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editorial
Vážení čtenáři,
přinášíme vám poslední letošní vydání magazínu Vaše 4. Celý rok jsme vás informovali o dění ve čtvrté
městské části, přinášeli vám
tipy na trávení volného času, novinky z politiky, dopravy či školství a také vám
měsíc co měsíc představovali zajímavé osobnosti, které
spolu s vámi žijí, pracují nebo tráví volný čas na čtyřce.
Některé z těchto osobností
pro vás do vánočního vydání připravily své blahopřání k Vánocům a do nového roku.
Připomeňte si také klasické vánoční zvyky, které možná
automaticky dodržujete, ale vlastně už ani pořádně nevíte,
co znamenají. Anebo si vyberte nějakou pěknou vánoční či
nevánoční akci, odpočiňte si na chvíli od úklidu a shánění
dárků a vyrazte s rodinou ven. Přejeme vám krásné prožití
vánočních svátků, ať vás nepotkají žádné katastrofy,
chutná vám slavnostní večeře a pod stromečkem najdete
přesně to, co tam najít toužíte. Užijte si i oslavy konce starého a začátku nového roku. A příští rok ať je pro vás plný
spokojenosti.
Vaše Zuzana

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

Vánoční trhy

Následky
vichřice Herwart

v Praze
ž do 6. ledna potrvají tradiční vánoční
trhy na Staroměstském a Václavském
náměstí. Pražské vánoční trhy byly
opakovaně zařazeny mezi jedny z nejhezčích
v Evropě. Obě pražská náměstí ozdobí tradiční barvy – zelená, bílá, zlatá a červená. Tématem letošní vánoční výzdoby bude návrat
PŘIPRAVILA RED

A

ke kořenům českých lidových tradic. Návštěvníci Staroměstského náměstí si mohou
užít vystoupení v podání dětských, amatérských i profesionálních souborů a muzikantů z České republiky i ze zahraničí. Zazní pochopitelně koledy, sólový i sborový zpěv
a konat se budou také koncerty.

Nejlepší

N

Š

Kdy o svátcích
do knihovny

čtyřkový sportovec
ejlepšího sportovce končícího roku
chce najít čtvrtá městská část. Ankety se mohu zúčastnit všechny sportovní organizace sídlící a působící na území
městské části Praha 4. Čas na nominace je až
do 15. února. Možné je navrhovat sportovce
v pěti kategoriích, a to sportovec, sportovkyně, družstvo, trenér a naděje roku. Čtveřice
postupujících bude vybrána společně s Pražskou tělovýchovnou unií, a to do 1. března,

kody na zeleni napáchala ve čtvrté
městské části vichřice Herwart,
která Česko zasáhla koncem října.
Celkový účet za úklid, likvidaci následků
a materiální škody byl v Praze 4 vyčíslen
na 1,7 milionu korun. Celkem zde bylo
vyvráceno nebo poškozeno osmdesát
vzrostlých stromů. Čtyřka nyní plánuje,
že za každý zničený strom budou vysázeny dva nové.

o vítězi potom rozhodne odborná komise. Ve
vyhlášené kategorii Naděje roku bude vyhlášeno dokonce deset vítězů napříč sportovními odvětvími a disciplínami, a to bez určení
pořadí. Nominační lístky lze najít na webových stránkách www.ptupraha.cz, návrhy
jménem organizací a klubů lze posílat poštou
na adresu PTU, Hanusova 347/16, 140 00
Praha 4 nebo e-mailem na info@ptupraha.cz.

vánoční otevírací dobou musejí počítat návštěvníci knihoven ve čtvrté městské části. Během svátků
mají všechny pobočky knihoven v Praze 4 zavřeno, neotevře se ani v pondělí
1. ledna a v úterý 2. ledna. V sobotu 23.
prosince bude naopak otevřeno podle
běžné otevírací doby, stejně jako v ostatní
dny mezi svátky.

S
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Vánoce s Meatpointem
p o c t i v é m a s o n a váš s t ů l

Přijímáme Vánoční předobjednávky
na naše farmářské řízky, vyzrálé hovězí a další dobroty!
řeznictví meatpoint
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www.meatpoint.cz

veřejný
aktuality
prostor
Novoroční
ohňostroj
ražský novoroční ohňostroj se bude konat 1. ledna od 18.00 hodin.
Potrvá patnáct minut a dobře viditelný bude z Dvořákova nábřeží, Pařížské
ulice, Mánesova, Čechova a Štefánikova
mostu. Jako místo vhodné pro sledování
novoroční světelné show nabízejí pořadatelé i další tipy, třeba Vítkov, Petřín či
svah v Riegrových sadech.

P

Oprava sportoviště
Jeremenkova
ražští radní rozhodli, že magistrát
uvolní mimořádnou částku na odstranění havarijních stavů a rekonstrukce sportovišť. Celkem jde o téměř
160 milionů korun, z nichž většinu na investice do sportovišť obdrží městské části. V případě Prahy 4 jde o rekonstrukci
veřejně přístupného školního sportoviště
při Základní škole Jeremenkova za osm
milionů korun.

P

Vánoční představení
pro seniory
outkové představení pro seniory pojmenované Vánoční koleda se bude konat v úterý 19. prosince od 10.00 hodin
v KC Novodvorská. Příchozí uvidí nesmrtelný příběh o lakomci Scroogeovi, který díky
kouzlu Vánoc otevře své srdce. Kromě pře-

L

krásných, nejstarších řezbovaných marionet
bude k vidění i několik vzácných varietních
loutek. Lístky pro seniory jsou zdarma, vstupenky budou vydávány 12. prosince od 8.00
do 8.30 na přepážce č. 34 v přízemí úřadu
Městské části Praha 4.

