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Soﬁe K. Filippi:
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Naučte děti
s internetem

Skrze umění
jsem poznala sama sebe

INZERCE V4-0716

ORANŽOVÉ
LISTY

Dioptrické obruby
Veškerá skla
Sluneční brýle
V Praze 4 nás najdete na těchto adresách:
Hráského 2231, 148 00 - Praha 4
OC Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 - Praha 4
Arkalycká 757/6, 149 00 - Praha 4
DBK, Budějovická 64, 140 00 - Praha 4
Nuselská 10, 140 00 - Praha 4

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz
INZERCE V4-0718

editorial
Vážení čtenáři,
letní prázdniny jsou v plném
proudu. Praha je klidnější, lidé jsou na dovolených. Vnímáte, že je metropole v létě
jiná? Děti mají během volných dnů co dělat, ale občas
možná rodiče povolí strávit
nějakou chvíli s mobilem nebo tabletem v ruce. Víte ale
stoprocentně, že se váš potomek v kyberprostoru chová
opravdu bezpečně? Neriskuje
zbytečně? Držte se motta
„Důvěřuj, ale prověřuj“. Pokud si nejste jisti, že jste ti správní, kteří mohou dítě o nástrahách pohybu na síti poučit, právě pro vás je vhodný
projekt Kraje pro bezpečný internet. Co přináší dětem a jak
se do něho zapojit? Z oblasti školství vám v tomto vydání
magazínu Vaše 4 přinášíme více témat, třeba o oslavách
Gymnázia Na Vítězné pláni, které slaví opravdu originálně: výstavou v Muzeu hlavního města Prahy. Co tady
uvidíte? Přečtěte si také povídání s mladou umělkyní Soﬁí
K. Filippi. Čemu všemu se tahle herečka, zpěvačka a tanečnice věnuje a proč má ráda čtvrtou městskou část? Užijte
si druhý prázdninový měsíc.
Vaše Zuzana
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Naplno bez bariér s programem
ŠKODA Handy
Užívejte si naplno beneﬁty pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
U nás pořídíte vůz za zvýhodněnou cenu, můžete si ho nechat
upravit, pomůžeme Vám s žádostí o státní příspěvek, se zajištěním
výhodného ﬁnancování i pojištění. Na předváděcí jízdu za Vámi
dojedeme až k Vám domů.

ŠKODA
HANDY

www.skoda-handy.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Auto Strž s.r.o., Na Strži 1373/35, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 045 111, www.autostrz.cz

www.vase4.cz
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aktuality

k Metropolitnímu plánu
raha 4 projednala připomínky k návrhu pražského Metropolitního plánu. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy
z 39 přítomných 49 obecných připomínek
k textové části návrhu a téměř tři stovky
připomínek ke konkrétním lokalitám. Do
těch byly zapracovány podněty občanů

P

a spolků. Připomínky se týkaly nesouladu
návrhu dokumentu se stavebním zákonem, součástí připomínek je i právní analýza vybraných otázek návrhu, kterou pro
čtyřku zpracovala Česká společnost pro
stavební právo. Metropolitní plán mohla
v červenci připomínkovat i veřejnost.

Pozor na uzavírky
silnic na čtyřce

několika uzavírkami silnic musejí
počítat řidiči v Praze 4. Uzavírka
místní komunikace v ulici Nad Údolím v křižovatce s ulicí Nad Lesem potrvá
do 12. srpna, a to z důvodu obnovy vodovodního řadu. Uzavírka v ulici Adamovská
v úseku od ulice Jivenské směrem k ulici

S

K Podjezdu platí do poloviny září a omezení v ulicích Na Rolích, Na Návrší, Na Úhoru, Na Dílech, Na Lánech do konce srpna,
zde se rekonstruuje plynovod. Uzavírka
obratiště ve slepé části komunikace v ulice
Bělčické a parkoviště v ulici Choratické potrvá až do října.

