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editorial
Vážení čtenáři,
už jste si zvykli, že je rok
2018, nebo pořád bojujete
s tím, že všude uvádíte na
konci sedmnáctku? A dali
jste si novoroční předsevzetí, která úspěšně bojkotujete hned od začátku ledna,
nebo dodržujete, co jste si
slíbili? Možná jste se rozhodli, že letos budete lépe hospodařit s penězi. Jaké plány
má Praha 4, jak vypadá její
rozpočet, co se letos na čtyřce změní a na co půjde nejvíc
peněz? A když se ještě vrátíme k předsevzetím, v řadě rodin
možná děti slíbily, že se budou více snažit ve škole. S tím
vám bohužel pomoci nemůžeme, přinášíme vám však alespoň zajímavosti ze základních škol ve čtvrté městské části.
Třeba o projektu Kapela ve škole nebo o volbách , které pro
své spolužáky a učitele připravili žáci ze Základní školy
Ohradní. Přinášíme vám i tipy na akce, které můžete navštívit ve volném čase. Tváří lednového vydání magazínu
Vaše 4 je herec a dabér Pavel Dytrt. Pamatujete si na toho
roztomilého kluka z reklamy na kečup? Co teď dělá a jaké
má plány? Pěkný rok 2018.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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PRavá DEmokratická Legrace
PrDeL

Pravidelná dávka legrace
do Vaší poštovní schránky každý měsíc.
Objednejte si humoristický měsíčník Sorry.
Roční předplatné 499 Kč (11 čísel včetně poštovného)
Roční předplatné s tričkem 699 Kč (11 čísel + tričko)

Na webu www.sorry.cz, e-mailem na adrese send@send.cz
nebo telefonicky na čísle 225 985 225 (Po až Pá 8.00 – 18.00 hod.).
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Miliardový rozpočet čtyřky
Koalice ho chválí, opozice kritizuje

ospodařit chce letos čtyřka s rozpočtem ve výši téměř jedné miliardy korun. Příjmy jsou 721 415 000 korun,
výdaje 994 269 100 korun. Rozdíl chce
čtyřka pokrýt z vlastních zdrojů, konkrétně
převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2017 do roku 2018. Na
investice je v rozpočtu 331 025 900 korun
a na provoz 663 243 200 korun.
„Navržený rozpočet nezadluží městskou
část, a přitom zajistí kvalitní služby pro naše
obyvatele,“ uvedl ke schválenému rozpočtu
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) s tím, že k prioritním investicím
v letošním roce patří dokončení obnovy přírodního koupaliště na Lhotce, vybudováni
Azylového domu Horáčkova nebo dokončení
rekonstrukce historického objektu ZŠ Školní.
Opoziční ČSSD však naplánované hospodaření městské části označuje za „rozpočet
nesplněných přání a odkládaných projektů“.
„Nebo snad někdo věří tomu, že koalice ve-

H

dená Stranou zelených a ODS začne v tomto
roce stavět nový dům seniorů Hudečkova?
Těch 26 milionů korun je pro tento účel napsáno v rozpočtu ryze formálně s vysvětlením, že ,projekt bude upraven na základě
zadání z oblasti sociálně zdravotní‘,“ zdůrazňuje předseda klubu ČSSD Petr Horálek
a jako další příklad dává budovu Kosmos
vedle Kulturního centra Novodvorská. „I zde
si koalice už několik let neví rady, takže jen
platí za hlídání staveniště.“
Horálek zmiňuje i mezi lidmi oblíbené koupaliště Lhotka, na jehož obnovu obyvatelé
čtyřky čekají už několik let. Přitom právě
znovuotevření koupaliště byl před bezmála
čtyřmi lety jeden z hlavních předvolebních
slibů současného vedení radnice. Podle Horálka není náhoda, že otevřeno má být, byť
v omezeném provozu, letos v létě, tedy jen
několik týdnů před dalšími komunálními volbami.
Svůj rozpočet už koncem roku schválil
pražský magistrát, počítá se zdroji v celkové

výši 70,3 mld. korun, příjmy 54,1 mld. korun
a výdaji 70,3 mld. korun. Deﬁcit bude pokryt
meziročními převody a zapojením dočasně
volných zdrojů Prahy. V oblasti běžných výdajů bylo vyčleněno 19,6 mld. korun na
dopravu, 12,9 mld. korun na školství, mládež a sport, do sociální oblasti a zdravotnictví půjde 2,6 mld. korun a na kulturu a cestovní ruch je vyčleněno na běžných výdajích
1,8 mld. korun.
Finanční vztahy vůči městským částem
byly oproti roku 2017 navýšeny o 268 mil.
korun. Na výkon státní správy byl příspěvek
pro části Prahy navýšen o dalších 47 mil.
korun. „V rozpočtu jsme našli prostor i pro
navýšení odměn učitelů škol zřizovaných
městskými částmi, tedy zejména základních
a mateřských, v celkové výši 300 mil. korun,“ poznamenala náměstkyně primátorky
Eva Kislingerová.
Pražský rozpočet počítá zejména s dokončením již rozpracovaných a zahájených investic. V případě čtvrté městské části jde
o stavební práce související s přípravou trasy
metra D Pankrác – Depo Písnice.

Rozpočet čtyřky
na letošní rok

Pražský magistrát má v rozpočtu peníze na trasu metra D.

■ Příjmy
721 415 000 korun
■ Výdaje
994 269 100 korun
■ Rozdíl pokryje Praha 4 z vlastních
zdrojů.
■ Na investice půjde 331 025 900 korun.
■ Na provoz je vyčleněno 663 243 200
korun.
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Možná poslední rozpočet ve složení, které vzniklo po
volbách před čtyřmi lety, schválili zastupitelé čtvrté městské
části. Další plán hospodaření bude za rok připravovat
a schvalovat zastupitelstvo, které vznikne po volbách
naplánovaných na letošní podzim.

veřejný prostor
politika

Rozpočet na rok 2018
Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák, předseda klubu zastupitelů
K rozpočtu městské části na rok 2018 mohu
říci jen tolik, že obsahuje maximum možného,
co jsme jako strany v koalici chtěli prosadit. Každý z nás měl samozřejmě ještě další nápady, jak
rozpočet upravit, ale museli jsme dojít ke kompromisu. Jsem rád, že se do jeho přípravy zapojili i někteří zástupci opozice. Celkově mi kvalitu
rozpočtu asi nepřísluší hodnotit, ale potěšilo mne, že jeho projednávání v rámci zastupitelstva bylo v porovnání s předchozími roky naprosto hladké a téměř bez připomínek.

