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

Vážení čtenáři,
první měsíc nového roku
máme za sebou. Pořádná zi -
ma ale zatím nepřišla, tedy
alespoň v Praze. Těšili jste
se, že vytáhnete boby a saně
a vyrazíte s dětmi na kopec?
Možná ještě nasněží, možná
už to do jara „doklepeme“
bez sněhové nadílky. I když
je venku nevlídně, vydejte se
na nějakou zajímavou akci.
Přinášíme vám tipy na vol -
ný čas. Koná se třeba celá
řada masopustních průvo -

dů, tak si vyrobte masku a jděte se veselit. Neveselé je na-
opak omezení v metru Budějovická. Magistrát se rozhodl
uzavřít část vestibulu, čtvrtá městská část se zlobí, že se
tak stalo naráz a bez předchozího upozornění. Komplikuje
vám tohle omezení život? Napište nám své zkušenosti a ná-
zory na e-mailovou adresu zuzana.pu ro va@a11.cz. A při-
dat můžete i názor na stav bytů ve správě 4-Majetkové. Své
k tomu na stránkách tohoto vydání Vaší 4 říkají i zástupci
koalice a opozice radnice čtvrté městské části. S kým z nich
souhlasíte? Na titulní stránce můžete vidět herečku Gabri-
elu Filippi. Co má ráda v Praze 4, čemu se věnuje a proč jí
dělají radost její děti? Vaše Zuzana
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INZERCE V4-0203

Starosta Prahy 4 Petr Štěpá-
nek připomíná, že Praha 4
má ve správě 1859 bytů

a že nespravuje jen nájemní byty,
ale také bydlení seniorů, sociálně
slabých a znevýhodněných osob.
„O naše byty se staráme. Na in-
vestice do bytového fondu je
v rozpočtu na letošní rok určena
částka 6,7 milionu korun a na
opravy a udržování bytového
fon du víc než 61 milionů korun,“
vyjmenovává starosta Štěpánek
(Trojkoalice/SZ).

Podle vyjádření radnice letos
dojde třeba k výměně oken nebo
opravě balkonů v domě Pikrtova
1316, V Horkách 1431, Svato-
slavova 771, nové fasády dosta-
nou domy Boleslavova 415,
Matě chova 1037 nebo Matěcho -
va 1038, v plánu je vybudování
výtahů v domě Pelhřimovská
1033, dále i zateplení domu Štú -
rova 541, oprava rozvodů vody

nebo kanalizace v domech Hodo-
nínská 967, K Novému dvoru
120, Michelská 1270 nebo Pikr-
tova 1313 či sanace suterénních
prostor Boleslavova 4, Mečisla-
vova 2241 anebo u Kubova 112.

Opozice čtyřkového zastupi-
telstva ale upozorňuje na výsled -
ky analýzy od externí firmy
EQUICA, která byla vypracována
na zadání MČ Praha 4 v druhé
polovině roku 2016. „Tato analý -
za je zcela zdrcující,“ míní před-
seda klubu zastupitelů TOP 09
Filip Vácha.

Podle něho byly všechny sna -
hy o řešení, které inicioval klub
TOP 09, radniční koalicí odmít-
nuty. „Ať už šlo o odvolání před-
sedy dozorčí rady společnosti
pana Pavla Caldra (HPP – dříve
ODS), nebo o pouhé otevření
váž né diskuze o stavu společnos -
ti“, doplňuje Vácha, podle něhož
je situace paradoxní. „Problé-

Byty ve správě 4-Majetkové
Za účelem zefektivnění správy nemovitého
majetku, se kterým hospodaří Praha 4, byla
založena společnost 4-Majetková. Stará se
třeba o bytové objekty, ale i nebytové
objekty a pozemky. Jak podle názoru
koaličních a opozičních stran čtyřka pečuje
o „své“ byty?

mem není nedostatek finan čních
prostředků, ale neschopnost
současného starosty a radních je
efektivně investovat. Pokud ne-
jste nájemníky Pra hy 4, pokusím
se vám daný problém přiblížit na
chodníkovém programu, který je
každý rok buď ze 100 procent,
nebo z valné většiny převáděn na
další roky. Jinými slovy, městská
část není schopna ani realizovat
opravu chodníků, natož usku-
tečňovat větší investice, jako je
dům seniorů Hudečkova, a bohu-
žel ani efektivně spravovat svůj
bytový fond. Tento neblahý stav
mohou napravit pouze občané
Prahy 4, a to v komunálních vol-

bách, kte ré se budou konat na
podzim,“ doplňuje.

Předseda klubu opoziční
ČSSD Petr Horálek dodává, že
nedostatky jsou dohledatelné
právě v oficiální analýze od ex-
terní firmy EQUICA. „Mimocho-
dem, za tuto analýzu radnice za-
platila skoro až skandální částku
2,3 milionu korun. Podle tohoto
dokumentu pracovníci 4-Majet-
kové nezvládají provádět fyzic-
kou kontrolu bytů, často opomí-
její kontrolu oprav od dodavatelů
a protokoly posílají na odbor
obecního majetku nahodile. Bo-
hužel náprava se stále odkládá,“
argumentuje.

Anketa
■ Žijete v bytě, který je ve správě 4-Majetkové?
■ Jaký je jejich stav a jak jste spokojeni s přístupem správce?

Napište nám svůj názor na zuzana.purova@a11.cz.
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Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ, starosta MČ Praha 4

MČ Praha 4 má ve správě 1859 bytů. Ne -
staráme se jen o běžné nájemní byty, ale také
o bydlení seniorů, sociálně slabých a znevýhod-
něných osob, máme 245 bytů v domech s pe -
čovatelskou službou, 43 startovacích bytů
a 40 sociálních bytů. Například senioři, kteří
prožili celý život v Podolí nebo v Braníku, jsou
rádi, že ani ve stáří nemusí opustit svoji oblíbe-
nou čtvrť. O naše byty se staráme. Na investice do bytového fondu je
v rozpočtu na letošní rok určena částka 6,7 milionu korun a na
opravy a udržování bytového fondu víc než 61 milionů korun. Je to
o 16 milionů korun více než v roce 2017. Opravy a investice se letos
budou týkat minimálně 20 bytových domů. O byty ve správě MČ
Praha 4 se od roku 2008 stará 4-Majetková. Ta v tomto volebním ob-
dobí prochází důležitými změnami, mimo jiné má nové vedení, které
zlepšilo způsob správy majetku.

Pavel Caldr,
Klub Čtyřka, zastupitel MČ Praha 4

Jak se blíží jakékoliv komunální volby, tak se
tradičně přetřásá téma obecních bytů a ne-
schopnost té které současné radnice je spravo-
vat. Je jedno, jak se to maskuje. MČ Praha 4
přes firmu 4-Majetková spravuje více než stov -
ku bytových objektů. Stav bytů v nich odpovídá
jak možnostem výše vybíraného nájmu, tak
i možnostem radnice.

Chci tím říci, že 4-Majetková realizuje prakticky jen drobné opravy,
udržování. Ty větší, zhodnocující, pak plně závisí na schváleném roz-
počtu, tedy na investicích. A zde je potřeba připomenout, že prak-
ticky vše, co na nájemném z bytů radnice inkasuje, do nich i vrací.
Házet zde čísly by bylo zavádějící, ale starat se o obecní byty není nic
výdělečného a rozsah příspěvku to ani detailně rozpitvávat neumož-
ňuje.