Záhony pro školky
o projektu Záhony pro školky byly
letos poprvé zapojeny děti ze čtyřkových mateřských a základních škol.
Školy zakládaly záhonky a pěstovaly plodiny. Jak se školám dařilo, bylo posouzeno
vyhodnocením vzorků vypěstované úrody.
Na prvním místě skončila mateřinka Tábor-

D

ská za nejlepší salát, druhá byla mateřská
škola Mezivrší za nejlepší mrkvovou pomazánku a třetí se umístila mateřská škola
Němčická za pochoutkovou pomazánku.
Byla také udělena dvě místa za estetiku,
a to Základní škole Školní a mateřince Kaplická.
INZERCE V4-0701
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Zemřel
Pavel Tříska
avel Tříska, čestný občan Prahy 4,
zemřel začátkem července ve věku nedožitých 87 let. Tříska byl
zaměstnancem Akademie věd, a to
v Geofyzikálním ústavu a později
v Ústavu fyziky atmosféry. Společně
s manželkou patřil k zakladatelům kosmického a ionosférického výzkumu.

P

Zákaz koupání
na koupališti Šeberák
ražští hygienici dočasně zakázali
koupání v přírodním koupališti
Šeberák. Stalo se tak na základě
monitorování přírodních koupališť na
území hlavního města Prahy, kdy na
Šeberáku došlo k výraznému překročení III. stupně v ukazateli sinic a chlorofylu.

P

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V4-0715

Připomínky

školství

Dítě na internetu?
Chová se váš potomek na internetu
bezpečně? Neriskuje zbytečně třeba tím, že
má špatné heslo, zveřejňuje své fotky nebo
citlivé údaje?
yberprostor je plný nástrah pro dospělého, natož pro děti. Držte se
hesla: Důvěřuj, ale prověřuj
a nechte dítě projít testem vědomostí.
Umožňuje to další ročník
projektu Kraje pro bezpečný internet. Díky e-learningovým
kurzům mohou žáci a studenti
pražských základních a středních škol prověřit své znalosti
a také zhlédnout videa na stále
aktuálnější téma bezpečného

K

chování na internetu. Své znalosti potom mohou zúročit
v soutěžním kvízu a vyhrát zajímavé ceny.
Cílem projektu je upozornit
zejména děti a studenty na nástrahy spojené s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. Kurzy jsou však
přichystány i pro rodiče, učitele, seniory, policisty či sociální
pracovníky. „Největším bezpečnostním rizikem pro děti a mladistvé je jejich nedostatek zku-

šeností v řadě praktických i sociálních oblastí. Jejich pohyb
a chování na internetové síti rodiče nikdy nemohou stoprocentně kontrolovat. Je proto
nanejvýše nezbytné, aby existovaly možnosti a nástroje,
které jim umožní, aby se případným rizikům naučili sami
předcházet. A nejlépe tím, že
o nich budou zavčasu zpraveni
a současně získají motivaci, aby

se o nich chtěli dozvědět i vlastním přičiněním. Právě k tomu
slouží projekt Kraje pro bezpečný internet, který dlouhodobě podporuji. A upřímně mě
těší, že každý rok je o něj stále
větší zájem,“ uvedl radní pro
oblast bezpečnosti Libor Hadrava.
Soutěžit mohou žáci všech
základních škol a studenti do
18 let každé střední školy.

Soutěžní kvíz a Kvíz PLUS
■ I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou
zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet
a vyhrát hodnotné ceny.
■ Soutěžní kvíz trvá do konce října.
■ Každý měsíc bude nový Minikvíz.

INZERCE V4-0711

BALANCE CLUB BRUMLOVKA
FITNESS A WELLNESS
www.balanceclub.cz

www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA RED

Zjistěte, zda se chová bezpečně

kultura

Děti uspěly

ve filmové soutěži

chávají nám dospělým nahlédnout do niterného světa dnešní
mládeže. Jsem nadšený z toho,
jaké sociální cítění prokazují
žáci pražských škol, jak výborně umějí vystihnout rizikové
chování, a navíc se nebojí o něm
podat svědectví. Pomáhají nám
tím v primární prevenci patologických jevů,“ uvedl pražský
radní Radek Lacko.

Hned dva týmy ﬁlmařů z Prahy 4 uspěly
v dalším ročníku klání Antifetfest. Bodovaly
Šikana a drogy
děti ze Školy Kavčí hory a z průmyslovky
Do letošního ročníku Antifeta gastronomické školy.
festu bylo přihlášeno 60 ﬁlmů
kategorii základních
škol získal zvláštní cenu
za aktuální téma ﬁlm Už
nikdy od skupiny Holky z Kavek ze Školy Kavčí hory, zvláštní cenu za technické zpracování potom porota udělila
v kategorii středních škol ﬁlmu
Dope, jehož autory byla skupiPŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATEL

V

na SVK. Film vznikl ve spolupráci Střední průmyslové školy
sdělovací techniky Panská
a Střední školy gastronomické
a hotelové, s.r.o.