Jan Schneider,
Klub Čtyřka, předseda klubu zastupitelů
Rozpočet 2018 nevybočil z průměru posledních let. Blíží se miliardě korun a je vyrovnaný
díky nevyčerpaným prostředkům z let minulých. Z valné části jde o nedotažené investice,
některé ještě navrhované v předchozím volebním období. Proto jsme rádi, že i přes problémy
míří do ﬁniše revitalizace koupaliště Lhotka.
Rozpočet dále posílá do školství přes 200 milionů, do zdravotnictví
pak 73 a do sociálních služeb 95 milionů. 70 míří i sportu a kultuře
a do životního prostředí a dopravy cílí přes 155 milionů. I to byl důvod, proč jsme rozpočet podpořili.

stát nebo hlavní město. Část provozních prostředků půjde samozřejmě na chod našeho úřadu, protože je ale v Praze druhý nejefektivnější, velkou část ﬁnancí si vyděláme vlastní činností. Navíc se snažíme co nejvíc šetřit, mimo jiné omezováním vozového parku
a výměnou aut s klasickým spalovacím motorem za elektromobily,
které využíváme pro sociální služby a ve školství.

Petr Horálek,
ČSSD, předseda klubu zastupitelů
A máme tu další rozpočet nesplněných přání
a odkládaných projektů. Nebo snad někdo věří
tomu, že koalice vedená Stranou zelených
a ODS začne v tomto roce stavět nový dům seniorů Hudečkova? Těch 26 milionů korun je pro
tento účel napsáno v rozpočtu ryze formálně
s vysvětlením, že „projekt bude upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní“. Na toto zadání čekáme již
od března 2015! Podobně je to s rozsáhlou budovou Kosmos vedle
Kulturního centra Novodvorská. I zde si koalice už několik let neví
rady, takže jen platí za hlídání staveniště. Dále už čtvrtým rokem čekáme na nové bezpečnostní kamery v ulicích nebo přímé přenosy ze
zastupitelstva na internetu. Kdy se dočkáme nápravy? Tak snad
aspoň koupaliště Lhotka se letos v létě, byť v omezeném režimu
a s obřím zpoždění, podaří otevřít. Těsně před komunálními volbami
– jaká to náhoda. Hlavně že se v rozpočtu zvýšily prostředky na propagaci.

Filip Vácha,
Antonín Lébl,
ANO 2011, zastupitel MČ Praha 4

TOP 09, předseda klubu zastupitelů
Příspěvek nedodal v termínu

Ekonomický stav hospodářství je příznivý,
historicky je nejnižší nezaměstnanost. Otázkou
je, zda vedení Prahy 4 využilo tyto příznivé podmínky pro rozvoj MČ Prahy 4. Rozpočet roku
2018 jsem nepodpořil – je udržovací, nemá žádnou ambici na systematický rozvoj, chybí mu
odvaha na realizaci dlouhodobých projektů, investic, které by ulehčily a zpříjemnily život občanům Prahy 4, či by
byly nadějí na dlouhodobé zvýšení vlastních příjmů MČ. Doufám, že
na důvody, proč je tomu tak, se budou ptát i občané Prahy 4. V roce
komunálních voleb určitě k tomu budou mít příležitost.

Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ, starosta MČ Praha 4
V oblasti investic považuji za důležité dokončení obnovy přírodního koupaliště na Lhotce,
vybudováni Azylového domu Horáčkova a dokončení rekonstrukce historického objektu ZŠ
Školní. Dobře víme, že hospodaříme s ﬁnančními prostředky, které mají zajistit důležité služby pro naše obyvatele, od školství až po péči o seniory, ale také výkon státní správy, tj. činnosti, které na nás přenesl
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Zdeněk Kovařík,
ODS, předseda klubu zastupitelů
Příspěvek nedodal v termínu

veřejný
aktuality
prostor
Příspěvek
pro farnosti
inanční dar dostanou od Prahy 4
dvě římskokatolické farnosti, čtyři
náboženské obce a obecně prospěšná společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých. Rozděleny budou ﬁnanční
dary od 20 do 50 tisíc korun.

F

Znovu
do života spolu
omunitní centrum Znovu do života spolu otevřela před Vánoci
v Praze 4 organizace A DOMA z. s.
Centrum nabízí volnočasové aktivity, jako jsou tréninky paměti nebo procházky
či masáže, ale také individuální konzultace pro seniory. Více informací je na webových stránkách www.adoma-os.cz.

K

Strom
z korálků
ílnička s Katkou – strom z korálků
je akce, kterou pořádá Hobby centrum 4 v areálu Vltavanů, konkrétně v pavilonu D. Konat se bude
22 února od 14 do 17 hodin a určena je
pro všechny od 4 do 99 let. V dílničce se
budou vyrábět stromečky z korálků.

D

Sportovec
Prahy 4
ejlepšího sportovce minulého
roku hledá čtvrtá městská část.
Do 15. února ho mohou do klání
nominovat kluby, které mají sídlo v Praze 4, nebo tělovýchovné jednoty, které
v městské části svou sportovní činnost
nabízejí. Anketa Sportovec Prahy 4 probíhá dvoukolově, v prvním kole jsou podávány nominace, ve druhém se sejdou
Pražskou tělovýchovnou unií vybraní
čtyři nejlepší kandidáti v každé kategorii.
Vítěze každé kategorie vybere odborná
komise. Vyhlášeny byly kategorie sportovec roku, sportovkyně roku, sportovní
družstvo roku složené minimálně ze
dvou sportovců, trenér(ka) roku a naděje
roku.

N

Školy se utkaly
v kompostování
truktura a vlastnosti kompostu, ale
také písemná dokumentace kompostovacího procesu rozhodla o vítězi v kompostování. V klání se utkaly mateřské a základní školy z Prahy 4, konkrétně sedm
mateřinek a čtyři „základky“. V hodnocení
kvality kompostu byla vyhlášena dokonce
dvě první místa, uspěly děti ze ZŠ Jílovská
a MŠ 4 pastelky, objekt Kotorská. O druhá
místa se podělili soutěžící ze ZŠ Filosofská,

S

objekt Jitřní, MŠ Bo Ta, objekt Na Bučance
a MŠ Jitřní. A i třetí místo bylo dělené, uspěla
trojice škol a školek ZŠ Nedvědovo náměstí,
ZŠ Křesomyslova, MŠ K Podjezdu. V hodnocení kvality kompostu v otočném kompostéru získala 1. místo ZŠ Jílovská a v hodnocení písemných projektů dokumentace
kompostovacího procesu byla udělena dvě
první místa pro ZŠ Jílovská a ZŠ Křesomyslova.