Petr Horálek,
ČSSD, předseda klubu zastupitelů

Řečeno bez obalu, ve 4-Majetkové panuje
znač ný organizační chaos. Pro tuto společnost
jsou už několik let typické neustálé personální
čistky v top managementu, provádějí se zde ne-
systémové operativní zásahy a komunikace
s odborem obecního majetku úřadu městské
části funguje špatně. To vše se logicky promítá
i do kvality správy bytů. Výše uvedené nedo-
statky nejsou jen mým osobním názorem, ale dají se najít i v oficiální
analýze od externí firmy EQUICA. Mimochodem, za tuto analýzu
radnice zaplatila skoro až skandální částku 2,3 milionu korun. Podle
tohoto dokumentu pracovníci 4-Majetkové nezvládají provádět fyzic-
kou kontrolu bytů, často opomíjejí kontrolu oprav od dodavatelů
a protokoly posílají na odbor obecního majetku nahodile. Bohužel ná-
prava se stále odkládá. Od prosince navíc zůstávají čtyři místa v do-
zorčí radě společnosti úmyslně prázdná, což vedení radnice využívá

k politickému nátlaku na opozici a kšeftování. Není to věru pěkný po-
hled na hospodaření s nemovitým majetkem, který fakticky patří
všem občanům Prahy 4. 

Radek Lacko,
ANO 2011, zastupitel MČ Praha 4

Na městské části Praha 4 je dle ČSÚ k roku
2017 evidováno 67532 bytů. MČ Praha 4 hos-
podaří s 1863 svěřenými byty k říjnu 2010.
Z toho má Praha 4246 bytů s pečovatelskou
službou a 43 bytů jsou byty tzv. startovací. De -
set by tů je v kategorii chráněného bydlení, čin-
nost chráněného bydlení je zajištěna pomocí
nezis kových organizací, jako je např. Modrý klíč,
Diakonie, Fokus. MČ má zájem rekonstruovat objekt Horáčkova
1096/3 – bývalé jesle na objekt dostupného bydlení v max. částce
52 mil Kč. Vznikne 12 ubytovacích jednotek, 35 lůžek jako prostory
azylového domu a 6 bytů chráněného bydlení za vydatné finanční
podpory MHMP (28 mil. Kč) z fondu dostupného bydlení.

Zdeněk Kovařík,
ODS, předseda klubu zastupitelů

Nově koncipovaná příkazní smlouva dala po
letech změn konečně 4-Majetkové možnost pru-
žně reagovat na uvolnění bytové jednotky
a v krátké době ji znovu připravit k pronájmu.
Mimo to postupně investiční odbor řeší rekon-
strukce rozvodů energií, vody a plynu spolu
s vnějším i vnitřním vzhledem budov. Stavu
bytů nepomáhá ani vyšší počet neplatičů, který
však souvisí se sociálním způsobem obsazování části bytů. Osobně
mám ke spokojenosti ještě daleko, je stále co zlepšovat! 

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák, předseda klubu zastupitelů

O stavu bytů ve správě 4-Majetkové mohu říci
jen tolik, že záleží, o kterém bytě nebo domě se
bavíme. Najdou se objekty v lepším i horším sta -
vu. Osobně znám několik případů, kde 4-Majet-
ková nefungovala, jak měla. Nicméně se mi po-
dařilo dosáhnout relativně snadno rychlé
ná pravy. Na druhou stranu jsem měl také mož-
nost se seznámit s byty, kde jejich nájemníci
prováděli neoprávněné stavební úpravy, kvůli kterým došlo k jejich
výraznému znehodnocení. Ačkoli byla obviňována 4-Majetková, uká-
zalo se, že neprávem.

Filip Vácha,
TOP 09, předseda klubu zastupitelů

O stavu společnosti 4-Majetková, a.s., vypo-
vídá analýza, kterou vypracovala společnost
EQUICA na zadání MČ Praha 4 už v druhé polo-
vině roku 2016. Tato analýza je zcela zdrcující.
Uvádí se v ní, že společnost se nachází v perso-
nálním chaosu a nedokáže efektivně spravovat
svěřený majetek. Ve zprávě se dále dočteme, že
řadu služeb, kterou mají vykonávat zaměst-
nanci společnosti, paralelně provádějí najaté firmy. Přímo ke stavu
bytů spravovaných společností zpráva konstatuje, že 4-Majetková,
a.s., není schopna dlouhodobého plánování oprav ani správy majetku
svěřeného jí městkou částí. Tyto závažné problémy nejsou do dneš-
ních dnů odstraněny. Veškeré snahy o řešení, které inicioval klub
TOP 09, byly radniční koalicí (Trojkoalice, ODS, STAN – Tučňák,
HPP) odmítnuty.

Byty ve správě
4-Majetkové
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Seminář
pro prarodiče

Seminář pojmenovaný Babička a dě -
da nejsou jen na hlídání je určena
pro prarodiče, kteří mají za cíl své

vnuky nejen hlídat, ale také rozvíjet je-
jich osobnost. Akci plnou her a nápadů,
kde bude také k nahlédnutí doporučená
literatura, povede Eva Hurdová, babička
šesti vnoučat a tří pravnoučat, která řa -
du let pracovala jako učitelka a ředitelka
mateřské školy a jako lektorka vede se-
mináře dalšího vzdělávání pedagogů
z mateřských škol. Seminář se bude ko -
nat 27. února od 14.00 hodin v malém
sá le Nuselské radnice ve třetím patře.
Při hlášky jsou přijímány na bezplatné
telefonní lin ce 800 100 128 od 19. úno -
ra. Další seminář Evy Hurdové se bude
ko nat 1. března a zaměřen bude na psy-
chomotorické a hudebně pohybové hry
pro maminky.

Mezinárodní
školní olympiáda

Čtrnáctý ročník Mezinárodní školní
olympiády ze základů věd se usku-
teční ve středu 11. dubna. Projekt

je určen pro děti z druhého stupně zá-
kladních škol a prvního stupně víceletých
gymnázií. Utkají se soutěžící z Česka, Bě-
loruska, Číny, Kyrgyzstánu, Ruska, Tá -
džikistánu, Turecka a Ukrajiny. Soutěžit
se bude v matematice, fyzice, biologii, dě-
jepisu, zeměpisu, anglickém jazyce, vý-
tvarné a hudební výchově. Soutěž pro-
bíhá jak prezenční formou v Základní
škole Nedvědovo náměstí, tak i formou
korespondenční. 

Školní preventisté
dostali ocenění

Školní preventisté, kteří se zabývají
například odhalováním drog, ra-
sismu, záškoláctví či sexuálního

zneužívání ve školách, byli oceněni. Úko-
lem těchto pedagogů je odhalit hned v pr-
vopočátcích znaky nějakých problémů.
Preventisté se zaměřují třeba i na závi-
slost na počítačových hrách nebo na ky-
beršikanu. Tito specialisté začali praco-
vat na základních školách od roku 2005,
nyní zde působí dvacet žen a pět mužů. 

Vzdělávací kurz pro seniory „Zpátky do
školy aneb Cesta do hlubin študákovy
duše 2018“ pořádá opět Praha 4. Ak-

tivita se koná ve spolupráci se základními
školami. Senioři se díky tomuto projektu
mohou vrátit do školních lavic a zopakovat si
oblíbený předmět nebo si procvičit cizí jazyk.
Aby se senior mohl kurzu zúčastnit, musí vy-
plnit přihlášku, vybrat si konkrétní kurz
a školu, kam bude docházet. Důležité je také
to, vybrat si kurz a školu náhradní pro pří-
pad, že by se původně vybraná aktivita neko-
nala. Výuka začne v týdnu od 19. února a po-

trvá osm týdnů, každá hodina bude mít šede-
sát minut. Registrace na kurz „Zpátky do
školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše
2018“ se bude konat v pondělí 14. února od
9.00 do 14.00 hodin, a to ve 3. patře ve vel-
kém sále Nuselské radnice v Táborské ulici.
S sebou je třeba si přinést vyplněnou přihlá-
šku. Přihlásit se je nutné osobně, možné je
jen zastoupení osobou blízkou, která ovšem
bude mít k dispozici podepsanou plnou moc.
Přihlašování telefonicky či písemně poštou
možné není. Kurz bude otevřen, pokud bude
naplněn ze 75 procent. 