Jedenáctý ročník
Vyhlášením výsledků vyvrcholilo jedenácté ﬁnále amatér-

ské ﬁlmové soutěže s názvem
Antifetfest. „Soutěž Antifetfest
má už dlouhou tradici, ale každým rokem mě umí překvapit.
Letošní ročník nebyl výjimkou.
Amatérské ﬁlmy mladých autorů jsou nesmírně nápadité
a podnětné, reagují na aktuální
problémy ve společnosti a ne-

z 36 pražských základních
a středních škol ze čtrnácti
městských částí. Všechny
snímky jsou k vidění na webových stránkách www.antifetfest.cz. Tématy ﬁlmů byly nejčastěji šikana, porucha příjmů
potravy, závislost na drogách,
alkoholu, cigaretách, počítačích
a internetu.

Gymnázium Na Vítězné pláni

vystavuje v muzeu
Hlavní budova Muzea hlavního města
Prahy slaví společně s Gymnáziem Na
Vítězné pláni kulaté padesátiny školy. A to
výstavou, která představuje historii a vývoj
jednoho z předních pražských gymnázií.
ení to však první spolupráce muzea a školy.
Koncept výstavy včetně
její realizace připravila škola,
kromě pedagogického sboru
a dalších zaměstnanců gymnázia přiložili ruku k dílu i studenti, a to ti stávající i bývalí absolventi.
Jak Muzeum hlavního města
Prahy prozrazuje, výstavní panely připomínají tvář oﬁciální
a výukovou, nezapomínají však
ani na studentský život, to vše
v průběhu celých padesáti let.
Zajímavostí jsou vystavené
artefakty, těmi je jednak tvorba
studentů, ale i studijní pomůc-

N
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ky, nebo možnost podívat se na
videa a také „spočinout na pohovce ředitele Zdeňka Mikyšky“, která se jako jedna z mála
věcí dochovala na gymnáziu dodnes.
Výstava je v muzeu k vidění
do poloviny září a dotvořit ji
mohou samotní návštěvníci,
buď formou záznamů na lavicích a lavičce, vytvořením vzpomínkového selﬁe nebo zápisem
do návštěvní knihy.
Nejde však o první spolupráci
mezi školou a muzeem. Ke
zhlédnutí je totiž na webu muzea i webová výstava pojmenovaná Boudník očima studentů

gymnázia. Ta vychází z návštěvy studentů výstavy Vladimíra Boudníka, která probíhala
v hlavní budově muzea do loňského listopadu.
A další webové výstavy budou následovat, gymnázium
má totiž s Muzeem hlavního
města domluvenu další spolupráci. Studenti školy navštívili
v uplynulém školním roce cel-

kem tři výstavy v muzeu a webovou výstavu chystají ke každé z nich. Po Boudníkovi bude
následovat téma Kouzlo svatých obrázků a Český ﬁlmový
plakát 1931–1948. Na základě
každé prohlídky vždy jiná třída
v hodinách výtvarné výchovy
zpracovala své zážitky.

školství

Školy čeká
vylepšení

díky nápadům dětí

NA TŘI DNY
I NA TÝDEN
V LÉTĚ
I V ZIMĚ
S DATOUREM!

RAKOUSKO

apojilo se celkem patnáct
základních škol, které se
utkaly o vítězství. Všichni, kteří o vítězství rozhodovali,
se shodli na tom, že děti byly
nejen aktivní, ale také uměly
pracovat v týmu, a byť mezi školami byla rivalita, byla férová.
„Velké věci často vzejdou
z maličkostí. Abychom mohli žít
ve společnosti aktivních lidí,
kterým není lhostejné, jak a kde
žijí, je potřeba začít u dětí. Pro
nás jako organizátory je podstatné, že se děti během celého
projektu učí mnoha dovednostem, díky kterým pak dál v ži-

Z

votě mohou realizovat i velké
věci pro celou naši společnost,“
uvedl Petr Steklý z Lepšího místa. Vyhlášením vítězů projekt
Lepší místo nekončí, ale naopak
začíná. Během prázdnin budou
totiž tři vítězné nápady ve školách realizovány.
Lepší místo je mobilní a webová aplikace, pomocí níž se
může na zlepšování veřejného
prostoru kdekoli v Česku podílet každý zájemce. Jde o originální systém fungující přes mobilní a webovou aplikaci Lepší
místo. Tam stačí zadat svůj tip
na zlepšení, vyfotit a poslat.