Pozor na
neplatný řidičák
kontrolovat si, zda nejezdí s propadlým řidičským průkazem, by měli motoristé z Prahy 4. Podle informací z ministerstva dopravy si totiž v loňském roce
vyměnilo končící řidičský průkaz pouze
66 procent řidičů z celého Česka, a to znamená, že s neplatným průkazem jezdí bezmála
tři sta tisíc lidí. Za jízdu s neplatným řidičským průkazem přitom hrozí pokuta do výše
2000 korun na místě, v případě správního řízení je to až 2500 korun. V Praze si mělo řidičák vyměnit zhruba 103 tisíc lidí, nejvíce
z nich byli řidiči ve věku 60 a více let. Řidičský průkaz je možné si vyměnit na Registru
řidičů odboru dopravně správních činností
pražského magistrátu v Business Centre Vyšehrad. Otevřeno je zde od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 19.00 hodin a v pátek od 7.00
do 11.00 hodin. K návštěvě přepážky regis-

Z

tru řidičů se je také možné objednat přes internet a rezervovat si tak přesný termín, kdy
přijít své záležitosti řešit. S sebou je třeba donést jednu průkazovou fotograﬁi, přičemž je
možné se nechat vyfotit i na místě. Fotka na
řidičský průkaz musí splňovat několik podmínek, podrobnosti jsou k nahlédnutí na webových stránkách ministerstva dopravy
www.mdcr.cz. Dále je třeba k výměně řidičského průkazu přinést platný průkaz totožnosti a starý řidičský průkaz. Lhůta pro vydání nového průkazu je dvacet dnů a výměna
je zdarma, a to i v případě, že už je průkaz
propadlý, je ale možné si také připlatit expresní výrobu řidičáku. Ten bude hotový do
pěti dnů a stát bude 500 korun. Další vlna
výměn řidičáků je naplánována na letošní
rok, týkat se v hlavním městě bude opět desítek tisíc osob.

Mammacentrum nově
na Budějovické v Praze 4
ammacentrum, jedno z největších
zařízení pro prevenci, diagnostiku
a léčbu onemocnění prsu v Česku,
našlo „domov“ v Praze 4. Centrum, které
ošetří ročně až padesát tisíc klientek, mění
svoji adresu po čtyřiadvaceti letech. Ze Zeleného pruhu se přestěhovalo přímo do polikliniky Budějovická. Pro pacienty to znamená
větší pohodlí v modernějším prostředí a lepší
dostupnost. „Konečně se řadíme se vším všudy ke špičkovým pracovištím evropského
standardu. Důležité je, aby se u nás cítili dobře jak pacienti, tak i zaměstnanci. Pouze

M

v příjemné atmosféře lze vytvořit pozitivní
vztah mezi pacientem a zdravotníkem a provádět vysoce odbornou diagnostiku i léčbu,“
říká MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka
Mammacenter skupiny Medicon. Další novinkou je to, že v první třetině roku přibude
do Mammacentra nový přístroj – mamograf
s 3D technologií. Ten podrobněji zobrazuje
strukturu tkáně s vysokým podílem mléčné
žlázy a brzy by měl v centru fungovat také
nejmodernější ultrazvukový přístroj, který
rovněž umožňuje další podrobnější zobrazení tkáně.
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2013: Hvězdná brána
k Novému věku
ok 2012 je rokem, kdy podle mayské tradice skončí
21. prosince kalendář, který jim přinesli bohové. Co čeká
svět? Přijde nějaká katastrofa?
Či přinesou bohové nový kalendář? Podle ezoterního učení
předdynastických Egypťanů končí věk temnoty, označovaný jako
Amon. Každopádně toto datum
značí velkou transformaci ve vědomí, duchovním srdci a též přináší nové, vyšší oktávy energií,
které by měly znamenat úsvit
Nového věku. Mayové říkají, že
bychom se měli radovat, i když...
Nová kniha Miloše Matuly se
zabývá nejen učením a tradicemi
starověkých Mayů i jejich kalendářem, ale rovněž časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí
v období let 1997 až 2026. Kromě poutavého textu vede autor
v knize rozhovory s takovými veličinami, jako jsou Carl Johan
Calleman – vědec a největší odborník na mayský kalendář, či
aztécký šaman Xolotl.
Miloš Matula absolvoval
FAMU, je ﬁlmovým a hudebním
producentem, žurnalistou, reklamním a PR specialistou. Dlouhá léta se zabývá alternativní
medicínou, spiritualitou a meditací, kterou rovněž učí na svých

Program Branického divadla
23. 1. v 19.30 hod.
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Ve světě nesmírně úspěšná
komedie plná vtipných situací
a nečekaných záměn.

R

26. 1. v 19.30 hod.
Iluzionisté
Celý život hrál malé role, té
hlavní se dočkal, až když
všichni jeho úspěšnější
kolegové už zemřeli.
28. 1. v 11.00 hod.
Káťa a Škubánek
Představení pro děti.
29. 1. v 19.30 hod.
Běž za svou ženou
Komedie, která zaznamenala
fenomenální úspěch po celém
světě, jednoznačně patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto
žánru bylo vytvořeno.

seminářích v České republice
i v zahraničí. Od útlého věku se
zajímá o starověký Egypt a tento
koníček vyústil v téměř pětadvacetileté studium „amarnského
období” v Egyptě – tedy doby
vlády faraona Achnatona a jeho
manželky Nefertiti.
V roce 2005 začal pracovat na
scénáři plánované výstavy v ČR
o Achnatonovi a Nefertiti. Z materiálů pro scénář nakonec vznikla jeho první kniha Achnaton
a Nefertiti, faraoni Slunce, která
vyšla v roce 2010. Poté vydal
knihy rozhovorů Hvězdy ezoterického nebe I. – Kniha plná
energie a Hvězdy ezoterického
nebe II. – Kniha plná zdraví

Chcete
inzerovat
ve Vaše 4?

30. 1. v 19.30 hod.
Dva nahatý chlapi
Dva do té doby úplně seriózní
advokáti ze stejné kanceláře se
probudí úplně nahatí ve stejné
posteli…
31. 1. v 19:30
A na hrušce sedí diktátor
Plán únosu diktátora selhal, co
teď s ním? Není na prodej, ani
na výměnu!
2. 2. v 19.30 hod.
Křížem krážem aneb
sexem ke štěstí
Komedie o sexu a manželském
štěstí křížem krážem.
3. 2. v 19.30 hod.
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Ve světě nesmírně úspěšná
komedie plná vtipných situací
a nečekaných záměn.

Společná realitní
a advokátní kancelář

Více na
www.vase4.cz
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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

www.vase4.cz
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Volejte Zuzanu
603 560 215

INZERCE V4-0113

JURIS REAL, spol. s r.o.

7. 2. v 19.30 hod.
Běž za svou ženou
Komedie, která zaznamenala
fenomenální úspěch po celém
světě, jednoznačně patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto
žánru bylo vytvořeno.
8. 2. v 19.30 hod.
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu

Ve světě nesmírně úspěšná
komedie plná vtipných situací
a nečekaných záměn.
12. 2. v 19.30 hod.
Iluzionisté
Celý život hrál malé role, té
hlavní se dočkal, až když
všichni jeho úspěšnější
kolegové už zemřeli.
15. 2. v 19.30 hod.
A na hrušce sedí diktátor
Plán únosu diktátora selhal, co
teď s ním? Není na prodej, ani
na výměnu!
16. 2. v 19.30 hod.
Křížem krážem aneb
sexem ke štěstí
Komedie o sexu a manželském
štěstí křížem krážem.
19. 2. v 19.30 hod.
Běž za svou ženou
Komedie, která zaznamenala
fenomenální úspěch po celém
světě, jednoznačně patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto
žánru bylo vytvořeno.
21. 2. v 19.30 hod.
Dva nahatý chlapi
Dva do té doby úplně seriózní
advokáti ze stejné kanceláře se
probudí úplně nahatí ve stejné
posteli…
23. 2. v 19.30 hod.
A na hrušce sedí diktátor
Plán únosu diktátora selhal, co
teď s ním? Není na prodej, ani
na výměnu!
24. 2. v 19.30 hod.
Iluzionisté
Celý život hrál malé role, té
hlavní se dočkal, až když
všichni jeho úspěšnější
kolegové už zemřeli.
25. 2. v 19.30 hod.
Káťa a Škubánek
Představení pro děti.
28. 2. v 19.30 hod.
Běž za svou ženou
Komedie, která zaznamenala
fenomenální úspěch po celém
světě, jednoznačně patří
k tomu nejlepšímu, co v tomto
žánru bylo vytvořeno.
Zdroj Branické divadlo