Senioři mohou
zpátky do školy

Celkem 1428 žáků a studentů ze
43 pražských základních a středních
škol se zúčastnilo řešení kvízu v rámci

projektu Kraje pro bezpečný internet, který
je má poučit o možných rizicích internetu.
Druhý nejvyšší počet soutěžících do klání vy-
slala škola Kavčí hory – Mateřská škola, Zá-
kladní škola a Střední odborná škola služeb
z Prahy 4. „Hlavním cílem projektu je zvýšit
informovanost o rizicích internetu a mož-

nostech prevence a pomoci. Zejména dětí
a dospívajících se bezpečnost na internetu
týká zásadním způsobem. Řada z nich vy-
užívá informační technologie intenzivněji
i častěji než jejich rodiče či někteří dospělí.
S ohledem na nízký věk ale postrádají větší
povědomí o jeho možných sociálních rizi-
cích,“ míní radní magistrátu hlavního města
Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kri-
minality Libor Hadrava.

Lepší péči mohou poskytovat odborníci
v Ústavu pro péči o matku a dítě v praž-
ském Podolí. Porodnice totiž získala od

magistrátu finanční dotaci na obnovu vyba-
vení oddělení šestinedělí. Konkrétně bylo po-
řízeno třináct monitorů životních funkcí,
jeden ikterometr, dvaatřicet novorozenec-
kých postýlek a patnáct kojeneckých vah. Po-
dolský Ústav pro péči o matku a dítě má více
než stoletou tradici, poskytují zde komplexní
a vysoce specializovanou péči o ženu a novo-
rozence. Je to zároveň největší porodnické
pracoviště v Čes  ku. „Finanční dotace a z ní
pořízené vybavení alespoň částečně vyřeší tí-
živou situaci na oddělení šestinedělí Ústavu
pro péči o matku a dítě. Já doufám, že nové
přístroje, monitory a postýlky zdravotníkům
ulehčí práci, zefektivní už i tak výbornou po-
porodní péči a miminkům a jejich mamin-

kám zpříjemní první společné okamžiky,“
uvedl radní Magistrátu hlavního města
Prahy zodpovědný za oblast zdravotnictví
Radek Lacko. Nové monitory životních
funkcí umož ňují Ústavu pro péči o matku a
dítě uložit maminky po císařském řezu z ope-
račního sálu přímo na oddělení a to jim
umožňuje užší kontakt s novorozencem.
Trans kutánní ikterometr zase umí zhodnotit
a ne invazivně změřit míru novorozenecké
žloutenky, umí přes kůži změřit intenzitu
zbarvení kůže a často dokáže nahradit od-
běry krve. Součástí dotace jsou i nové dětské
postýlky. Ty nahradily původní kovové, s kte-
rými se jednak obtížně manipulovalo, jednak
bylo problematické je dezinfikovat. Nové po-
stýlky jsou polohovatelné a výškově nastavi-
telné. Nové váhy zase umožňují přesné sle-
dování váhového přírůstku. 

Dotace pomůže
maminkám i dětem

Děti se zúčastnily
internetové soutěže
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volný čas

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 18.00 hod.
Iluzionisté

Celý život hrál malé role, té
hlavní se dočkal, až když
všichni jeho úspěšnější

kolegové už zemřeli.

25. 2. v 15.00 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

Program Branického divadla

■Promítání snímku Píseň mo -
ře připravilo KC Zahrada. Diváci
se přenesou do bájné krajiny sta-
rých Keltů, kde žije na osamělém
majáku otec s dcerou a synem.
Život celé rodiny se obrátí vzhů -
ru nohama ve chvíli, kdy se uká -
že, že malá dcerka je poslední
z tuleních víl.

■ Dětský masopust se bude ko -
nat na Šeberáku. Začíná se
v 16.00 hodin a připraven bude
pro děti bohatý program za do-
provodu Petra Nedvěda, soutěžit
se také bude o nejlepší masku. 

■ 5 holek v tuktuku skrz Jižní
Ameriku, to je název přednášky,
která se bude konat 12. února
v Divadle Dobeška, a to od 19.00
hodin. Pořadatelé zvou na poví-
dání o tom, jak pět holek v růžo-
vých bonbónech se snaží přejet
Jižní Ameriku, aby zjistily, že si
mnohem snadněji poradí s výmě-
nou převodovky než jedna s dru -
hou.

■ Masopustní program bude
připraven na 18. února na Do-
bešce. Tradiční masopust s re -
jem masek v divadle a průvod po
okolí začne v 15.00 hodin. Pro-
gram Masopustu v divadle bude
jako vždy v režii dramatického
kroužku Ljuby Fuchs a poté bu -
de následovat průvod Dobeškou
v maskách za doprovodu muzi-
kantů, který bude zakončen na
vyhlídce na branické skále. 

■Promítání dokumentu o prá -
ci scenáristy, spisovatele a kres-

líře Jiřího Brdečky připravilo na
19. února od 19.00 hodin Kino
Zahrada. V dokumentu pojme-
novaném Universum Brdečka je
představen člověk, jehož jméno
spojuje filmy Limonádový Joe,
Tajemství hradu v Karpatech,
Adéla ještě nevečeřela, Císařův
pekař a Pekařův císař.

■ KC Novodvorská se již po -
čtvrté stane dějištěm senior-
ského plesu. Konat se bude
22. února od 14.00 hodin. Kro -
mě tančení bude také možné po-
dívat se na předtančení a taneční
ukáz ky, které předvedou žáci
umělecké školy Music Art. Výdej
vstupenek pro seniory nad 63 let
s trvalým bydlištěm v Praze 4
proběhne 13. února od 8.00 do
8.30 u přepážky číslo 34 v pří-
zemí Úřadu MČ Praha 4. Vstu-
penky budou vydávány na zá -
kladě vlastního občanského
prů kazu, u manželů lze vydat
dvě vstupenky jednomu z man-
želů, ale je třeba přinést ke kon-
trole oba občanské průkazy.

■Miláček Célimare aneb Paro-
háči. Premiéra nové hry je v Di-
vadle na Fidlovačce naplánována
na 22. února v 19.00, druhá pre-
miéra potom na 23. února
v 19.00. Miláček Célimare je
vtipně napsaná fraška, kterou
dramatik Eugène Labiche a libre-
tista Alfred Delacour napsali již
v roce 1863. O sto let později se
dočkala i své filmové verze, což
dokazuje, že ve Francii si hra
svého diváka dlouhodobě získa -
la. Titulní hrdina je totiž stejně
k smíchu jako k pláči a jeho sna -
ha uniknout vlastní minulosti di-
váka zároveň dojímá i baví. Céli-
mare svůj mládenecký život
zasvětil vdaným ženám, neboť
podlehl kouzlu své vlastní teze,
že „žena, která má manžela a do-
mácnost, vám vytvoří domov“.
S podváděnými manželi těchto

Keltský příběh 
5. února

Masopust na Šeberáku
11. února

Přednáška
12. února

Masky na Dobešce
18. února

Ples pro seniory 
22. února

Universum Brdečka
19. února

Miláček Célimare
22. února

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

žen udržoval velmi přátelské
vztahy, což se mu ve chvíli, kdy
se sám chce oženit, krutě vy-
mstí. Více než jeden a půl století
stará hra má stále co říct i dneš-
ním divákům. Nevěříte? Přijďte
se přesvědčit do divadla. V hlav-
ních rolích uvidíte Zdeňka Kup -
ku, Anetu Krejčíkovou, Sandru
Pogodovou a další.