PŘIPRAVILA RED, FOTO LEPŠÍ MÍSTO

ŘECKO

OSTROVY KORFU A LEFKADA
ODLET Z PRAHY,
POBYTY NA 7/10/11 NOCÍ

POBYTY

PRO SENIORY 55+
VE ŠPANĚLSKU A ŘECKU,
HOTELY U PLÁŽE, LETECKY
Praha 222 314 848, Pardubice 466 612 191,
Hradec Králové 777 660 207
INZERCE V4-0713

Stezka za sportem ze Základní školy Kavčí
hory, Zdravé Jeremínské nožky ze Základní
školy Jeremenkova a Venkovní učebna ze
Základní školy U Krčského lesa. Tyto tři
žákovské projekty uspěly v letošním
ročníku projektu Lepší místo ve škole.
Vítězné týmy si odnesly šeky na padesát
tisíc korun, za něž mohou své školy
vylepšit.

PO CELÝ ROK POBYTY S VLASTNÍ
DOPRAVOU, LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
S DOPRAVOU AUTOKAREM,
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ,
ADVENTNÍ ZÁJEZDY JEDNODENNÍ
I VÍKENDOVÉ S DOPRAVOU
AUTOBUSEM I LETECKY

www.datour.cz, www.rakousko-dovolena.cz
www.korfu-lefkada.cz, www.seniorikmori.cz

JSME TU PRO VÁS JIŽ 28 LET!
www.vase4.cz
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oranžové listy

Proč má každá městská část
svého starostu a své zastupitele?
a otázka vypadá na první pohled úplně hloupě. Podívejme se na ni ale trochu důkladněji. Praha má 57 městských částí, které mají 57 starostů a 57
zastupitelstev. Všichni jsou více či méně
placeni z našich daní a to podle své pozice.
Jsou to volení zástupci obyvatel jednotlivých městských částí, které řídí a spravují
jednotlivé obvody. Zní to hezky, ale má to
celé jeden velký háček. Starosta, rada, ani
zastupitelstvo nemůže plnohodnotně rozhodovat o “svém” území ve všech oblastech. Jeden příklad. Starosta Prahy 4,
městské části se 137 tisící obyvateli má
méně pravomocí než starosta Hostivice,
která má cca 8 tisíc obyvatel. Starosta
Hostivice může zakázat pít alkohol na veřejnosti jednoduše vyhláškou, starosta Prahy 4 ne. Starosta Hostivice může vyhláškou zakázat provoz hazardních her na
území obce, starosta Prahy 4 opět ne. A tak
se dá pokračovat. Městská část totiž nemá
status obce, zatímco Hostivice ano. V Praze tak o všech zásadních věcech ve všech
městských částech rozhoduje Magistrát
hlavního města Prahy. Městské části vždy

T

žádají magistrát o rozhodnutí v nějaké věci,
ten poté nějak rozhodne. Stává se zcela
běžně, že magistrát rozhodne jinak, než si
přeje městská část. Starosta a celé zastupitelstvo se pak stává bezzubou ﬁgurkou,
která sice občanům cosi slibuje a vykládá,
ale ve skutečnosti nemá moc to zařídit.
A k tomu si ještě představte politiku.
57 zastupitelstev 57 různých koalic a přeženu to 57 různých zájmů. Zkuste si to
představit. Jedná městská část je řízena
pravicovou koalicí a na magistrátu přitom
vládne koalice levicová. Ze samotné logiky
politické soutěže nebude chtít vedení
Prahy vycházet vstříc městské části s takovou politickou reprezentací.
A pak je tu ještě jeden problém. Co když
magistrát městským částem vstříc ve všem
naopak vyjde? Jenže každá městská část
chce v jedné oblasti něco jiného? Hezký příklad je doprava. Takže jedna městská část
požaduje více individuální dopravy a méně
MHD. Jiná chce komfort MHD pro své
obyvatele. Potom samozřejmě dochází
k různým kompromisům, které jsou v konečném důsledku prostě špatné. Jako

ukázkový příklad jsou i takzvané modré
zony. Každý pes jiná ves. Člověk se v každé
městské části musí řídit jinými pravidly.
Prostě peklo.
Nebylo by tak lepší starosty a zastupitele městských částí zrušit? Ušetřit za
platy, za volby a nechat rozhodovat jen
politické představitele hlavního města,
kteří mají skutečnou moc i dnes?