Tichá linka
překládá neslyšícím
extové zprávy, chat, e-mailové a facebookové zprávy nebo program Skype
museli dosud využívat neslyšící, kteří
chtěli něco vyřídit na radnici v Praze 4. V některých případech si dokonce museli objednat osobního tlumočníka. Nově mohou komunikovat prostřednictvím takzvané Tiché
linky. Čtyřka je první městskou částí, která
takovou službu nabízí. Princip Tiché linky
spočívá v tom, že umožňuje lidem se sluchovým postižením on-line tlumočení do znako-

T

vého jazyka nebo on-line přepis mluvené
řeči. On-line tlumočení probíhá tak, že tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím
videohovoru, neslyšící znakuje, tlumočník
jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka
úředníkovi a to, co úředník řekne, přetlumočí
do českého znakového jazyka neslyšícímu.
On-line přepis je určen pro osoby se sluchovým postižením, které dobře ovládají psaný
český jazyk, a vyhovuje jim písemná komunikace. Linka nabízí své služby zdarma.
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veřejný prostor
vánoce

Cukroví a řízky?
K Vánocům patří i zvyky!
Kapr a bramborový salát na štědrovečerní tabuli, voňavé cukroví, ale
i lití olova nebo rozkrajování jablíček. K Vánocům patří celá řada
tradic a zvyků. Které dodržujete doma vy? Nezapomínejte také na to,
že něco se na Štědrý den dělat prostě nesmí!

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSIT PHOTOS

Kapr k večeři
Bramborový salát, houbový
kuba, polévka, nějaká dobrá
sladká tečka, ale hlavně kapr,
kterého ve spoustě rodin nahrazují řízky. Přitom ryba k štědrovečerní večeři nepatří k starým
tradicím. Naši předci ryby na Vánoce nejedli. Přednost měla luštěninová jídla a polévky. I k nim
se vázaly tradice, třeba hrachovka měla zajistit hojnost na celý
příští rok. Mlsalo se sušené a vařené ovoce a různé kaše. Ryby si
dopřávali bohatí měšťané a na
vesnici se zvyk dostal až ve 20.
století.

Neodcházejte od stolu
Jakmile zasednete k večeři, už
se nezvedejte. Radši si proto vše
připravte předem. Jde o pohanský zvyk, tomu, kdo vstane, zasedne místo duše a on do roka
umře. V dnešní době se říká i to,
že kdo od večeře vstane, opustí
rodinu. Na Štědrý den se ale nesmí víc věcí, třeba zametat, abyste nevynesli z domu štěstí a zapomenout byste neměli ani na
talíř navíc pro nečekaného hos-

ta. Počet strávníků u večeře musí být vždy sudý.

Lití olova
Lití olova mají rády hlavně
děti, potěší ale i dospělé s trochou fantazie. Po nalití do rozteklého olova do vody je totiž
třeba uhádnout, jaký tvar se podařilo vytvořit a co koho čeká.
V minulosti třeba svobodné dívky hádaly, čí vidí tvář.

Střevíc a Barborka
O Vánocích mají vůbec svobodné dívky možnost zjistit, zda
nebudou už za rok vdané. Hází
se střevícem, a když se špička
boty otočí směrem ke dveřím,
znamená to, že dívka odejde
z domu. Dívky si také mohou zatřást stromkem, odkud uslyší psí
štěkot, odtud přijde ženich. Na
svátek svaté Barbory je také
dobré si utrhnout větvičku
třešně. Pokud rozkvete do Štědrého dne, do roka bude svatba.

Prasátko a jablka
Děti tenhle zvyk zrovna nemusejí. Rodiče jim slibují, že uvidí

Vánoční zajímavosti
■ Vánoce, podobně jako řada dalších svátků, mají kořeny v dobách předkřesťanských. Církev postupně překrývala zažité obyčeje a rituály vlastními svátky spojenými s křesťanskou liturgií.
V případě Vánoc jde o svátky narození Spasitele.
■ Předvánoční čas nastával dříve vlastně již po svatém Martinu,
kdy se život přesunoval do světnic, začínalo se pozvolna s přípravou na Vánoce. Ale byl to také čas, kdy se chodilo na přástky. Při
nich bývalo nad kolovrátky veselo, zpívalo se, povídalo a z generace na generaci se tak předávaly pověsti, báchorky, písně, zvyky
a obyčeje.
■ Samotné období adventu dodnes začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. Bývalo to období postní, netančilo se, dokonce ani
svatby se nekonaly. Vše se připravovalo na oslavu narození Ježíše.
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zlaté prasátko, ale musejí být
celý den hladové. Krájení jablka
je klasická česká tradice. Pokud
máte po rozkrojení hvězdičku,
čeká vás život, pokud křížek, je
to smrt… Ale tahle věštba se prý
dá snadno obejít tím, že budete
rozkrajovat zdravé a velké jablko
ve středu kolmo ke stopce.

Keltské jmelí
Až ke Keltům sahá tradice,
kdy si doma lidé zavěšují jmelí.
To prý dříve bylo volně rostoucím mohutným stromem, z je-

hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Potomci stromu se pak prý
natolik styděli, že raději seschli
do drobných keříků. Jmelí má
být darováno, nikoli zakoupeno
a zajistí do domu štěstí a požehnání. Ze středověku potom pochází zvyk, podle nějž má muž
políbit dívku pod jmelím a po
každém polibku utrhnout jednu
bobulku. Poslední bobulka znamená poslední polibek, a láska
z domu neodejde.