školství
Sedm tříd Základní školy Mendíků se
zúčastnilo projektu Kapela ve škole.
V prosinci proběhl závěrečný koncert
měsíčního cyklu. Atmosféra celého koncertu
byla úžasná, velkým překvapením byla
návštěva populární skupiny Slza, která si
nakonec s dětmi zazpívala.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV ZŠ MENDÍKŮ

Kapela hrála

ve škole Mendíků
co má talent a ke které skupině
se připojí. Společně si vybrali populární píseň, na které následující měsíc pracovali. Kromě samotné techniky hry na nástroj
nebo zpěvu se děti naučily orientaci v hudební formě písně, práci
s dynamikou a tempem, společné souhře a poznaly práci s ozvučovací technikou.
Celý projekt vyvrcholil v prosinci závěrečným koncertem pro
celou školu. „Atmosféra koncertu byla úžasná a výkony účinkujících neuvěřitelné. Děti, které
ještě před měsícem neměly žádné zkušenosti s hrou na nástroje, společně s podporou pedagogů z projektu zahrály a zazpívaly
písně od začátku do konce za
nadšené podpory publika. Diváci
tleskali do rytmu a zpívali s kapelou. Účinkující se koncentrovali na svůj výkon a vzájemně se
podporovali. Vyzkoušeli si, jaké
to je překonat trému, předvést

Mediální agentura hledá

Hledáme
distributory

P

vhodné
reklamní plochy,

Neobvyklé hodiny
hudební výchovy
Unikátní projekt Kapela ve
škole probíhá na pražských základních školách zřizovaných
magistrátem od začátku roku
2017 do 31. května 2018. Pro
základní školy je díky spoluﬁnancování Evropskou unií
a pražským magistrátem úplně
zdarma. Děti navštěvují v rámci
projektu neobvyklé hodiny hudební výchovy. Dokonce i ti, kteří

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!

e-mail:
roman.oralek@seznam.cz
tel. 602 321 261

INZERCE V4-0105

INZERCE V4-0114

v této lokalitě,
dobré ﬁnanční
ohodnocení

nemají s hudbou žádné zkušenosti, dokážou po pár zkouškách
díky šikovným lektorům a profesionální aparatuře zahrát píseň
podle vlastního výběru. Kapela
ve škole se těší mezi dětmi velké
oblibě. Na jejich přání se partnerem netradičního hudebního
vzdělávání stala kapela Slza, která se mimo jiné stala v roce 2015
objevem roku v Českém slavíku
a jejich debutové album Katarze
získalo ocenění multiplatinová
deska.

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

letáků a novin

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně,
k dlouhodobému pronájmu
na reklamní účely.
Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

hudební výkon, užít si souznění
kapely na pódiu a sklidit ovace za
dobře odvedenou práci. Po skončení projektu kromě slov chvály
zněla školou i otázka, kdy se to
opět bude konat,“ dodala Jitka
Poková. Velkým překvapením
pro účastníky koncertu byla kapela Slza, která přišla děti podpořit. Členové kapely si poslechli
celý koncert a na závěr si s dětmi
zahráli a zazpívali.

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

www.vase4.cz
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rojekt Kapela ve škole přinesl nejen hudební zážitky, ale i významně posílil
sociální klima ve třídách školy
Mendíků. Vzbudil velký zájem
všech dětí a pedagogů, i když se
jej přímo neúčastnili. „Byla to velice přínosná zkušenost pro
všechny zúčastněné. Mnoho našich žáků bylo překvapeno talentem druhých, o kterém dosud
neměli tušení. Po celou dobu projektu se děti vždy těšily na další
zkoušku a zajímaly se o podrobnosti hudební teorie a další hudební principy, které by je mohly
posunout dál,“ uvedla ředitelka
školy Jitka Poková.
Během projektu si žáci vyzkoušeli hru na hudební nástroje
i zpěv na mikrofon. Většina
z nich poprvé v životě hrála na
elektrickou kytaru, basovou kytaru nebo cajon. Každý z nich si
tak mohl vyzkoušet, která hudební oblast ho baví nejvíce, na

osobnost Prahy 4
Mladý, sympatický herec Pavel Dytrt pochází z herecké
rodiny. Proslavil se už jako malý chlapeček účinkováním
ve své době velmi populární a dodnes známé, reklamě na
kečup. Jako dítě se také hodně věnoval dabingu, později se
objevil v několika ﬁlmech a televizních seriálech. V současné
době se Pavel Dytrt věnuje hlavně divadlu.

Pavel Dytrt:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO JIŘÍ SCHOTT; LUCIE LUSIET LEVÁ, BRANICKÉ DIVADLO