■ Soutěžící od pěti do šesta-
dvaceti let se mohou zúčastnit
národní taneční soutěže ve street
disciplínách disco a hip-hop pro
sóla, dua a menší forma ce. Klání
pořádá Hobby centrum 4, a to

3. března. Zahájení soutě že je
na plánováno na 11.00 ho din, re-
gistrace začne v 9.00 hodin. Uzá-
věrka přihlášek je 19. února.

■ Prohlédnout si plynárenské
muzeum mohou senioři z Pra -
hy 4. Seznámí se s historií a vý-
vojem světového a českého ply-
nárenství od jeho počátků až po
současnost. Dozví se vše o histo-
rii užití plynu a prohlédnou si do-
bové plynové spotřebiče. Pro-
hlídka se bude konat 6. března
od 10.00 hodin, přihlášky jsou
přijímány na telefonu 800 100
128 od 26. února.

Taneční soutěž
3. března

Prohlídka muzea
6. března
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Ve dnech 5. až 7. února 2018 prodáváme kamna
a sporáky na tuhá paliva se slevou 20%
Do vyprodání zásob.

Nám. bratří Synků, Praha 4, www.vjrousek.cz

INZERCE V4-0202

Internetový systém Nenech to
být je zdarma přístupný všem
žákům Základní školy Bítov-

ská i jejich rodičům na adrese
https://nntb.cz, odkud si mohou
stáhnout doplňující mobilní apli-
kaci pro všechny chytré telefony.
Žáci školy a případně i jejich ro-
diče tak mají unikátní možnost,
jak bez obav a efektivně nahlásit
problémy v kolektivu.

Stačí zadat odkaz
https://nntb.cz/s/1g8nw, pří-
padně na webové adrese nntb.cz
vybrat školu Bítovská a anonym -
ně napsat o problému.

Projekt Nenech to být pomáhá
dětem a rodičům nalézt cestu

k řešení smutných a nepříjem-
ných situací, slouží zároveň jako
anonymní schránka důvěry. „Do
projektu se naše škola zapojila
díky paní učitelce Monice Matěj-
kové, která pracuje jako metodik
prevence. S projektem se sezná-
mila před rokem na semináři
v rámci Dnů prevence, které po-
řádá organizace Prevalis,“ uvedl
ředitel školy Michal Novák. Mož-
nost, jak bezpečnou cestou upo-
zornit na případnou šikanu ve
třídních kolektivech uvítal peda-
gogický sbor, děti i rodiče. „I když
si ve škole všímáme vztahů mezi
dětmi, a snažíme se řešit počá-
teční projevy šikany, přesto se

Škola Bítovská
je zapojena do systému Nenech to být
Žáci i rodiče Základní školy Bítovská mají
unikátní možnost, jak bez obav a efektivně
nahlásit problémy v kolektivu. Škola je
zaregistrována do projektu „Nenech to být“,
který bojuje proti šikaně a vylučování
z kolektivu na školách. 

nám někdy nemusí povést prob-
lém v kolektivu včas odhalit. Ten -
to způsob oznámení může po-
moci, aby nedocházelo k rozvoji
pokročilejších stadií šikany,“ do-
plnil Michal Novák.

Projekt Nenech to být je dů-
myslně připravený nástroj, který
ulehčuje dětem způsob, jak
oznámit problémy ve škole, v ko-
lektivu a šikanu. Cílem projektu,
se kterým přišla skupina brněn-
ských gymnazistů, je prolomit
lhostejnost mlčící většiny, která
ve školních kolektivech přípa-
dům šikany přihlíží. Aplikace se
snaží bojovat proti šikaně způso-
bem jejího rychlého odhalení.
Děti mohou prostřednictvím
webu anonymně nahlásit, že se
v jejich třídě nebo škole něco
děje, někdo se v kolektivu necítí
dobře, je šikanován. Na nikoho
konkrétně však žalovat nemusí.
Jejich podnět automaticky do-
stává odborník z příslušné školy,
který s kolektivem pracuje.

Výhodou systému je anony-
mita. Díky tomuto nástroji mů -
žou děti ohlásit problémy v ko-

lektivu odkudkoli a navíc zcela
anonymně. Ohlášení je tedy bez-
pečné a mohou se k němu odhod-
lat i děti, které se bojí za někým
přijít osobně a o problému mu
říct. Důležité je, že se nejedná
o žalování. Dětem, které o prob-
lému informují, nic nehrozí, ne-
musí označovat agresora. V mo-
mentě nahlášení informace není
podána pouze třídnímu učiteli,
ale školou vybrané proškolené
osobě, která ví, jak postupovat. 

Nenech to být je internetový
systém a mobilní aplikace boju-
jící proti šikaně a vylučování
z kolektivu na školách po celé re-
publice. Projekt vznikl s podpo-
rou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy České
re publiky ve spolupráci s Peda-
gogicko-psychologickou porad-
nou Brno a Linkou bezpečí, která
aktuálně řeší veškerou admini-
straci, schvalování škol, technic-
kou podporu a obecnou komuni-
kaci. Celý systém je zcela
zdar ma a v současné době jej po-
užívá 654 škol po celé České re-
publice.
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● Tanci a herectví jste se věnovala už od-
malinka. Kdo nebo co vás k umění přive -
dlo a jak na vaše plány o budoucím povo-
lání reagovali rodiče? Nerozmlouvali vám
je?

Mám pocit, že s touhou a představou, že
budu baletka, jsem se už narodila. Ta moje
představa byla velmi intenzivní, a přestože
jsem vyrůstala v menším městě na Vysočině,
ve Žďáru nad Sázavou, tak jsem rodičům
zhruba ve čtyřech pěti letech oznámila, že
budu primabalerína. Rodiče se sice usmívali,
ale dovolili mi, abych začala chodit do taneč-
ního kroužku v Lidové škole umění. Plynule
došlo k tomu, že jsem jim později, v deseti le-
tech, oznámila, že bych chtěla zkusit zkou-
šky na baletní obor na konzervatoř do Brna,
protože balet se na konzervatoři studuje od
deseti let. Zpočátku byli rodiče sice velmi
překvapeni, ale moje touha a intenzita to-
hoto přání byly tak velké, že mi to umožnili.
Byli naprosto úžasní, protože to samozřejmě
nebylo snadné. Jednak z toho hlediska, že
dítě vlastně odejde z rodinného prostředí do-
mova a musí bydlet na internátu, v podnáj -
mu nebo u někoho. A pak jsem byla nejstarší
a pomáhala jsem se staráním o brášky a v do-
mácnosti. Naši byli ale prostě skvělí a umož-
nili mi to, podpořili mě. Na konzervatoř jsem
se dostala a začala studovat. 
● Studovala jste tedy hudebně drama-
tický obor na konzervatoři v Praze?

Nejdřív jsem šla do Brna, protože Žďár je
blízko Brna, a první tři ročníky jsem studo-
vala v Brně. Potom jsem se zamilovala a pře-
stoupila jsem za svou láskou na konzervatoř
do Prahy. Další tři roky jsem už pak studo-
vala na konzervatoři v Praze.

●Vystudovala jste balet i herectví. Neuva-
žovala jste někdy o tom, věnovat se více
hudebnímu divadlu nebo muzikálovému
herectví?