INZERCE V4-1217

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

Smlouvy
se zdravotními pojišťovnami.
Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz.
www.styledent.cz

školství

Děti měly možnost
Žáci základní školy Křesomyslova dostali
skvělou a nevšední možnost setkat se
sportovní hvězdou České republiky. A nešlo
o setkání ledajaké, ale dokonce o trénink
s olympioničkou, mistryní světa ve vodním
slalomu Kateřinou Kudějovou.
ákladní škole Křesomyslova z Prahy 4 se podařilo,
jako jediné škole z hlavního města vyhrát trénink s olympionikem. Trénink byl odměnou
za aktivitu dětí v seriálu sportovních soutěží projektu Sazka
Olympijský víceboj, kde žáci a žákyně školy dosahují skvělých výsledků na republikové úrovni.
Původně ohlášený olympijský
medailista Jiří Prskavec se omlu-

Z

vil kvůli nemoci, trénink s olympionikem tak byl nakonec tréninkem s olympioničkou. Na školní
hřiště přišla s dětmi trénovat
mistryně světa ve vodním slalomu Kateřina Kudějová. Dalšími
hosty byli moderátor a kouzelník
Pavel Dolejška a olympionik ve
skoku o tyči Štěpán Janáček.
Soutěžilo sedmdesát dětí
z třetích až devátých tříd, kterým fandila celá škola. Vždy de-

INZERCE V4-1210

set žáků z každého ročníku vytvořilo pět družstev, které soutěžily v různých překážkových
drahách na čtyřech sportovních
a jednom kouzelnickém stanovišti. Proběhlo také vystoupení
kouzelníka Pavel Dolejška a autogramiáda hostů. Atmosféra
odpoledne byla skvělá, hosté si
spolupráci se školou Křesomyslova moc chválili a děti, včetně
fanoušků a dětí, které nesoutěžily, byly nadšené.
Projekt Sazka Olympijský víceboj nabízí sportovní náplň pro
všechny děti, ať už školáky povzbudí k radosti ze sportování,
nebo v nich probudí touhu ukázat sportovní talent. Hlavním cílem projektu je, aby se sport stal
přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Pro každou

školu, která se do projektu zapojí, jsou připraveny dva ucelené
programy. Olympijský diplom,
který dětem ukáže jejich silné
sportovní stránky a na základě
analýzy jejich fyzických předpokladů jim doporučuje vhodné
sporty, kterým se mohou do budoucna věnovat.
Ti nejnadanější mladí sportovci se přes školní, okresní
a krajská kola mohou probojovat
až do republikového ﬁnále o Odznak všestrannosti, kde se mohou utkat se svými vrstevníky,
potkat olympioniky a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké
sportovní akce. Olympijský diplom i Odznak všestrannosti mají
velkou podporu z řad ambasadorů, kterými jsou známí sportovci a olympionici.
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící 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.
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ

trénovat s olympioničkou

osobnost Prahy 4

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ANDREA SOVOVÁ, DANIEL ŠEINER, BRANICKÉ DIVADLO

Půvabná herečka Patricie Solaříková je známá především
z nekonečného televizního seriálu Ulice, ve kterém hraje již
třináctým rokem. Před televizní kamerou ale stála již v roce
1998, kdy moderovala dětský pořad Návštěvy u Paní Hudby
a pak ve svých jedenácti letech, kdy ztvárnila Aničku
Studničkovou v úspěšném seriálu Evy a Iva Pelantových
„Ranč u zelené sedmy“. V současné době působí také
v Branickém divadle i na dalších divadelních scénách a věnuje
se i charitativní činnosti, především na pomoc opuštěným
a týraným psům.

Patricie Solaříková:
Přijde mi fajn čekat, co život přinese
● Od března letošního roku hrajete nejen
před kamerou, ale i v Branickém divadle
v divadelní hře Na správné adrese aneb
Holky z inzerátu. Je to vaše první divadelní role?
Ano, Holky z inzerátu byly moje úplně
první divadelní premiéra v životě.
● Jak jste se do Branického divadla dostala?
Bylo to vlastně hrozně vtipné. Když jsem
studovala, chodila jsem do školy prezenčně,
protože dálkově bych školu nikdy nedostudovala. Dělat divadlo a zkoušet při škole pro mě
nebylo reálné, to bych nezvládla. Navíc jsem
před lidmi hrozně nervózní, tak jsem to pořád odkládala a odsouvala. Když jsem dodělala školu, právě se znovu otevíralo Branické
divadlo a kamarádka, která se mnou dělala
státnice a studovala stejnou školu, v něm začala pracovat. Právě ona mi říkala, že se znovu otevírá Branické divadlo a hledají různé
lidi, jestli to nechci zkusit a přijít na schůzku
s panem ředitelem. Tak jsem řekla, že jo, no
a jsem tady, a je to skvělé.
● A jak se vám v Branickém divadle hraje?
Je to skvělé. Hru Holky z inzerátu mám
strašně ráda. Celé představení, i když nejsme na jevišti, sedíme všichni po stranách,
celou hru sledujeme, a furt se smějeme těm
vtipům, protože nás to hrozně baví. Hodně
lidí ta hra příjemně překvapí, a to je hrozně
fajn. Spousta kamarádů, kteří ji viděli, mi
pak říkala, jak se hrozně báli, že to bude blbé,
a přemýšleli, co a jak by mi pak řekli, ale že
to bylo fakt dobré představení.
● Je rozdíl mezi hraním před kamerou
a na divadelních prknech?
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Samozřejmě, je to diametrální rozdíl. Především proto, že hrajete pro lidi, kteří reagují, diváky máte přímo před sebou. U natáčení
sice je štáb, nějací lidé tam také jsou, ale to je
úplně něco jiného. Kamerové herectví je takové mírnější, gesta, artikulace, i hlasitost
není tak vysoká, takže i v těch praktických
věcech je rozdíl. Největší rozdíl je ale v té interakci s divákem, a to je skvělé, proto mě
divadlo moc baví. A musím zaklepat, v Branickém divadle máme štěstí na skvělé publikum. Lidi se tu vždycky baví, smějí…
● Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste ráda ztvárnila?
Miluju pohádky a můj sen a přání je, zahrát si v nějaké české pohádce. Samozřejmě
krásná by byla princezna, ale brala bych jakoukoli roli. Mám pohádky strašně ráda,
hlavně ty klasické, co se vysílají o Vánocích.
Myslím, že je to sen i mojí maminky, abych
hrála v pohádce, kterou budou vysílat na Štědrý den. Říkám to v každém rozhovoru, není
to žádné moje tajemství, tak snad to někdy
vyjde.
● A co herecké vzory, idoly. Měla jste nebo
máte nějaké?
Na to tohle jsem nikdy nebyla. Ani jako malá nebo teenagerka jsem neměla ani žádné
plakáty, nic takového. Jedu si tak svou cestou. Mám ale samozřejmě lidi, od kterých se
učím, a kteří mě inspirují. V podstatě beru
všechny své kolegy jako inspiraci a vzory,
někdo mě třeba inspiruje i jak to nedělat. Nějaké konkrétní jméno vám ale asi neřeknu.
● Kromě herectví se věnujete i charitativní činnosti pro neziskové společnosti
Psí život, která pomáhá týraným a opuš-