Nechci být protekční chlapeček
● I když jste se hraní a dabingu věnoval
odmalička, vyučil jste se truhlářem. Proč?
Rodiče mě vedli k tomu, abych se nejdřív
naučil něco pořádného. Jako malý jsem hodně daboval a přemýšlel jsem o konzervatoři.
Maminka i táta ale říkali, že je to kravina a že
na konzervatoři se naučím jedině tak kouřit,
pít a samozřejmě honit holky. Oba jsou herci,
tak asi věděli, o čem mluví. Vyučil jsem se
proto nejdřív truhlářem a ještě rok jsem pak
pracoval jako truhlář u soukromníka v truhlářské dílně. Nějak mě to ale nenaplňovalo
a začalo mě to znovu lákat do Prahy a k herectví. Tak jsem šel na konzervatoř, abych se
do toho zase, po těch pěti letech truhlařiny,
dostal.
● Zrazovali vás rodiče od herecké kariéry
nebo vás spíš podporovali?
Dalo by se spíš říct, že rodiče mi fandí. Samozřejmě, když si k nim přijdu pro radu,
jako třeba jak vycházet s kolektivem, což
někdy není úplně jednoduché, tak mě neodmítnou. A opravdu mi fandí. Snažím se ale
tou svou cestičkou jít sám, protože nechci
být takový ten protekční chlapeček.
● Hrát tedy třeba v divadle tatínka, Pavla
Trávníčka, vás neláká?
Na stálo zatím určitě ne. U táty v divadle
jsem si sice nedávno zahrál, ale jen jako výpomoc. Hráli jsme Otylku na Moravě, až kousek od Ostravy.
● Vystudoval jste Pražskou konzervatoř.
Co vám studium dalo, jaký pro vás měla
herecká průprava přínos?
Určitě mi dala takovou tu kolegialitu. Od
prváku mě učila Lucie Kožinová s René Přibylem, na kterého pořád velice rád vzpomínám. René Přibyl je veliký muž, pan herec,
a moc hezky mě vedl. Brával si mě s sebou
i soukromě do zkušebny Divadla Na Palmovce, za což jsem mu velmi vděčný. Právě ta kolegialita pana Přibyla mi hrozně otevřela oči.
Hned v prváku na konzervatoři jsem ztvárňoval Tuláka ve hře Ze života hmyzu, což byla na prvák hodně vysoká laťka. Překvapení
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jsme tenkrát byli asi všichni. Můžu říct, že
právě díky vedení René Přibyla jsem se v divadelním prostředí opravdu našel.
● Jak moc je dnes pro mladé, začínající
herce těžké prosadit se?
Jak tak koukám, mladý lidi se dnes hodně
prosazují přes internet, YouTube – youtubering a takové věci. Myslím, že mladí herci,
aby se pro začátek zviditelnili, mají dveře
otevřené spíš na tom internetu než kdekoliv
jinde. Právě třeba tím youtuberingem se
dnes dá vypracovat dál. Chvíli mě to sice také
trošku lákalo, ale pak jsem si řekl, že budu
divadelník. Mám raději divadlo a televizi víc
než internet.
● Podařilo se vám zahrát si v Národním
divadle. Co pro vás znamenalo stát na jevišti, na kterém vystupovala řada významných osobností, jak jste se v tomto prostředí cítil?
V Národním divadle jsem hrál malinké role
ve třech inscenacích, jedna z nich se pořád
ještě hraje. Ta atmosféra v Národním divadle
na vás všude přímo dýchá. To je nádherný
pocit. Začínal jsem ve Stavovském divadle,
které samozřejmě patří pod Národní divadlo.
Hrál jsem takovou malinkou pidiﬁgurku
v Othellovi a měl jsem strašně velký vzor
v geniálním herci Karlu Dobrém. Karel Dobrý
je takový dost rázný a já jsem před ním měl
tak strašně obrovský respekt, že mě to až tlačilo dolů. Byl tam ale skvělý kolektiv, takže
nakonec mě to naopak spíš povzbuzovalo.
Také jsem byl strašně pyšný, že jsem se dostal na casting a že si mě pan režisér Daniel
Špinar hned vybral. Další inscenace, ve které
jsem hrál, byla Spolu/Sami na Nové scéně.
Bylo to zajímavé, takové docela alternativní
představení, složené ze tří příběhů, které se
do sebe prolínaly. Pro mne to byla také velká
zkušenost. Hrál jsem Fantoma bolesti a vtipné bylo, že jsem měl na sobě koktejlové šaty
a podpatky. Tato dvě představení už bohužel
skončila, derniéra Spolu/Sami byla někdy na
jaře. Pořád ale ještě v Národním pokračuji

dál, na Nové scéně ve hře Dotkni se vesmíru
a pokračuj. Hraje tam třeba Saša Rašilov nebo David Matásek. Vůbec je tam super parta,
se kterou nejen zažívám spoustu legrace, ale
i nabírám další zkušenosti.
● V současné době hrajete také v Branickém divadle roli šprta Jonáše v inscenaci
Holky z inzerátu. Jak jste se k té roli dostal?
To byla opravdu spíš veliká náhoda. Po castingu někdo tu roli odřekl, potom ji měl hrát
můj kamarád, který to ale také odřekl. Na mě
si pak vzpomněla Uršula Kluková. Přišel
jsem tedy na casting, který probíhal tak, že
si mě vlastně pan režisér Honzík Nosek prohlídl a zeptal se, jestli jsem hrál někdy divadlo. Řekl jsem, že ano, a hned jsme začali
zkoušet. Asi mě nechtěl trápit, takže ten casting vlastně proběhl jako zkouška. No a asi
jsem prošel, protože jsem tady a hraju.
A jsem moc rád, protože Branické divadlo je
takové rodinné divadlo a sešla se tu skvělá
parta lidí.
● Na jevišti jste jako Jonáš chvíli jen velmi
spoře oblečený. Nebyl pro vás problém
svléknout se na jevišti?
Ze začátku, když jsem na jevišti v té roli,
tak mi to nevadí. Když jste v roli, tak to nějak
nepociťujete. Potom ale, když se jde na děkovačku, tak z vás ta role spadne a jdete už sama za sebe. To už je pak cítit, a moc příjemný pocit to není. Poprosil jsem proto kluky,
aby nám dali župany. Na děkovačku už tedy
chodíme v županech, a to už je dobrý, úplně
v pohodě.
● Co všechno jste schopný a ochotný divadlu obětovat? Máte nějaké meze, za které už byste nešel?
Vidím to asi tak, aby se dalo všechno stíhat.
Myslím, že člověk musí mít z každé práce nějaký psychický klid, vyrovnanost, dobrý pocit. Jinak nevím. Určitě bych ale nechtěl ráno
vstát, jít do divadla, drtit, a zase tak furt do
kola, že bych měl třeba jen tři nebo čtyři hodiny na spánek, odpočinek. Tak to už by asi
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byla ta mez, kam bych se nechtěl dostat.
Jinak je to ale život, takže nějaké další meze
moc nemám. Pro divadlo bych obětoval snad
úplně všechno, kromě rodiny. Rodinu ne!
● V Braníku působíte od března minulého roku. Stihl jste už poznat i okolí divadla?
Zatím jsem stihl v okolí divadla poznat
akorát dvě hospody. Hrajeme většinou večer,
takže na nějaké výletování není a nebyl moc
čas. Branické divadlo a jeho blízké okolí mám
ale moc rád, je mi tu dobře.
● Hrajete také v divadle Kalich v obnovené
premiéře muzikálu Daniela Landy Krysař.
Jakou roli a co se vám na muzikálu líbí?
Krysař je výborný, úžasný, skvělý, hrozně
mě to baví. Hraji role Opilce a Vraha, které
v tom původním nastudování Krysaře hrál
Geňa Genzer s Michalem Suchánkem. To
představení je fakt super a s klukama se tam
hodně vyřádíme. Role Opilce, to je takové
spíš pomalé, vláčné, ale pak když hrajeme ty
Vrahy, tak do toho šlapeme naplno. Opravdu
mě to moc baví, jsem moc rád, že v takovém
super představení hraju.
● Chtěl byste se muzikálovému herectví
věnovat i nadále? Jaká forma divadla vás
vlastně láká?
Určitě jsem pro každou špatnost. Když je
někde pódium, tak jsem tam i já. Na jakýchkoliv prknech, hlavně, že na nich můžu být
a hrát. Nevybírám si, že bych chtěl raději
hrát muzikál nebo činohru nebo alternu, ne,
vůbec ne. Beru cokoliv, všechno co přijde.
Každá zkušenost mne může posunout dál
a je pro mě dobrá.
● Kromě divadla se hodně věnujete také
dabingu, zahrál jste si v několika televizních seriálech a ﬁlmech. Co máte raději,
co vás víc baví, naplňuje?
V dabingu jsem se vlastně narodil, ten
beru už jako takovou úplně normální věc, ani
jej neberu jako práci. Co mám raději, se ale