Byla jsem na konzervatoři dokonce jednou
z těch, kteří začali studovat muzikálovou
školu u Petra Novotného, když tady ještě
žádná možnost muzikálových studií nebyla.
Tehdy byl obrovský konkurz, na kterém se
objevili herci a zpěváci z celé republiky, kteří
toužili po něčem podobném. Vzpomínám si,
když jsem studovala v Brně na konzervatoři,
tak jsme celý čas trávili u rodiny Bromů, pro-
tože moje spolužačka byla vnučka pana Bro -
ma, Bára Bromová. Bromovi měli už v té
době video a na kazetách veškeré světové
muzikály, na které jsme se chodili dívat. Cho-
rus Line jsme viděli snad tisíckrát. Já jsem si
pořád představovala, že jednoho dne se bude
něco podobného odehrávat i v naší republice.
Paradoxně jsem v takovém klasickém muzi-
kálu ale nikdy neúčinkovala. Je ale pravdou,
že ještě v počátcích mých studií, když jsem
hostovala v Klicperově divadle v Hradci Krá-
lové, tak tam jsem hrála s Frantou Staňkem
ve vynikajícím muzikálu Každý má svého
Leona. Byla to divadelní hra pro dva lidi, měli
jsme živou kapelu a zpívali jsme a tančili. Tak
jsem si vlastně muzikál užila.

V současné době muzikál studuje moje
dce ra a já si ho odžívám v Léčivém divadle,
protože dvě představení mám muzikálového
charakteru. Dar z nebes hraji s vynikajícím
hudebníkem Patrikem Kee, zpíváme a tan-
číme. V předposledním představení Anasta-
sia, které hraji s vynikajícím hercem, kolegou
Mariem Kubecem, také zpíváme a Mario ře -
kl: „Musíš napsat, že je to muzikálové před-

stavení, protože ta muzika tam má opravdu
obrovský podíl.“
● Zabýváte se hodně mystikou, ezoteri-
kou, spiritualitou. Jaký smysl vidíte v he-
reckém poslání?

V této souvislosti se ráda opírám o Fráňu
Drtikola. Byl to umělec, vynikající fotograf,
o kterém se říkalo, že když vyfotil někoho
portrét, tak ten člověk vypadal úplně jinak,
než když ho vyfotil někdo jiný. On vlastně
fotil duši člověka, takový dar měl. Právě Frá -
ňa Drtikol ve svých vzpomínkách nádherně
hovoří o principu umění a jeho dopadu na
posluchače, diváky. Říká, že umělec má ne-
smírnou zodpovědnost za to, co v rámci své -
ho umění činí, protože tím ovlivňuje obrov-
ské množství lidí. A je jedno, jaký obor umění
to je. Co ale není jedno a není lhostejno, je,
v jakém duševním rozpoložení se umělec na-
chází, čím se zabývá, jaké jsou jeho hodnoty
a co vlastně skrze sebe do díla předává.    
●V roce 2012 jste založila Léčivé divadlo.
Co vás k tomu přivedlo, jaký byl ten pr-
votní impuls, že vás to vůbec napadlo?

Odmalička jsem toužila najít odpověď na
otázku, proč jsem se narodila, co je podsta-
tou toho, proč tady vůbec jsem. Měla jsem,
obzvlášť v takovém tom náročném dospívají-
cím období, pocit jakési prázdnoty, přestože
jsem měla krásnou rodinu ve svých rodičích,
bratrech i přátelích. Myslím, že se mi i v ži-
votě hodně dařilo, a to, po čem jsem toužila,
jsem vlastně i získávala. Přesto tam byl
pořád obrovský pocit prázdna, které jsem za-
čala hledat v knihách. Začala jsem se zaobí-
rat i tím, jestli ve víře nebo v hledání něja-
kého duchovního smyslu není třeba ještě
větší podstata, než je jen běžné žití. Velkým

Gabriela Filippi:
Má práce je mým koníčkem a mou vášní

Herečka a moderátorka Gabriela Filippi koketovala s uměním
už od dětství. Studovala nejprve balet na Státní konzervatoři
v Brně a později pokračovala v hudebně dramatickém oboru,
který absolvovala na pražské státní konzervatoři. V divadle
a před filmovou i televizní kamerou vytvořila přes sto rolí,
věnuje se také nahrávání audioknih. V roce 2012 založila
Léčivé divadlo, ve kterém lidem skrze umění, humor, kouzlo
a sílu divadla dává nahlédnout do světa andělů, mystiky
a spirituality.
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průvodcem mi byla také poezie a hodně jsem
i poezii psala. Dostala jsem se do takového
rozporu své existence, že jsem začala velmi
toužit být léčitelkou. Tento obor se mi jevil
jako důležitější než herectví. Chtěla jsem být
něčím prospěšná lidem, pomáhat jim a odžít
si tak svůj život jaksi s důstojností a nějakým
smyslem. Jakmile se člověk začne tím vším
zabývat, najednou se začnou v jeho životě
objevovat knihy a lidé, kteří ho začnou po-
souvat, směrují jej na tu správnou cestu, kte-
rou je vždycky nejlepší cítit srdcem, jestli je
tam správně. Během života jsem tak začala
potkávat lidi, i z mého oboru, kteří mi pomá-
hali se takto nasměrovat. Jedním z takových
hlavních kolegů byl například Jan Frank, vy-
nikající klavírista. Právě psal i Radixovou
medicínu, která je schopná určit jakýsi po-
tenciál, co má člověk v tomto životě činit. Od
něj jsem také poprvé zaslechla, že mým úko-
lem v divadle je léčit. Mám vytvořit úplně no -
vý model divadla, který bourá bariéru mezi
hledištěm a jevištěm, a právě přes emoce,
skrze umění, které má neskutečnou sílu, při-
nést lidem i něco navíc. A tak jsem spojila lé-
čení s uměním. 
● Čím vlastně diváky léčíte, jakých témat
se vaše představení dotýkají?

Myslím si, že hlavní priorita je v obsahu
her. Všechny hry, které píšu, jsou autorské
hry a mají nějaký duchovní obsah. Otevírají
spolu se mnou to, co objevuji já, co vnímám,
že je důležité lidem sdělovat, aby jim to po-
mohlo k prožívání radostného a smyslupl-
ného života. Intenzivně se věnuji duchovní
práci, ať už jsou to meditace nebo aktivity,
z kterých mám pocit, že mě jako osobu vedou
k jakémusi pročišťování a vnímání světa,

které by mělo smysl i pro mé diváky. V nepo-
slední řadě jsou to také mí hosté. Zvu do di-
vadla osobnosti z celého světa, z velkého
spektra zájmů. Lékaře, vědce, léčitele… Jsou
to ale především osobnosti, které dokázaly
ve svém životě a ve svém oboru, že umějí
předávat druhým správné hodnoty, a mají
vhled do duchovních sfér. Vnímají, že mate-
riální i duchovní svět jsou jednotnou formou,
navzájem se prolínající. Mezi vzácné hosty
Léčivého divadla patří prof. Strunecká,
prof. Stanislav a Pavel Grofovi, MUDr. Hníz-
dil, Zbigniew Czendlik, PhDr. Marta Foučko -
vá a mnoho dalších krásných osobností. 
● Na repertoáru Léčivého divadla máte
v současné době šest inscenací. Jak probí-
hají vaše divadelní představení?

V první polovině hrajeme divadelní před-
stavení, potom je přestávka a ve druhé části
si zvu vzácné hosty. Právě díky hostům
a zpět né vazbě jsme si uvědomili, že to, co se
odehraje v první půli, emoce, které se v po -
sluchačích a divácích otevřou, vytvoří v di-
vadle výjimečnou atmosféru, ve které se pak
odehrávají malé zázraky v podobě uzdrave -
ní, pochopení situací, rozuzlení těžkých ži-
votních chvil divadelních diváků. 
● Ve vašich hereckých stopách se vydala
i vaše dcera a syn. Máte z toho radost,
nebo jste jim to spíš vymlouvala?