těným psům a Helppes, která se věnuje výcviku asistenčních psů. Jak dlouho se tomu věnujete a co všechno to obnáší?
Zpočátku to bylo spíš tak, že mi zavolali
z naší Public relations, abych podpořila nějakou akci takzvaně „ksichtem“. Opravdu aktivně se tomu věnuju šest let. Charitativního
„Psího kalendáře“ děláme teď už šestý ročníka strašně mě to baví. Hlavně proto, že vidíte ten pokrok. Lidi se o ně zajímají a ptají
se mě už dopředu, jestli kalendář bude a rádi
slyší, že už zase fotíme. Důležité ale je, že
první rok se vydělalo 60 tisíc korun, a loni to
bylo už 370 tisíc korun. Takže to jde pořád
a pořád nahoru a je vidět, že to má smysl, což
je prostě super!
● Kalendář na rok 2018 tedy bude?
Kalendář 2018 je připravený, už je v tisku
a brzy vyjde.
● Na vašich charitativních kalendářích se
spolu s pejsky objevují veřejně známé tváře. Je těžké přesvědčit kolegy, aby se na ně
nechali vyfotografovat?
Samozřejmě si vybírám kolegy, o kterých
vím, že bude snadné je přesvědčit, a že je nebudu muset přemlouvat. Kalendáře fotí
Anička Fixová, líčí Claudie Marčeková, a já se
pokaždé snažím, aby každý člověk do toho
našeho týmu zapadl, aby to pro všechny bylo
příjemné. Vybírám si lidi, s kterými si lidsky
rozumím a kamarádím s nimi, a zatím se mi
to daří. Za těch šest let se mi samozřejmě
párkrát stalo, že někdo odmítl, ale bylo to
z důvodu časových možností, a opravdu to
nešlo. Vím, že třeba Ondra Vetchý mi říkal,
že by strašně rád, ale moc se omlouvá, protože točí asi čtyři věci najednou a do toho
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hraje. To samozřejmě chápu. Opravdu nikdy
se mi ale nestalo, že by mi někdo vyloženě
řekl: Nezlobte se, to já dělat nebudu.
● Vy sama máte nějakého čtyřnohého
společníka?
No jasně. Máme dvanáctiletou fenku a já
mám ještě tříletou, kterou jsem si pořídila
z útulku, respektive byla v dočasné péči, do
útulku se nestihla dostat. Pochází z romské
osady na Slovensku a je to moje velká láska,
Jackinka.
● Jako velká milovnice pejsků ale podnikáte různé „psí kusy“. Prý jste se nechala
zavřít i v rozpáleném autě…
Prostě, když mě osloví někdo na takové
projekty, tak nevidím důvod, proč to nevzít.
Jako když mi nedávno volala Zuzana Daušová z Helppes, jestli jim odmoderuji celodenní akci, samozřejmě zadarmo, tak proč
ne, je krásné to, co dělají. Stejně tak, když
mě oslovili právě na tento spot, který má
upozornit na to, že lidi nechávají psy, ale
i děti zavřené v autě. Seděla jsem v rozpáleném autě na parkovišti, a v tom autě bylo 67
stupňů Celsia! Píše se o tom, mluví se o tom,
a přesto se to děje pořád, těm lidem to prostě
nedochází. Proto jsem byla ráda součástí
toho projektu a třeba jsem pomohla k tomu,
aby se to ještě víc dostalo mezi lidi.
● Jak nejraději trávíte volné chvíle, odpočíváte a jak se udržujete v kondici?
Přiznám se, že na odpočinek si udělám čas
vždycky. Pokud mám volný den, vůbec nemám problém celý jej proválet. Když mám tři
dny volna, říkám si: Super, uklidím, vyperu,
vyžehlím, navařím, upeču… A pak z toho neudělám vůbec nic, protože jsem hrozný lenoch. Takže jsem ráda, když mám nabitý
program, diář naﬂákaný na celé dny – schůzky, zkoušky, představení a tak. Jsem člověk,
který potřebuje mít v životě nějaký řád. Ono
to sice vypadá, že toho mám hodně, ale zase
to není tak hrozné, i když teď je toho víc, protože zkouším ještě jedno představení, ve

dvou dalších hraju, do toho točím pár epizodních rolí v různých seriálech a samozřejmě
pořád natáčím Ulici. Mě to ale baví, jsem za
to ráda.
● Jak jste na tom s vánočními dárky, máte
je už nakoupené?
Nejsem člověk v kategorii „na poslední
chvíli“, jako že bych šla nakupovat 23. prosince, tak to opravdu ne, to nesnáším. Většinou nakupuju během října, listopadu, nebo
průběžně. Pokud něco potkám a řeknu si: Jé
to by bylo super pro…, Tak takový dárek koupím klidně i v březnu, jen pak mám problém,
vydržet tomu člověku ho nedat.
● Jak nejraději trávíte vánoční svátky, dodržujete nějaké vánoční zvyky a tradice?
Vánoční svátky mám ráda, protože jsou rodinné. Nemám ráda, když se něco musí, když
lidi říkají, že mají stres z Vánoc, protože musí stihnout mít napečeno, naklizeno. To je mi
úplně jedno. Samozřejmě taky chci mít uklizeno, ráda si udělám vánoční úklid a výzdobu, ale dělám to proto, že se mi to líbí, a hlavně, když na to mám čas. Ráda peču i vánoční
cukroví a pěkně si u toho relaxuju. Baví mě
si to prostě užívat, nesnáším něčím se stre-