tak úplně asi říct nedá, protože mě naplňuje
úplně všechno. Možná se dá asi říct, co mě
momentálně baví úplně nejvíc, i když mezi
tím není skoro vůbec žádný rozdíl. Asi, ale
jenom o malinkou trošičku víc, mě právě teď
baví ten muzikál Krysař, protože tam se můžu úplně nejvíc vyřádit, vybít. Rád zpívám,
poslouchám muziku Dana Landy, tak i proto
je to pro mě super.
● Jakou muziku tedy rád posloucháte?
No to je stejné. Mám rád úplně veškerou
muziku. Právě teď asi úplně nejvíc poslouchám Eda Sheerana. Poslouchám jej furt. Ed
Sheeran, Brit, samozřejmě zrzavej jako já,
a je výbornej. Opravdu se mi moc líbí jeho
tvorba, to je pro mě top. Mám všechna jeho
alba, mám jej i v telefonu,a poslouchám teď
vlastně jenom jeho. A pak samozřejmě ještě
Dana Landu a Krucipüsk, takže rock. Na
rocku a rock and rollu jsem odkojený.
● Máte nějaký herecký sen, roli, kterou
byste chtěl ztvárnit, inscenaci, ve které

byste si chtěl zahrát? Která role by byla
váš naplněný herecký sen?
Nějakou velkou vysněnou roli opravdu
nemám. Možná bych si rád zahrál nějakou
vážnější roli, ale to se také nedá tak úplně
říct. Samozřejmě, kdyby přišla nabídka na
Romea, tak proč ne. Ale že bych si někdy nějakou roli přímo vysnil, tak to fakt ne. Hlavně
je pro mne spíš důležité, aby nějaká role byla.
Jsem na začátku, takže sním o tom, abych
vůbec hrál. Jediné, co bych ale zase nechtěl,
je skončit jako jedna tvář, to bych asi opravdu
nechtěl. Rád bych hrál rozmanité role. Jednou něco vážnějšího, jindy třeba komedie
a tak, ale co přijde, to přijde, za každou roli
jsem rád.
● Sice v reklamě, ale jednu nezapomenutelnou roli jste měl už v dětství…
Určitě myslíte kečupírka. To už je strašně
dávno, byly mi asi čtyři roky. Jako kečupírek
se ale zase vracím. Právě mám v mobilu fotku nové etikety kečupu, na které jsem se zase objevil.
● Měl jste nebo máte herecké vzory, idoly,
kteří vás dokáží ovlivnit, inspirovat?
Úplně největší vzor je pro mě Jim Carrey.
To je právě takový muž několika tváří. Sledujeme ho s mojí sestrou Helenkou úplně odmalinka a doteď se strašně rádi koukáme na
Ace Ventura, Zvířecí detektiv dvojka. Je to
mazec, smějeme se pokaždé jak šílení. Fascinuje mě, jak je tak proměnlivý, ten rytmus,
jaký používá…To je fakt výborný, perfektní.
Takže mým vzorem i idolem je rozhodně Jim
Carrey.
● Už jsme říkali, že se hodně věnujete dabingu. Nemáte vytipovaného někoho, komu byste rád propůjčil svůj hlas? Co třeba
právě tomu Jimu Carreymu…
Carreymu asi ne, dělá ho moc dobře Bohdan Tůma a já jsem se ho naučil už takhle
i poslouchat, prostě mi tam jeho hlas sedí. To
ne, to bych to tomu Jimovi ještě kazil. Nevím,

www.vase4.cz
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asi jsem na to ještě moc mladej,
a také si nemůžu vybavit žádnou
postavu mladého herce, kterého
bych teď mohl dabovat. Po nějakých pár letech se třeba objeví
nějaký mladší pan herec, tak
proč bych mu pak svůj hlas nepropůjčil, že…
● Kam byste chtěl po své umělecké i životní cestě dojít?
Chtěl bych dosáhnout toho,
abych viděl, že lidi kolem mě jsou
se mnou spokojení. Důležité také
je, aby mě má práce uživila. To je
určitě můj sen a cíl, aby mě má
práce dokázala uživit, zajistit.
Zatím si nestěžuju, ale samozřejmě, vždycky to může být
lepší, vždycky. Moje práce už mě
naplňuje, tak ještě musí uživit
mě i moji rodinu, protože chci rodinu a není to dnes žádná sranda, živit rodinu. Zatím si nedovedu představit, že bych měl
třeba tři práce, ale asi to tak stejně nakonec dopadne. Možná, že
se nakonec ještě vrátím i k té
truhlařině. Budu truhlařit a k tomu ještě hrát divadlo.
● Vidíte, jak máte prozíravé
rodiče, jak dobře poradili…

Jo, rodiče určitě měli pravdu,
že řemeslo je rezerva, která se
vždycky může hodit. Nakonec na
mou truhlářskou práci si nikdy
nikdo nestěžoval. Všechno, co
jsem udělal, zatím stojí. Tátovi
jsem udělal stoličku, takové
štokrlátko s šuplíkem, a má jej
doteď. Jenom trochu zežloutlo,
protože jsme měli nekvalitní
laky, ale jinak krásně drží, ani se
nekýve, nic. Mám z toho radost,
protože jsem jej dělal už před pár
lety.
● Když máte volno, čemu se
rád věnujete a jak nejraději odpočíváte?
Když chci opravdu relaxovat,
tak si brouzdám po internetu,
nebo koukám na ﬁlmy a snažím
se čerpat zkušenosti z práce jiných herců. A dá se říct, že můj
koníček je přítelkyně?
● Proč ne, když to vaší přítelkyni nebude vadit…
Myslím, že ne. Trávím s ní teď
spoustu času, různě se spolu
chodíme koukat na ﬁlmy do kina,
na procházky a tak. Přemýšlíme
také nad společnou budoucností,
plánujeme veliké společné plány,
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děti a tak. Myslím si, že je to
krásný koníček.
● Jaké jsou vaše nejbližší plány, co vás čeká, co připravujete?
Být asi ještě chvilku zadaný,
ale svobodný. Jinak pracovně
právě teď toho moc nového nepřipravuju. V poslední době mě
dost začal brát zpěv, tak se mu
dost věnuju a do toho pořád
hraní. S kamarádem, který hraje
perfektně na klavír, jsme začali

chodit do jedné kavárny, kde nás
nechávají hrát a zpívat. Zatím si
jen tak pro nás, a spíš pro radost,
děláme písničky, které se nám
líbí. Naše hraní a zpívání se ale
líbí i našim kamarádům a vlastně
i lidem, co sedí v té kavárně. Dokonce nám tleskají a říkají, že je
to hezký. My si jen tak zkoušíme,
a oni už to mají jako hudbu ke
kávě, a hlavně jsou spokojení,
takže dobrý, máme z toho radost.