Mám ohromnou radost z toho, čemu se
děti věnují, protože já svou práci miluji a vi -
dím, že naplňuje i je. Dokonce bych řekla, že
Sofie je už nyní ve svých 18 letech tam, kde
jsem teď já ve svých letech, protože ona tou
přítomností, zkušenostmi, které jsou jí od-
malička dávány, vyzrála neskutečně ry chle
a její vize a touhy pomáhat druhým li dem
jsou obrovské. Sofie byla opravdu od 13 let
schopná vzdělávat druhé, třeba i starší lidi.
Teď, i když je studentkou třetího ročníku na
konzervatoři, tak je tam už zároveň i učitel-
kou. Když pan ředitel zjistil, jaké dělá cho-
reografie a jak je schopná lidi nejen naučit,
ale i motivovat je k tomu, aby se cítili, že jsou
úžasní a že mají dary, které je potřeba před-
ávat druhým, dal jí takovou důvěru, že učí
čtvrťáky, maturitní ročníky, páťáky, šesťáky.
Sofie je schopná dát těm lidem neuvěřitelnou
důvěru a pocit, aby se cítili dobře, byli šťast -
ní. V tom má obrovský dar.
● Spolu s dcerou Sofií jste si zahrála před
kamerou, pomá há vám v Léčivém divadle
a vy jí zase pomáháte s jejím projektem
Multi dance camp. Můžete nám tento pro-
jekt přiblížit?

To je projekt, se kterým Sofie přišla ve
svých 13 letech. Toužila vytvořit tábor pro
děti, kde budou šťastné a zároveň se budou
i vzdělávat v oborech, které jim budou dělat
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radost. Byla tak intenzivní, že jí
vůbec nešlo odmlouvat, i když já
jsem chtěla mít divadelní prázd-
niny, být na chalupě a odpočívat.
Říkala, že mi sice rozumí, ale že
je potřeba tohle udělat pro děti,
protože to tak cítí.  Já se jim vě-
nuji s herectvím a arteterapií
a nejsem na to sama, v campu se
mnou učí i mé kolegyně Nela
Boudová a Zora Jandová. Sofie
a její taneční kolegové vyučují
všem druhům tance od klasic-
kého až po street a na závěr
s dět mi nastudují představení
pro rodiče. Můj manžel, výtvar-
ník a fotbalový expert české tele-
vize, zase děti rozvíjí ve fotbalu.
Máme tam i výtvarnou artetera-
pii, vodní hrátky, bojovky, vše, co
k letnímu příměstskému táboru
patří. 
● Multi dance camp je určen
především pro zájemce z Pra -
hy 4, kde také bydlíte. Jak
dlou ho žijete na čtyřce?

Nejdříve jsme s mužem, když
jsme spolu začali žít, bydleli
v Praze 6. Byla jsem těhotná se
Sofií a věděli jsme, že bychom
chtěli jít někam, kde bude více

přírody, zeleně. Oba jsme s mu -
žem „výhledáři“. Potřebujeme
mít výhled, vidět do přírody, do
dálky. V té době jsem točila v te-
levizi krásnou pohádku Jak se
Matěj učil čarodějem. Točila jsem
ji s režisérkou Olinkou Švarco-
vou a povídala jsem jí, že hledá -
me byt. Ona říkala, že ví, kde by-
chom měli bydlet. A že má pocit,
že se právě prodává byt jejích
přátel v domě, ve kterém ona vy-
rostla, který je celý prosklený
a je z něj vidět do Barrandov-
ských kopců. Dostali jsme tak
kontakt na tyto lidi, byt jsme od-
koupili a bydlíme v něm už osm-
náct let.   
● Kromě hraní se věnujete
i natáčení audioknih. Jak jste
se k tomu dostala, o jaké au -
dio knihy se jedná a kolik jich
už vyšlo?

To je má milovaná práce se slo-
vem, kterou mám moc ráda. Za-
počala kdysi dávno, když jsem
začala spolupracovat s českými
bardy slova Milanem Friedlem,
Otou Brouskem, Alfrédem Strej -
č kem, Rudolfem Pellarem. Tehdy
jsem mohla namlouvat knihy pro

slepeckou knihovnu a tam jsem
zjistila, že mě ta práce neuvěři-
telně baví, i když není jednodu-
ché namlouvat celé knihy, aby to
bylo poutavé pro posluchače
a aby také váš hlas vydržel. Kni -
ha je totiž nahrávka v průměru
čtyři až šest hodin. Samozřejmě
nenamlouvám celou knihu za je -
den den, je to otázka třeba dvou
či tří dnů a je to krásná prá ce.
Zrovna nedávno jsem přemý-
šlela, že naposledy jsem byla ve
studiu asi před třemi měsíci a už
se mi zase stýská a moc se těším,
až zase zapadnu do kukaně a bu -
du načítat nějakou knihu. Na -
mlouvání knih je takový sen, kte -
rý mi dělá velkou radost.
● Co vás čeká v nejbližší době,
jaké máte sny, plány, co připra-
vujete?

Začala jsem se teď věnovat
obo ru, kterému jsem se doposud
dost vyhýbala, a to je psaní. Je to
pro mě náročnější činnost, pro-
tože když už je něco jednou na-
psané, tak se to nedá vzít zpátky.
Myšlenky mi ale chodí a byla
jsem přemluvena, abych se na
svém novém webu začala věno-

vat článkům pro lidi, abych pře -
dávala dál postřehy ze svého
osobního života, čemu se věnuji.
Pokaždé když nehraji nebo se ne-
musím na něco učit, tak píšu.
Sho dou okolností dneska ráno
jsem psala článek o přátelství
mezi mnou a paní profesorkou
Struneckou, které už je mnoha-
leté. Uvědomila jsem si přitom,
jak skrze slova člověk najednou
znovu prožívá chvíle, které jsme
už spolu prožily. Mám radost
z toho, že to může být sděleno
dál a lidé si třeba uvědomí, že
velká přátelství nemusí být jen
mezi stejně starými lidmi, ale na-
opak. Běh času není vůbec důle-
žitý, protože poznáváme duše,
které už spolu mnohdy prožily
mnoho životů předtím. Vychází
také mé nové CD Minutěnky,
krátké meditace pro každodenní
život. Aby se vám dobře vstávalo
a usínalo, když máte zdravotní
potíže, tak meditace na uzdra-
vení, také Radostná a Očišťující
meditace a mnoho dalších. Jsou
vhodné pro začátečníky i pokro-
čilé jako každodenní duševní hy-
giena.
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1. března 16.00–20.00 hod.
■ Jivenská x Adamovská
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

2. března 16.00–20.00 hod.
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Pekárenská x Prostřední
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Vavřenova
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky)
■ Zelený pruh x Za pruhy
(u par koviště)

5. března 16.00–20.00 hod.
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Zapadlá x Zelený pruh

6. března 16.00–20.00 hod.
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská

■ Marie Cibulkové x U Jedličko -
va ústavu
■ Pod Dálnicí č.1

7. března 16.00–20.00 hod.
■ U Pernštejnských x Družstev -
ní
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Korandova x Havlovického

8. března 16.00–20.00 hod.
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

9. března 16.00–20.00 hod.
■ Kotorská (u jeslí)
■ Pod Višňovkou
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krč. vodár ny

12. března 16.00–20.00 hod.
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Nad Lesním divadlem x Něm-
čická

Kontejnery
na objemný odpad

■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ Plamínkové (u garáží)

13. března 16.00–20.00 hod.
■ Michelská x U Michelského
mlyna
■ Žilinská
■ Vzdušná x Na Rovinách

14. března 16.00–20.00 hod.
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

15. března 16.00–20.00 hod.
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

16. března 16.00–20.00 hod.
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

19. března 16.00–20.00 hod.
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Horáčkova x Bartákova
■ Bítovská

20. března 16.00–20.00 hod.
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská

21. března 16.00–20.00 hod.
■ Pod Jalovým dvorem

22. března 16.00–20.00 hod.
■ Na Květnici (u stanoviště tří-
děného odpadu)

■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

23. března 16.00–20.00 hod.
■ Psohlavců x Věkova
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží

26. března 16.00–20.00 hod.
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

27. března 16.00–20.00 hod.
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Na Chodovci (parkoviště proti
škole)

28. března 16.00–20.00 hod.
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovychodní IV. x Severní
IV.