sovat. Vánoce beru jako svátky klidu, obžerství, pohádek a objíždění příbuzných.
● K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. Máte nějakou svoji oblíbenou?
Miluju ty klasické, nesmrtelné starší pohádky, jako jsou třeba Tři oříšky pro Popelku.
Zbožňuju Sůl nad zlato a pak S čerty nejsou
žerty. To jsou asi tři moje top pohádky, které
prostě můžu vidět furt, furt a furt dokola,
každé Vánoce.
● V televizi se objevujete odmalička. Jak
jste se vlastně k herectví dostala?
Začalo to tím, že když jsem byla malá, přihlásila mě máma do několika reklamních
agentur, takže jsem začínala v reklamách.
Později, vlastně asi ten největší průlom, byl
Ranč u Zelené sedmy. K tomu jsem se dostala
tak, že jakožto správný mladší sourozenec
jsem chtěla dělat všechno, co dělala moje
starší ségra, a ta začala chodit na dramatický
kroužek a tak já taky. Právě na dramaťák se
přišli podívat lidi z České televize, když hledali děti do Ranče, a vybrali si mě. Později na
to vlastně navázala i Ulice.
● Jednou z vašich prvních dětských rolí
tedy byla Anička Studničková v seriálu
Ranč u Zelené sedmy. Jak na natáčení
vzpomínáte?
Ranč je moje srdcová záležitost, ten seriál
úplně miluju. Na jeho natáčení vzpomínám
strašně ráda, bylo to jedno z nejúžasnějších
natáčení vůbec. Za prvé to bylo v moc krásné
přírodě, a za druhé, já jsem těch natáčecích
dnů neměla tolik, ale přesto jsem tam byla po
celou dobu natáčení. V podstatě jsem „pracovala“ v cateringu, protože jsem se hrozně
skamarádila s holkami z cateringu. Furt
jsem s nimi vařila, takže kdykoli jsem přišla
na plac, všichni se mě ptali, co bude k obědu.
● Před kamerou jste stála v sedmi, osmi
letech. Nevzalo vám natáčení a hraní v tak
nízkém věku kousek dětství?
To si ani nemyslím. Měla jsem díky rodičům nádherné dětství, tak jsem na to z tohohle hlediska nikdy nepohlížela. Jasně, pamatuji se třeba, že jsem nemohla jet s třídou
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na střední na lyžák, protože
jsem prostě točila. Takové věci
mi tedy ušly. Natáčení mě zase
ale obohatilo o tolik věcí, že
opravdu nedávám na misky vah,
co mi natáčení dalo nebo vzalo.
● Nezáviděli vám účinkování
v televizi vaši kamarádi, spolužáci?
To víte, že takoví lidi se vždycky našli a najdou. Člověk se ale
kamarádí s těmi, kteří jsou v pohodě. Když jsem byla menší, tak
jsem to samozřejmě řešila. Teď
už jsem se ale od takových věcí
úplně oprostila, protože nemá
cenu se jimi zabývat. S lidmi,
kteří závidí, stejně nic neuděláte, nepřesvědčíte je, že nemají
důvod závidět.
● Měla jste jako malá holčička
nějaké vysněné povolání, nebo
jste chtěla rovnou být herečkou?
Jako úplně malá jsem chtěla
být veterinářka. Pitvala jsem
a operovala všechny plyšáky. Nebylo to tak, že bych si jako malá
řekla, že bych chtěla být herečka, ale nakonec se to herectví tak
nějak přihodilo. Nechala jsem to

prostě plynout, a teď jsem tam,
kde jsem.
● V nekonečném seriálu Ulice
hrajete Terezu Jordánovou už
asi dvanáct let. Ovlivnilo nebo
poznamenalo vás nějak natáčení?
V podstatě už třináct let. Když
Ulice začínala, bylo mi šestnáct.
A myslím si, že jsem psychicky
narušená, určitě. Dělám si samozřejmě legraci, ale všichni herci
jsou tak trochu psychicky narušení, protože u tohohle povolání
nemůžete být úplně normální.
A jestli mě to nějak poznamenalo? Nevím, ale asi určitě mě to
nějak poznamenalo. Všechno na
vás má nějaký vliv, ať děláte cokoli. Takže určitě to nějaký vliv
mělo i na mě, ale myslím si, že
v podstatě pozitivní. Aspoň doufám.
● Překvapivě jste ale herectví
nevystudovala, proč?
Ne, nestudovala jsem ani konzervatoř, ani DAMU. Právě proto, že jsem nikdy nevěděla, jestli
herectví opravdu chci dělat, jestli je to to, čemu se budu do smrti
smrťoucí věnovat. Chtěla jsem

zvolit vzdělání, abych měla něco
v záloze a měla vystudované
„normální“ školy, kdybych herectví přestala dělat. Takže to bylo
vlastně z čistě praktického hlediska.
● Vystudovala jste tedy mediální studia, takže byste přece
jen tak trochu v oboru zůstala.
Chtěla byste se někdy oboru,

který jste vystudovala věnovat?
Určitě, je to můj záložní plán.
Kdybych s herectvím přestala,
tak určitě chci v tom prostředí
zůstat, protože jakmile k tomu
jednou přičichnete, je těžké to
měnit. Bavila by mě třeba produkce, pomocná režie nebo klidně i public relation.