Pavel Dytrt
Český herec a dabér
■ Narodil se 2. 8.1990 v Praze.
■ Syn herečky a dabingové režisérky Heleny Dytrtové a Pavla
Trávníčka se v hereckém prostředí etabloval už jako dítě, kdy
daboval ﬁlmy a točil reklamy.
■ Vyučil se truhlářem a rok pracoval v truhlářské dílně.
■ Poté vystudoval konzervatoř.
■ Hrál v Národním divadle v inscenaci Othello a Spolu/Sami.
■ V současné době hraje v Branickém divadle ve hře Holky z inzerátu, v Divadle Kalich v muzikálu Krysař a v Národním divadle ve hře Dotkni se vesmíru a pokračuj.
■ Zahrál si také v několika televizních ﬁlmech, seriálech a v reklamách.
INZERCE V4-0108

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
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BYTOVÉ
DOPLŇKY

Kontejnery

Sběr

na objemný odpad

kovových obalů

o kontejnerů lze odkládat
starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy, sportovní

D

náčiní, autosklo a kovové předměty. Zakázáno je odkládat živnostenský a nebezpečný odpad,
bioodpad a stavební odpad.

D

22. ledna 16–20 hod.
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská
■ Bítovská

26. ledna 16–20 hod.
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

o šedých kontejnerů je
možné odkládat nápojové
plechovky, konzervy od
potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.

Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od
kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzinu,
motorových olejů atd.

23. ledna 16–20 hod.
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

29. ledna 16–20 hod.
■ Sládkovičova
■ Mirotická x Čimelická
■ Na Chodovci

24. ledna 16–20 hod.
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

30. ledna 16–20 hod.
■ Fillova x Rabasova
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkan. vinice I x U Děkanky

■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Hornokrčská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

25. ledna 16–20 hod.
■ Psohlavců x Věkova
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského nádraží

31. ledna 16–20 hod.
■ Severovýchodní IV. x Severní IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá
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A
 CEN

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.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ
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servis

luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e–mailem ve
tvaru V4 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu

Vzpomínky
obyčejné ženy
od Jany Abelson Tržilové.

V tajence naleznete citát Boženy Němcové.

INZERCE V4-0111

Pohřešovanou teenagerku z Prahy Patnáctiletý agresor napadal
policisté stále nenašli. Pohybovala vlastní matku. Nadýchal přes
se v metru linky C
1,3 promile
Šestnáctiletou dívku z Prahy policisté zatím nenašli, přestože
dostali od lidí spoustu nových poznatků a prohlédli si
průmyslové kamery. Dívka byla spatřena na záznamech
z kamer, které jsou ve vestibulech metra Budějovická a Háje,
datovaných na 3. ledna. Pátrání po šestnáctileté dívce bylo
vyhlášeno 4. ledna. Teenagerka zmizela už ve středu 3. ledna
Čtěte na…

Teprve patnáctiletý mladík z Prahy v opilosti napadal vlastní
matku. Podle její výpovědi měl s alkoholem problémy již
předtím. Mladý agresor zaměstnal městské strážníky, policejní
hlídku i záchrannou službu. Ve čtvrtek 28. prosince 2017 ve
večerních hodinách řešili městští strážníci případ v pražských
Hodkovičkách. Teprve patnáctiletý mladík tu napadal svoji
Čtěte na…

ÁVY
R
P
MI Z HY 4
I
R
K
A
Z PR
www.nasregion.cz
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veřejný
volný
prostor
čas

Jezerka připravuje
dvě premiéry

omedie „Je úchvatná“ měla mít premiéru původně
již v říjnu letošního roku,
musela ale být přesunuta. Zkoušky startují v březnu, premiéra
bude 26. dubna. O měsíc později
pak bude mít premiéru další nová hra – Saturnin Zdeňka Jirotky v režijním debutu herce Petra
Vacka.
Režie komedie „Je úchvatná“
o nejhorší zpěvačce na světě se
ujal Jan Hřebejk, který se na Jezerce již pětkrát podepsal pod
velmi úspěšné tituly, kdy nazkoušel pro nuselskou scénu divácké hity – Manželské vraždění
(inscenace je na repertoáru divadla již 12 let a má přes 300 repríz), Kumšt, Na dotek, Musíme
si pomáhat nebo zlodějskou komedii čtyř obkladačů Práskni do
bot. „Chceme, aby se diváci bavili. A styděli se případně pouze
za postavy, nikoli za tvůrce,“
zdůrazňuje Jan Hřebejk.
V pravdivém příběhu touží
zpěvačka vystupovat před publikem, které ji bude zbožňovat.
Jak by se jí to ale mohlo podařit,
když nadšení a touha odhodlané
ženy jsou mnohonásobně větší
než její talent! Předlohou pro napsání role Florence byla americká sopranistka Florence Foster Jenkinsová. Uvěřila vlastní
lži a považovala se za talentovanou koloraturní pěvkyni. Byla
velice bohatá, vystupovala pro
své přátele, ale nikdo jí neřekl, že
zpívá falešně. Přesto si krátce
před smrtí splnila sen a vyprodala newyorskou Carnegie Hall.
Jako božská Florence se představí herečka Jitka Sedláčková,

K

která se do Divadla Na Jezerce
vrací po úspěšné inscenaci Poslední Aristokratka a role ztřeštěné divy jí sedne jako ulitá. „Zpívám ráda, ale tuto roli bych za
pěveckou považovat neměla, nebo ano?“ říká herečka s úsměvem o své roli, ve které může
uplatnit svůj nezkrotný temperament. Energická tmavovláska
má za sebou už řádku muzikálových rolí, ale tahle je jiná než
všechny ostatní. Musí tu totiž
zpívat špatně.
„Začínám si tu mou Florence
představovat. Zatím fantazíruji
o tom, jak mluví, jak se směje
a hlavně co se této dámě odehrává v hlavě, že uvěří vlastní lži
a považuje se za talentovanou
koloraturní pěvkyni. Proč jí někdo neřekl: Nedělejte to, nezpívejte, neboť se to nedá poslouchat…“ pokračuje herečka, pro
kterou je spolupráce s režisérem
Janem Hřebejkem splněným
snem. „Jsem vděčná a zároveň
šťastná. Uvědomuji si, že jsem
měla kliku,“ dodává Sedláčková.
Partnerem Jitky Sedláčkové
v inscenaci Je úchvatná je principál divadla Jan Hrušínský. Další
výraznou postavou v chystané
novince je vynikající multiinstrumentalista a zpěvák Václav Tobrman, jenž patří mezi nejlepší
pianisty v tuzemsku. Přestože
působí v několika profesionálních hudebních tělesech, stále
hraje také ve svých oblíbených
pražských restauracích, kavárnách a barech. Obsazení doplňují Miroslava Pleštilová a Libuše Švormová. Scénu a kostýmy
má na starosti Jan Štěpánek.