29. března 16.00–20.00 hod.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Zdroj MČ Praha 4
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V tajence naleznete Molièrův citát.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e–mailem ve
tvaru V4 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Zvolte sebe!
od Jamese Altuchera.

Paneláky v Písnici chtějí obyvatelé 
pro sebe. Budou se soudit o to, 
komu patří
Vášnivé diskuze loni vzbudil prodej bytů v sídlišti Písnice, 
když energetická společnost ČEZ prodala 739 bytů skupině 
CIB. Ta byty koupila za 1,3 miliardy. To nájemníky rozzuřilo, 
chtěli, aby odkoupení bytů nabídl ČEZ přímo jim. Protestovali 
v ulicích a sepisovali petice. S časovým odstupem většina lidí 
ve svých domovech zůstala i přes zvýšení nájemného, asi 105 

Na zastávce metra Budějovická 
byl uzavřen jižní vestibul. Je 
v havarijním stavu
Z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné pasáže dochází 
od pátku 19. ledna 2018 až do odvolání k uzavření jižního ves-
tibulu stanice metra Budějovická (k DBK a poliklinice), včetně 
prostupů mezi severním atriem a jižní pasáží. Vstup do stanice 
bude možný pouze severním vestibulem po pevném schodi-
šti, nebo bezbariérovým výtahem. Za veškeré komplikace se 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

INZERCE V4-0215
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doprava

INZERCE V4-0211

Dopravní podnik vysvětluje
uzavření veřejné pasáže
mezi objekty České spoři-

telny a obchodním domem DBK,
která není ve správě DPP, hava-
rijním stavem zastřešení. Vstup
do stanice metra Budějovická je
možný pouze severním vestibu-
lem a bezbariérový přístup je za-
jištěn pouze do atria – nikoliv až
do uliční úrovně.

Praha 4 ale, stejně jako jiné
měst ské části v případě uzavření
Libeňského mostu, omezení od-
mítá a požaduje znovuotevření
Budějovické v plném rozsahu.
Informaci o uzavření části vesti-
bulu prý radnice dostala až z mé -
dií. Jižní vestibul stanice Budějo-
vická je velmi vytížený, jde
o hlav ní přestupovou trasu z au -
tobusů MHD. Pasáž využívají
lidé, kteří se potřebují dostat
z Olbrachtovy ulice do budovy

polikliniky a Úřadu městské čás -
ti Praha 4 v ulici Antala Staška,
ale i zákazníci DBK.

„Je to absolutně nepřijatelný
postup hlavního města. Skandál -
ní je, že nás o tomto kroku pře-
dem nikdo neinformoval,“ ne-
souhlasí starosta čtyřky Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

Čtyř ka odmítá uzavření vesti-
bulu ze dne na den a bez před-
chozího varování i proto, že prý
na špatný stav této pasáže upo-
zorňuje dlouhodobě a opakovaně
žádala o nápravu. Takto razantní
a nečekané rozhodnutí magis-
trátu podle radnice poškozuje
obyvatele Prahy 4, zaměstnance
mno ha úřadů, kteří v blízkém
okolí pracují, i návštěvníky Pra -
hy 4.

„Žádám okamžité otevření pa-
sáže a provedení všech nutných
oprav, které ostatně požaduji už

celé toto volební období. Na hlav-
ním městě by si měli u každého
takového rozhodnutí uvědomit,

že rozhodují o lidech, že se jejich
rozhodnutí týkají lidí,“ dodal sta-
rosta Prahy 4.

Pozor na uzavření vestibulu

na Budějovické
Nejen uzavření Libeňského mostu zaskočilo obyvatele Prahy.
V Praze 4 cestujícím komplikuje dopravu omezení ve vestibulu
metra Budějovická. Uzavřen byl prostor z důvodu havarijního stavu
zastřešení veřejné pasáže v polovině ledna a uzavírka platí až do
odvolání.

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

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

facebook.com/sorrycz

Únorové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL
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Heslo „Míříme vysoko“ ve -
psané v logu Základní
ško ly Plamínkové nejlépe

charakterizuje koncepci práce
zdejších pedagogů i žáků. Na
prv ní pohled se heslo sice vzta-
huje jen ke specializované čin-
nosti, která školu nejvíc prosla-
vila, tedy k rozšířené výuce
tě lesné výchovy zaměřené ze-
jména na basketbal, všichni tu
ale dělají všechno pro to, aby pla-
tilo ve všech oblastech široké čin-
nosti školy a vyjadřovalo tak cíl
dětí i pracovníků školy.

Výkladní skříní školy jsou již
přes čtyřicet let sportovní třídy.
Celá řada žáků se prosadila na
celostátní úrovni, školní týmy re-
prezentují svou školu doma
i v zahraničí. Na úrovni obvodu
či dokonce Prahy jen stěží hledají
konkurenci nejen v tradičním ba-
sketbalu, ale i v dalších sportech.
Florbal, kopaná, atletika, lyžo-
vání, sálová cyklistika, to všech -
no jsou sporty, ve kterých školu
reprezentují nejen žáci sportov-
ních tříd, ale i všichni ostatní.

Svou charakteristickou tvář zí-
skala škola v roce 2000, kdy se
pod vedením ředitele Ivana Tuč -
ka, rozšířila sportovní speciali-
zace sportovních tříd o florbal
pro dívky a jako jedna z prvních
začala používat pro svou propa-
gaci logo se školním heslem „Mí-
říme vysoko“. Ustanovila také
no vé školní barvy, oranžovou
a černou. Obojí odkazuje na pro-
slulý školní sport basketbal, ale
s přesahem do všech ostatních
oblastí výchovy a vzdělávání ve

škole.  Sportovní zaměření kom-
penzuje důraz na úspěšnou
výuku přírodopisu a rozšíření
aktivit v oblasti výtvarné a hu-
dební výchovy tak, aby byla na-
bídka školy vyvážená a atraktivní
i pro žáky s menším spor tovním
potenciálem. Škola sklízí úspě-
chy nejen na poli sportovním, ale
i ve zbývajících oblastech – v pě-
veckých, výtvarných, přírodopis-
ných, ale i v češtinářských soutě-
žích, kdy se na předních místech
v Praze i v České republice obje-
vují jmé na žáků z Plamínkové.
Žáci slaví úspěchy v různých
olympiádách a soutěžích, napří-
klad v biologické olym piádě či
v anglické konverzaci. Měřítkem
vysoké úrovně pedagogické čin-
nosti je velká úspěšnost žáků při
přijímacím řízení na různé typy
středních škol.

V současné době škola nabízí
žákům také celou řadu aktivit
v různých kroužcích. Po několik
let mají například možnost na -
vštěvovat divadelní představení
v rámci Klubu mladých diváků
nebo se mohou stát členy Klubu
mladých čtenářů.