Patricie Solaříková
česká herečka
■ Narodila se 19. prosince 1988 v Praze,
■ Vystudovala střední odbornou školu – management obchodu
a služeb a poté na Metropolitní univerzitě, obor mediální studia,
■ Ve svých jedenácti letech ztvárnila Aničku Studničkovou v seriálu Ranč U Zelené sedmy, od roku 2005 představuje Terezu
Jordánovou v nekonečném televizním seriálu Ulice,
■ Od března letošního roku účinkuje v divadelní hře Na správné
adrese aneb Holky z inzerátu v Branickém divadle,od října v divadle Broadway ve hře Zatmění, hraje také v zájezdovém představení Doktor v Nesnázích divadelní agentury Familie a nově
naskakuje do hry „Sborovna“ v Divadle Pavla Trávníčka,
■ Kromě herectví se věnuje i charitě, především pro neziskové
organizace Psí život a Helppes. je neúnavná milovnice psů, která
o nich nejenom mluví, ale snaží se jim také pomáhat. Třeba focením charitativního kalendáře.
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NOVĚ OTEVŘENÉ
BEZLEPKOVÉ SPECIÁLKY
Denně čerstvé pečivo ● Zákusky
Cukrovinky ● Směsi na pečení ● Hotová jídla

.cz
přes 165 000 produktů !

Osobní odběr
ZDARMA!
DÁRKY

2 414 produktů

Kontakty:
Prodejna Praha – Synkáč:
nám. Bratří Synků 399/13, Praha 4 – Nusle
+420 605 557 281, pha-synkac@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Moskevská:
Moskevská 515/52, Praha 10 – Vršovice
+420 728 318 628, pha-moskevska@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Hradčanská:
Pod baštami 277/4, Praha 6 – Hradčany
+420 732 189 236, pha-hradcanska@svetbezlepku.cz

PARFÉMY

BYTOVÉ
DOPLŇKY

KNIHY

46 582 produktů

3 063 produktů

ŠPERKY

1 947 produktů

4 810 produktů

DIOPTRICKÉ
OBRUBY

3 479 produktů

HRAČKY

KRÁSA

9 696 produktů

MÓDA

2 177 produktů

ELEKTRONIKA KAPKY, ROZTOKY,
ČOČKY

20 116 produktů

HODINKY

6 158 produktů

PR0 DĚTI

1 009 produktů

Otevírací doba: Po–Pá 9:00–18:00

www.SVETBEZLEPKU.cz
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HRY

8 071 produktů

Vše na jednom místě

ZDRAVÍ

5 777 produktů

vánoce

Přání osobností
k Vánocům a do nového roku
Osobnosti, které jsou úzce spjaty se čtvrtou
městskou částí, vám měsíc co měsíc
představujeme na stránkách magazínu
Vaše 4. Herci, zpěváci, sportovci, ale třeba
i politici, kteří na čtyřce žili nebo stále žijí
a dobře znají její klady a zápory. Co vám,
našim čtenářům, přejí k blížícím se Vánocům
a do nového roku?

Patricie
Stolaříková
Čtenářům bych popřála,
ať si Vánoce hlavně užijí
v klidu a pohodě se svými
nejmilovanějšími a do nového roku přeju, ať se co nejméně stresují, protože stres
je naprosto zbytečná věc!

Lukáš
Zicha
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři, milí spoluobčané,
právě přichází toužebně očekávaný měsíc, který patří
nejen v očích dětí k nejkrásnějším. Kdy jindy než o Vánocích bychom konečně
mohli trochu zpomalit své
uspěchané životní tempo
a využít pro jednou svůj čas
k prožití opravdu pěkných
chvílí v rodinném kruhu nebo s přáteli. A tak mi tímto dovolte, abych vyjádřil letošní vánoční
přání. Přeji všem hodně klidu, pohody, dobré nálady a příjemně
strávený čas se svými blízkými. Hezký adventní čas!

Koncert pro seniory
14. prosince

Po Vltavě za Ježíškem

■ Adventní koncert je připraven pro seniory ze čtvrté městské části, a to na čtvrtek 14. prosince od 14.00 hodin. Konat se
bude v Římskokatolické farnosti
Panny Marie Královny míru.

■ Po Vltavě za Ježíškem se
jmenuje akce, kterou 16. prosince potěší Hobby centrum 4,
respektive jeho Areál Vltavanů,
děti a rodiče. Akce začíná
v 17.00 hodin, s sebou je třeba
mít kromě vánoční nálady i lucerničky.

Vánoční trhy
15. prosince
■ Na pátek 15. prosince jsou
naplánovány tradiční Vánoční
trhy na Dobešce. Začínají
v 16.00 hodin a příchozí budou
mít možnost pořídit třeba zajímavé vánoční dárky. Prodávat se
budou knihy, ozdoby, šperky.

16. prosince

Saxofonové kvarteto
17. prosince
■ Zpěvačka Markéta Fassati
Mátlová spolu s Českým saxofonovým kvartetem připravují na
17. prosince Vánoční koncert na
Dobešce. Začne v 19.00 hodin

Jiří
Žáček
O Vánocích si zpívejme
koledy, omládneme a možná
uvidíme i Ježíška. A do nového roku sobě i všem bližním
přeju, abychom si navzájem
dělali radost. Je to nakažlivé. A podle Talmudu do ráje
nepřijdou ani hrdinové, ani
světci, ani ﬁlantropové, ale
ti, kteří rozesmějí svého bližního.

a na hosty bude čekat představení písní z alba „Perfect Day“a
také skladby českého baroka.

pelka mladší. Mše začne v 19.00
hodin.

23. prosince

Česká mše vánoční

Betlém na Lhotce

19. prosince
■ KC Zahrada připravila slavnou Českou mši vánoční v podání Malého evropského orchestru. Ten vystoupí ve složení
soprán Klára Boudalová, alt Dominika Prokopová, tenor Filip
Dámec, bas Jiří Poláček, dirigentem vanoční mše bude Josef Po-

■ Prohlédnout si betlém v kostele Panny Marie Královny míru
na Lhotce je možné v sobotu 23.
prosince od 13.00 do 17.00,
v neděli 24. prosince od 10.00 do
15.00 hodin, dále od pondělí 25.
prosince do úterý 2. ledna od
13.00 do 18.00 (v sobotu 30.
prosince do 17.00 hodin).