Lakomá Barka
28. ledna
■ Pohádku Lakomá Barka připravilo pro nejmenší diváky Divadlo Dobeška, a to na neděli
28. ledna. Představení začne
v 15.00 hodin. Zhlédnout budou
moci děti pohádku na motivy
knihy Jana Wericha Fimfárum,
představí se Divadélko Na Koleně.

Prohlídka muzea
1. února
■ Na začátek února přichystala Praha 4 pro své seniory komentovanou prohlídku technického a dokumentačního Muzea

pražské energetiky. To se věnuje
mapování historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny od
počátku 20. století až po současnost na území Prahy. Prohlídka
s průvodcem potrvá 120 minut
a koná se 1. února od 10.00 hodin, vstup na akci je zdarma, je
třeba se na ni předem přihlásit.

Kamelot v Zahradě
8. února
■ Koncert kapely Kamelot,
která patří ke špičce domácí folkové scény, vypukne 8. února
v KC Zahrada. Kapela Kamelot
vznikla v roce 1982 a jejím prvním hitem byla píseň „Zachraňte
koně“.

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce
www.vase4.cz
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PŘIPRAVIL BOHUMIL BREJŽEK, FOTO ARCHIV, DIVADLO NA JEZERCE

Divadlo Na Jezerce stojí v novém roce hned
před dvěma premiérami. První z nich bude
komedie Petera Quiltera „Je úchvatná“,
známá z ﬁlmového zpracování pod názvem
Božská Florence s Meryl Streepovou a Hugh
Grantem v hlavních rolích.

školství

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV ZŠ OHRADNÍ

Parlamentáři ze školy Ohradní vybojovali

stříbrnou příčku
Velmi úspěšní byli žáci ze Základní školy Ohradní. S projektem
„Volby“, ve kterém si vyzkoušeli všechny typy voleb, obsadili druhé
místo v celostátní soutěži školních parlamentů s názvem: Co dělají
školy pro demokracii? Ve veřejném on-line hlasování získal jejich
projekt dokonce nejvíc hlasů. Žáci připravili ve škole pro své
spolužáky možnost si vyzkoušet, co to vlastně volby jsou. Příležitost
volit dostala celá škola, včetně pedagogického sboru.
íky obrovské podpoře žáků, rodičů, pedagogů a občanů Prahy 4 byl projekt
„Volby“ dětí ze Základní školy
Ohradní poslán do ﬁnále soutěže
„Co dělají školy pro demokracii?“
mezi pět nejlepších projektů
z celé České republiky. „V koncovém hlasování všech přítomných
našim dětem zlato uteklo o jeden

D

jediný bod, přestože si vítězství
moc zasloužily. Poprvé se také
setkaly s tím, že se demokracie
v dětských očích může lišit od té
reálné,“ uvedla ředitelka ZŠ
Ohradní Eva Smažíková.
Zástupci školního parlamentu
Jakub Rokos, Martin Smažík,
Kateřina Mazurová, Eliška Mazurová a Karel Nejedlý se zúčast-

INZERCE V4-0116
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nili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Senátu České
republiky. Celé své snažení pak
završili 6. prosince na Nuselské
radnici, kde se spolu s paní ředitelkou zúčastnili interpelací na
zastupitelstvu Městské části
Praha 4 a svůj projekt v krátkosti
představili. „Pro zástupce školního parlamentu to bylo setkání

s demokracií in natura, a o to
v celém projektu ,Volby‘ na
Ohradní šlo,“ dodala Eva Smažíková.
A jak celý projekt „Volby“ probíhal? Žáci parlamentáři připravili ve škole pro své spolužáky
možnost si vyzkoušet, co to
vlastně volby jsou. Příležitost volit dostala celá škola, včetně

INZERCE V4-0102

veřejný školství
prostor
pedagogického sboru. Spolužáci i učitelé si
mohli vyzkoušet hned tři druhy voleb. Volili
v referendu, v krajských volbách představovali své politické strany a zvolili i svého prezidenta. Volební komise byly neúprosné,
všichni voliči museli prokazovat svou totožnost. Žáci svými žákovskými knížkami a pedagogové nekompromisně občanskými průkazy. Děti se tak dozvěděly o volbách mnoho
zajímavých informací. Opravdovosti celému
projektu dodaly i skutečné hlasovací urny,
zástěny a další volební doplňky, které škole
ochotně zapůjčila městská část. Do letošního
již sedmého ročníku soutěže „Co dělají školy
pro demokracii?" se přihlásilo celkem 26 projektů. Z přihlášených projektů vybrali zástupci pořádající organizace Centra pro demokratické učení deset škol. Ty poté natočily
o svém projektu krátké video. Všechna soutěžní videa bojovala o postup do Senátu ve
veřejném on-line hlasování, do kterého se zapojilo přes 8500 hlasujících. Prvních pět pak
dostalo šanci prezentovat svůj projekt před
porotou.
Porota ocenila všechny projekty a také
fakt, že se počet fungujících parlamentů na
základních i středních školách stále zvyšuje.
Projekt „Volby“ ZŠ Ohradní, který byl nejúspěšnější v on-line hlasování, porotce zaujal. „Lidé nevědí, co jsou volby, protože
k nim prostě nechodí. Já bych chtěl moc po-

děkovat i za tu profesionalitu vám i Městské
části Praha 4 a vašim pedagogům. Pokud si
vyzkoušíte na základní škole, jak to u voleb
chodí, věřím tomu, že potom stejně tak
v těch osmnácti letech pro vás bude naprosto
přirozené k volbám jít,“ řekl člen poroty, poslanec Vít Rakušan. „Mně se to líbilo moc, při-

jde mi hrozně hezké se tomu věnovat do takového detailu, který si mnoho vašich vrstevníků vyzkouší až v osmnácti, a vy budete mít
velký náskok. Demokracie je velice křehká
věc, demokracie není jen o těch volbách, ale
spíš o tom, co se děje po volbách,“ doplnil
ekonom Tomáš Sedláček.

Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů.

ž název této školy i její tradice zavazují pedagogy, aby své žáky připravovali na budoucí povolání v co možná
nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbornou veřejnost, ani ﬁrmy zaměstnávající absolventy školy. Zároveň musí absolventy připravit tak, aby mohli pokračovat v dalším
studiu na vysoké škole, především na fakultě
stavební a fakultě architektury ČVUT. Škola
je umístěna v příjemném a klidném prostředí,
kousek od stanice metra Pankrác, a poskytuje
tak žákům výborné podmínky pro jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák si může vybrat ze tří odborných zaměření:
■ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov
a hal pro různé funkce. V tomto tradičním

U

odborném zaměření je žák postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a výstavby, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA jsou
dvě profese, které nelze od sebe oddělovat,
chceme-li mít záruku kvalitního díla. Odborné zaměření je vhodné pro chlapce a dívky
s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním.
■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání
odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na den otevřených dveří,
který škola pořádá ve středu 31. ledna 2018
od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na jejich
vlastní zkušenosti se školou. Školu si prohlédnete a posoudíte sami.
Další informace o škole najdete na webových stránkách www.spsgocar.cz.
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Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit se
svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho cesta
k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.
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