V prodloužených dopoledních
přestávkách ma jí děti možnost
relaxovat v tělocvičnách, zahrát
si stolní tenis, v jarních a pod-
zimních měsících se mohou
volně pohybovat v are álu škol-
ních hřišť. Velké procen to žáků
pravidelně vyjíždí na ško lu v pří-
rodě, na ozdravné pobyty. Starší
žáci vyjíždějí každoročně na za-
hraniční zájezdy. Všichni žáci se
zúčastňují poznávacích prochá-

zek po Praze i jednodenních ex-
kurzí. Všechny ak ce doplňují
uči vo a prohlubují vědomosti žá -
ků.

A jak prošlo ve škole Plamín-
kové půl století? Nová školní bu-
dova, tehdy Základní devítileté
školy Plamínkové, byla slavnost -
ně otevřena 4. září 1967. Budo -
va, která patří mezi takzvané
Peštovy školy, podle jména archi-
tekta, na základě jehož návrhu
byly jen v Praze postaveny de-
sítky praktických a dodnes dobře
funkčních školních budov, se
tehdy stala útočištěm i pro žáky
z jiných částí Prahy 4, kteří na
dobudování nových škol ve svém
bydlišti ještě čekali. 

První školní rok nebyl vůbec
lehký. Sešli se tu žáci i učitelé
z různých škol. Měli různé zku-
šenosti a samozřejmě i odlišné
návyky. Prvořadým úkolem tedy
bylo vytvořit dobrý kolektiv
a sjednotit požadavky na jeho
práci. Tohoto nesnadného úkolu
se ujal první pedagogický sbor
vedený ředitelkou Terezií Bašto-
vou a jejím zástupcem Jiřím Do-
nátem. 

Zaměření školy na sport se
stalo prioritou v samých začát-
cích. Hřiště sloužila v létě růz-
ným hrám, v zimě se měnila na
kluziště. V březnu 1971 byla na-
vázána spolupráce s SK Slavia,
díky které se do výchovy tehdej-
ších žáků zapojil legendární fot-
balový brankář František Plá-
nička. To vysvětlovalo tehdejší
zaměření výuky tělesné výchovy
především na fotbal. V roce 1975

se změnilo vedení školy. Na ředi-
telské místo nastoupil dosavadní
zástupce Jiří Donát a sportovní
zaměření ško ly pokračovalo. Po
Františku Pláničkovi se stal tre-
nérem žáků fotbalový reprezen-
tant Ladislav Ženíšek. V užší
spe cializaci se na škole začal
slibně rozvíjet minibasketbal.
Dostavily se i první výsledky
a družstvo chlapců získalo vyni-
kající 1. místo v přeboru ČSR.

Úspěšných žáků v nejrůzněj-
ších odvětvích vzdělávání pama-
tuje škola mnoho, protože na
Pla mínkové se vždy vzdělávalo
na dobré úrovni. Úspěchy slavili
její žáci například i v recitační
soutěži Puškinův památník ne bo
v matematické olympiádě. Do-
dnes je ale pověst školy spojo-
vána především se sportem.
Velko u měrou k tomu přispěl tě -
locvikář Jan Němeček, který ve
škole působil až do roku 2000.
Byl to on, kdo své svěřence při-
vedl k historicky nejúspěšněj-
šímu sportu, k basketbalu, tehdy
spíš nazývanému košíková.

Od sedmdesátých let až do
dneška prošly školou v ulici Pla-
mínkové stovky úspěšných ba-
sketbalistů, kteří získali řadu
úspěchů i na mezinárodní úrov -
ni. Dnes jsou z nich trenéři, roz-
hodčí, organizátoři nebo „jen“ ce -
loživotní příznivci tohoto sportu.

Jedním z nich je například
zná mý herec Ivan Trojan, který
rovněž prošel rukama tohoto le-
gendárního tělocvikáře a dodnes
se pravidelně zúčastňuje slav-
nostních akcí školy.

Padesátiletá škola Plamínkové

míří vysoko
Elegantní padesátnice v nejlepší formě byla
koncem října loňského roku vyzdobena
slavnostními prapory na průčelí, aby přivítala
všechny své příznivce. Základní škola
Plamínkové, která podle svého hesla míří
vysoko, slavila půlkulaté výročí od svého
založení. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

EN
A

TA
 Ř

ÍH
O

V
Á

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV

 Š
K

O
LY



veřejný prostor

15www.vase4.cz

veřejný prostor

Zimní
zážitkový kurz
první pomoci

RESCUE CAMP
9.–11. 3. 2018

Rokytnice
nad Jizerou

www.azmedica.cz
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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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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Zuzanu
603 560 215

Více na www.vase4.cz

IN
ZE

RC
E 

V
4-

02
09

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

Jde o fotografie ze života
Mar cely Mrkvové, ženy
s Dow novým syndromem.

Snímky představují její život
s postižením od roku 1938 do
roku 2010. Návštěvníci výstavy
se dozví, jak se rodina Marcely
vypořádala s narozením holčičky
s Downovým syndromem a jak
se se svým postižením vypořá-
dala sama Marcela.

Výstava v Kavárně Bílá Vrána
zahrnuje fotografie a autentické

zápisky ze života paní Marcely
Mrkvové. Autorem desítek foto-
grafií je z velké části její otec
Adolf Mrkva. Série záběrů zachy-
cuje zvláštní holčičku ve všed-
ních situacích – učí se chodit,
s maminkou si čtou z knížky, se
slepicemi na dvorku, nostalgie
oprýskaných zdí vesnických sta-
vení, koupání v plechové vanič ce,
před kostelem na Jiřího náměstí,
první svaté přijímání, sběr jablek
v sadě. Pozdější fotografie pak

Život s Downovým syndromem

od války po současnost
Nelehký život s postižením přibližuje
fotografická výstava, která je k vidění až do
konce února v Kavárně Bílá Vrána. Tu
provozuje obecně prospěšná společnost
POHODA z pražského Braníku.

zachycují její život v rodině i ve
společnosti – návštěvy příbuz -
ných, v lázních, v tanečních, jako
učnice v dílně, na každoročních
masových rekreacích zdravotně
postižené mládeže.

Paní Marcela se narodila v roce
1938 v Praze jako jediné dítě
Štěpánky Mrkvové a Adolfa Mrk -
vy. Nastoupila v roce 1945 do zá-
kladní dívčí školy na Vinohra-
dech, ale byla záhy přeřazena do
zvláštní školy ve Slezské ulici.

Vyučila se zahradnicí na Vyše-
hradě. Pracovala v zahradnictví
a posléze byla baličkou polárko-
vých dortů v krabičkárně v Polár-
kárně. Maminka ji naučila vařit,
péct, prát, nakupovat, uklízet,
háčkovat a Marcela se plně
účast nila života své rodiny a je-
jího společenského prostředí. 

Po smrti maminky Marcela zů-
stala ve svých 60 letech sama.
Opatrovnice oslovila o.p.s. Poho -
da, a protože Marcel ka nechtěla
z bytu, kde žila celý život, odejít,
začal tam za ní docházet asistent
Pohody. Na návštěvy za ní začala
chodit paní Ivanka, skoro stejně
stará paní s Downovým syndro-
mem. Skamarádily se a Marcelka
nadšeně souhlasila s přestěhová-
ním do chráněného bydlení Po-
hoda v Sokolské ulici. Žila zde
dvanáct let, zemřela v listopadu
2010. Marcela Mrkvová byla
jední m z nejdéle žijících lidí
s Downo vým syndromem. 

POHODA o.p.s. je nezisková
organizace, která poskytováním
sociálních služeb podporuje nor-
mální, důstojný život lidí s posti-
žením. 

Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu

Těšíme se na Vás!!!

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz



aquapalace.cz

DĚTI ZA KAČKU!
10 000 dárečků od Bobíka!

V ÚNORU
A BŘEZNU

Každý den tancování a zpívání!
Mňam Mňam Bobík! 

Více na:
aquapalace.cz
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