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce
www.vase4.cz
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V4 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu

Náš zázračný
příběh
od Family Trees Publishing
(autorka Mgr. Denisa Hledíková).
V tajence naleznete citát Josefa Poláčka.
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Fotografujte a nominujte
nejkrásnější strom
na Praze 4

Před dvaceti lety
vzniklo v Podolí muzeum
pražského vodárenství

Nejkrásnější strom mohou obyvatelé čtvrté městské části nominovat do podzimní fotografické soutěže. Pátrat po zajímavé
dřevině, fotit ji a hlásit do soutěže lze do konce letošního roku.
Magickou krásu památných stromů můžete spolu s námi obdivovat i v naší galerii. Vyberte „nej“ strom na čtyřce. Tématem
soutěže je fotografie nejkrásnějšího stromu na Praze 4. Každý,

V roce 1992 začala generální rekonstrukce budovy filtrů vodárny v Podolí, kde vznikl prostor pro novou expozici Muzea
pražského vodárenství. Byla otevřena 19. října 1997. Historie
sbírek Muzea pražského vodárenství začíná již na sklonku 19.
století. Exponáty použité v expozici pražského vodárenství na
Jubilejní výstavě konané v roce 1891 byly po skončení výstavy

Čtěte na...

Čtěte na...

www.nasregion.cz
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veřejný prostor

Kalendář představuje

neslyšící osobnosti
oskytuje jim všestrannou podporu
v podobě sociálních služeb, které jim
umožňují začlenit se do společnosti.
Kromě služby Tichá linka nabízí také sociální
a právní poradenství a podporu při hledání
zaměstnání, včetně programu pro žáky a absolventy škol. Loni společnost zajistila práci
169 neslyšícím klientům.
Kalendář na rok 2018 se jmenuje Velikáni
ticha. Ve dvanáct slavných osobností, které
spojuje jejich vlastní životní zkušenost se
světem neslyšících, se proměnilo dvanáct zaměstnanců Tichého světa. Někteří se přenesli i o několik století zpět a proměnili se
v Ludwiga van Beethovena, Francisca Goyu
či Bedřicha Smetanu. Třeba barman v Tiché
kavárně Roman Havlíček se převtělil do otce
kosmonautiky Konstantina Eduardoviče
Ciolkovského.
Všem pomohl k proměnám umělecký
maskér Marek Max Capoušek, jenž působí
v pražském Stavovském divadle a v minulosti externě spolupracoval s Městským di-

P

vadlem Brno. Jako maskér se podílel například na ﬁlmech Piko či Hastrman.
Autorem dvanácti snímků je Ondřej Kači,
graﬁk Tichého světa, pro něhož je fotografování koníčkem a má za sebou několik samostatných výstav. V prestižní soutěži Nikon
kalendář 2017 se v obrovské konkurenci dostal mezi padesát nejlepších v České republice. Úspěch slavila i jeho putovní výstava
fotograﬁí Svět ticha, představující život neslyšících.

Program
Branického divadla
Středa 13. 12. 19.30
Marc Camoletti: Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Ve světě nesmírně úspěšná komedie plná
vtipných situací a nečekaných záměn.
Pátek 15. 12. 19.30
Ray Cooney: Běž za svou ženou
Anglická konverzační komedie o tom, co
se může stát, když jindy dochvilný londýnský taxikář John, přesný jak hodinky,
nedorazí včas domů ke své manželce...
Sobota 16. 12. 20.00
Křížem krážem aneb sexem ke štěstí
Komedie o sexu a manželském štěstí křížem krážem.
Neděle 17. 12. 15.00
Káťa a Škubánek
Premiéra pohádky na motivy večerníčku
České televize Káťa a Škubánek
Úterý 19. 12. 19.30
Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
(Deux Hommes Tous Nus)
Dva do té doby úplně seriózní advokáti ze
stejné kanceláře se probudí úplně nahatí
ve stejné posteli…
Neděle 31. 12. 17.00
Ray Cooney: Běž za svou ženou
Anglická konverzační komedie o tom, co
se může stát, když jindy dochvilný londýnský taxikář John, přesný jak hodinky,
nedorazí včas domů ke své manželce…

www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO TICHÝ SVĚT

Dvanáct neslyšících osobností představuje kalendář
organizace Tichý svět. Obecně prospěšná společnost Tichý
svět, jejíž pobočka sídlí v Praze 4 Podolí, již jedenáct let
pomáhá neslyšícím v České republice.

servis

Kontejnery
na objemný odpad

11. prosince 16.00–20.00
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

15. prosince 16.00–20.00
■ Michelská x U Mich. mlýna
■ Žilinská
■ Na Květnici (u tříd. odpadu)
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě 15

12. prosince 16.00–20.00
■ Kotorská (u jeslí)
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krčské vodárny
13. prosince 16.00–20.00
■ Pod Krčským lesem x Ružinovská
14. prosince 16.00–20.00
■ Nad Les. divadlem x Němčická
■ Vzdušná x Na Rovinách

20. prosince 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Plamínkové (u garáží)
■ Fillova x Rabasova
■ Jihozápadní V. x Jižní

■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova
27. prosince 16.00–20.00
■ Nad Havlem x U Krčského nádraží
■ Sládkovičova
■ Mirotická x Čimelická
■ Na Chodovci (proti škole)
■ Jižní XVI.

21. prosince 16.00–20.00
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská
■ Horáčkova X Bartákova
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

18. prosince 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
19. prosince 16.00–20.00
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Bítovská
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

28. prosince 16.00–20.00
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

22. prosince 16.00–20.00
■ Psohlavců x Věkova
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní

Už máte vánoční dárky?

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Poznejte kousek Itálie díky
restauraci Il Primo Piatto.

Pořiďte si je v klidu
s dodáním zdarma až domů.
Profesionální kosmetická poradkyně
vám s tím ráda pomůže a poradí.
Dodávám až do 23. 12.
www.marykay.cz/
ArtepImage-PetraMatejkova
Telefon: 739 639 920,
email: pmmatejkova@volny.cz

Volejte Věru
775 677 099
Více na www.vase4.cz

INZERCE V4-1212

INZERCE V4-1214

● 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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INZERCE V4-1213

INZERCE V4-1206

● Připravím k přijímacím zkouškám na
střední školy.

