli v každodenním
životě dětí.

V roce 2014 byla otevřena
první škola v Praze-Malešicích.
V květnu a červnu letošního při-
byly další tři školy. Právě probí-
hájí zápisy do kurzů nejenom
v Kids&Us v Malešicích, ale
i v Nových Butovicích, ve Vršovi-
cích i v Modřanech. Výuka probí -
há formou kroužků jednou za
týden po škole či škol ce.

Další podrobnosti naleznete
na www.kidsandus.cz.

Začněte s výukou jazyka
metodou školy Kids&Us
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■ Halasova x U Strže
■ K Výzkumným ústavům 
■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou 
■ Mikuláše z Husi 
■ Pod Dálnicí (č.1)

■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova 
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 

■ Kotorská (u jeslí)
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ U Habrovky x U Krč. vodárny

■Nad Les. divadlem x Němčická
■ Pod Krčským lesem x Ruži-
novská 

■ Plamínkové (u garáží) 
■ Jiskrova x Na Mlejnku 
■ Podolská x U Vápenné skály 

■ Michelská x U Michel. mlý na
■ Žilinská
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Vzdušná x Na Rovinách 
■ Klánova x U Vodotoku 
■ Podolská x K Vysoké cestě

8. září 16.00–20.00

11. září 16.00–20.00

12. září 16.00–20.00

13. září 16.00–20.00

14. září 16.00–20.00

15. září 16.00–20.00

Kontejnery
na objemný odpad

■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

■ Na Květnici (u tříděného. od-
padu)
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Horáčkova X Bartákova
■ Kamenitá

■ Baarova x Telčská
■ Bítovská

■ Pod Vršovickou vodárnou III.

■ Psohlavců x Věkova
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží

■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

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

Zdroj: MČ Praha 4

18. září 16.00–20.00

19. září 16.00–20.00

20. září 16.00–20.00

21. září 16.00–20.00

22. září 16.00–20.00

25. září 16.00–20.00

Lze do nich odkládat starý
nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umývadla, vany

a WC mí sy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty. Odkládat do kontejnerů
nelze živnostenský odpad, ne-

bezpečný odpad, bioodpad (to
znamená veškerý rostlinný od -
pad), stavební od pad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a počítačové monitory,
počíta če, led nice, mrazáky a spo -
ráky.

INZERCE V4-0926
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Věru
775 677 099

Více na www.vase4.cz
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

Den povolání probíhal ve
škole Bítovská v podstatě
jako každý jiný školní den.

Děti ale přišly na vyučování oble-
čeny v „kostýmech“, obvyklých
pro profese, kterým by se v bu-
doucnu chtěly věnovat. „Učili
jsme se podle rozvrhu, jen jsme
si s dětmi o jejich přáních a růz-
ných povoláních popovídali,“ vy-

světlila učitelka Monika Matěj-
ková. Na závěr dne se třídy ve
svých převlecích vyfotografova ly.
Porota ze školního parlamen tu
třídy obešla, vyhodnotila a nej -
hezčí třídy z prvního i druhého
stupně pak dostaly odměnu.

Nejčastěji se mezi dětmi obje-
vovali lékaři a zdravotní sestry,
sportovci – hlavně fotbalisté,

Den vysněných povolání napověděl,

čím chtějí děti být
Vyzkoušet si den v „roli“ svého vysněného
povolání mohly děti na Základní škole
Bítovská. Konal se tu totiž Den vysněných
povolání. Do školních lavic tak děti v jeden
den zasedly v bílých pláštích lékařů,
uniformách zdravotních sestřiček, dresech
sportovců, ale i v montérkách popelářů.

právničky, ale také baletka, che-
mik, kuchařka, veterinář nebo
ošetřovatel zvířat v zoo. „Hod ně
dětí vyjadřovalo svá skutečná
přání, která by skutečně mohla
být reálná. Některé třídy Den po-
volání pojaly jako recesi – jedna
devátá třída byla celá převlečena
za popeláře,“ doplnila Monika
Matějková. 

Konají se 
i převlékací dny

„Převlékací dny“ na škole Bí-
tovská proběhly už několikrát.
Uskutečnil se tu například Den
sportů, Velikonoční den, Valen-
týnský den, Den České republi -
ky, Čarodějnický den nebo Den
naruby, kdy se děti převlékly za
učitele a naopak. „Převlékací dny
jsou u nás populární. Vždy se

jich účastní celá škola. V některé
třídě jsou převlečeny všechny
děti nebo většina, v některé tře -
ba jen pár, záleží na kolektivu,“
doplnila Monika Matějková. Té-
mata tematických převlékacích
dnů vymýšlí žákovský parla-
ment. Ve škole se tak konal třeba
i Den barev.

Sen si splní
třetina lidí

Kolika dětem se v budoucnu
po daří se svému vysněnému
povo lání věnovat, záleží samo -
zřej mě především na nich sa-
motných. Podle průzkumu spo -
lečnosti LinkedIn z roku 2015,
kterého se zúčastnilo 8000 re-
spondentů z celého světa, se vy-
sněnému povolání nakonec vě-
nuje třetina dospělých lidí. 

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.
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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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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aquapalace.cz
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ZÁNOVNÍ VOZY V KUNRATICÍCH...
... K dodání IHNED!

Volkswagen Polo
1,2 TSI, Comfortline BMT

VW Passat Variant
2,0 TDI, Highline

Volkswagen Golf
1,2 TSI, Comfortline

Volkswagen Touran
2,0 TDI, Highline

SEAT Leon ST
1,2 TSI, Reference

Volkswagen Sharan
2,0 TDI, Comfortline

Volkswagen Touareg
3,0 TDI, V6, Tiptronic

Audi A4
2,0 TDI, S-tronic

Váš autorizovaný partner:

AUTO JAROV - KUNRATICE
�
�
� 

 