Telefon: 606 214 221

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

● Doučím matematiku základní školy

Jsem učitelka matematiky,
nyní v důchodu,
bydlím u stanice metra Pankrác.

INZERCE V4-1201

D

nostenský odpad, nebezpečný
odpad , bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky.

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V4-1211

o kontejnerů lze odkládat
starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy, sportovní
náčiní, autosklo a kovové předměty. Zakázáno je odkládat živ-

veřejný
volný
prostor
čas

Náš zázračný příběh
Páry, s kterými prožívala důležité životní okamžiky, při své
práci poznala Denisa Hledíková. Pracovala v několika
centrech asistované reprodukce a byla blízko těm, kteří
toužili po miminku. „Když s nimi tuhle cestu za dítětem
projdete celou a na jejím konci začíná nový život, je to něco
nepopsatelně krásného,“ popisuje Denisa, která na základě
svých zkušeností napsala knihu „Náš zázračný příběh“.
Inspirovala se ve Vídni, kde pracovala a pro rodiče tak
připravila knihu, která jim pomůže ve chvíli, kdy poprvé
zazní věta: Jak jsem přišel/přišla na svět? Podle Denisy
Hledíkové by rodiče neměli před dětmi tajit, že přišly na svět
díky metodě asistované reprodukce.
● Jste autorkou knihy Náš zázračný příběh, která vypráví o příběhu narození díky metodě asistované reprodukce. Proč
jste zvolila tohle téma?
Sama v oboru asistované reprodukce pracuji od roku 2010. Knihu pro děti, které se
díky „umělému oplodnění“ narodily, jsem se
rozhodla napsat právě proto, že žádná taková na českém trhu zatím není.
● Vycházela jste ze svých zkušeností sestřičky na klinice asistované reprodukce?
Viděla jste tam na vlastní oči příběhy, kdy
se lidem splnil sen, a dočkali se miminka?
Ano, těch šťastných rodin jsem naštěstí
zažila spousty. Někdy si říkám, že bych to po
tolika letech už nemusela tak prožívat, ale je
to prostě krásné, když práce, kterou děláte,
má nějaký reálný smysl. Proces umělého
oplodnění je pro páry velmi citlivý, a zdravotní sestry jsou pro páry takovými průvodci
celým procesem a po celou dobu také oporou.
Proto mě těší, že díky této knize může podpora těchto rodin jistým způsobem pokračovat dál.
● Je práce v tomhle medicínském oboru
jiná než v jiných oborech?
Osobně nemám s jinými medicínskými
obory příliš velké zkušenosti, ale jistě má
každý obor svá speciﬁka. Asistovaná reprodukce je podle mě především o důvěře, ta je
základ všeho nejen v životě, ale také právě
v našem oboru. Práce je to krásná, ale mnohdy také psychicky velmi náročná, někdy je
těžké si všechny ty neuvěřitelné životní osudy takzvaně „nebrat s sebou domů“.
● Pracovala jste i na vídeňské klinice, kde
jste se setkala s publikacemi, které měly
rodičům pomoci vysvětlit, jak unikátním
způsobem přišly děti na svět. Inspirovalo

vás právě tohle k tomu, abyste vydala
knížku „Náš zázračný příběh“?
Na klinice, kde jsem pracovala, byl trochu
jiný systém práce, než máme nastavený v Čechách. Sestry tam mají na páry mnohem více
času, je to mnohem osobnější a více intuitivní. Klade se tam velký důraz na osobní
přístup a základem všeho je komunikace.
Klientům se věnuje zkrátka tolik prostoru,
kolik potřebují. To mi hrozně vyhovovalo,
moc ráda těm párům naslouchám a oni to
oceňují, protože to mnohdy zkrátka nemají,
komu jinému říct. Také se tam mnohem více
zaměřují na psychickou podporu párů po
celou dobu léčby, před ní i po ni. Tato kniha
je tedy také určitou formou „podpory“, aby
cítili, že v tom nejsou sami. Ve Vídni jsem měla možnost setkat se s podobnými publikacemi a hrozně mě mrzelo, že v Česku nic takového nemáme.

● O čem knížka je?
Kniha je koncipovaná tak, že představuje
v podstatě příběh vždy právě té rodiny, která
si knihu pořídila. Dají se do ní vlepovat fotky,
na začátku samotných rodičů a na konci již
celé rodiny. Velmi jednoduše, pomocí krásných ilustrací, mohou rodiče dítěti názorně
ukázat, jak se dětí rodí, když už jen samotná
příroda nestačí.
● Měli by rodiče dětem říct, že přišly na
svět díky metodě asistované reprodukce?
Ano, myslím si, že by se to děti měly dozvědět a že není třeba, aby se za to rodiny styděly. Na světě je asi sedm milionů lidí narozených díky metodám asistované reprodukce.
Asi ale ještě pár let potrvá, než společnost
přestane poruchy plodnosti vnímat jako stigma. Pro tyto děti to však právě naopak může
být krásné vědět, jak moc si je rodiče přáli
a co museli podstoupit, než se jich dočkali.

www.vase4.cz
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PrDeL
PRavá DEmokratická Legrace

POD STROMEČEK
Darujte k Vánocům předplatné časopisu Sorry a dopřejte
svým blízkým pravidelnou dávku legrace každý měsíc

Roční předplatné 499 Kč
Roční předplatné s tričkem* 699 Kč

Objednávejte na: www.sorry.cz, e-mailem na adrese send@send.cz
nebo na čísle 225 985 225 (Po až Pá 8.00 – 18.00 h)
*Trička jsou zasílána samostatně do 3 týdnů po úhradě předplatného na adresu odběratele

facebook.com/sorrycz