Pokrytectví starosty Štěpánka.
Pro výkup koupaliště odmítl hlasovat, při otevření
se pyšně nechal natáčet v plavkách.
Chce
se mi zvracet, když
vidím současného starostu
jak se mediálně zviditelňuje při
otevírání koupaliště Lhotka, které
jako zastupitel odmítl vykoupit.
Pamatuji si to dobře, protože já
tehdy hlasoval v zastupitelstvu
pro vykoupení. Štěpánek
ne. Je to hnus.
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ČSSD – slušní lidé, slušná strana
„Pro lepší
Prahu 4,
náš domov.“
Ing. Jiří Bodenlos
kandidát na starostu Prahy 4

„Pro zdravější
život lidí i celé
společnosti.“

www.vase4.cz
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MUDr. Miroslava Skovajsová
kandidátka do Senátu
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PŘIPRAVIL RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO MONIKA NAVRÁTILOVÁ A TOMÁŠ GNOSIS SNOP

Talentovaná herečka Soﬁe Karochová Filippi miluje
herectví, tanec a rap. Poprvé se před kamerou objevila
v necelých čtyřech letech s maminkou, herečkou
a moderátorkou Gabrielou Filippi. O něco později hrála
několik let v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Působí i na divadelních prknech, hrála v Národním divadle,
hraje v divadle Ta Fantastika a v Léčivém divadle.
Studovala taneční konzervatoře a v současné době studuje
muzikálové herectví a současně i vyučuje na Mezinárodní
konzervatoři v Praze.

Soﬁe K. Filippi:

Skrze umění jsem poznala sama sebe
● Poprvé jste stála před kamerou ve čtyřech letech. Pamatujete si ještě, jak jste
se jako malé dítě na natáčení cítila?
Nedávno jsem se od mámy dozvěděla, že
mi byly teprve tři roky, takže jsem byla fakt
úplně malinká. Živě si toho proto už moc
nevybavuju. Mám ale takovou vzpomínku,
jediný záblesk, z mého prvního natáčení.
Točilo se ve vlaku. Ve chvíli, kdy byl náš
obraz natočený, si vybavuji svoji větu, že už
nikdy nechci dělat nic jiného, než natáčet.
A od té chvíle se mi herectví zalíbilo.
● Herečkou jste tedy chtěla být úplně
odmalička. Opravdu jste o nějakém jiném povolání nikdy nepřemýšlela?
Ano přemýšlela, ale vždy to byly profese
spojené s uměním. Nikdy jsem nechtěla být
„jen herečkou“. Herectví, tanec a hudba mě
vždy bavily hlavně proto, že se dají propojovat. Jak jsem v uměleckém prostředí vyrůstala, tak mi to přijde přirozené. Máma
mi odmala říkala: „Jestli chceš být herečkou, tak buď, je to krásné povolání. Ale zůstaň sama sebou, se svou svobodou, a touhou tvořit. Nikdy nemusíš být na nikom
závislá. Ani na režisérech, ani na produkcích. Ty ses pro jeviště narodila.“ Potěšilo
mě, že mi stejná slova řekl i můj profesor
na herectví Zbyšek Pantůček, když se byl
na mě podívat v divadle.
● Nedávno jsem někde četla, že kdo
z herců nehrál v seriálu Ordinace v růžové zahradě, tak jako by nebyl. Vy podle toho jste, protože jste v tom seriálu
hrála docela dlouho?
Do Ordinace jsem nastoupila, když jsem
v devíti letech vyhrála konkurz, takže jsem
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byla úplný prcek, a byla jsem tam do nějakých šestnácti let. Naštěstí mi tenkrát základka umožnila individuální studijní plán,
protože jsem měla v průměru asi patnáct
natáčecích dnů v měsíci. Natáčení Ordinace mi ovlivnilo celý život, byla to dokonalá
zkušenost, za kterou jsem moc vděčná.
Hodně jsem si to užívala tím, že miluju stát
před kamerou. Obecně miluju hrát a baví
mě se vtělovat do nějakých postav. Velmi
mě to bavilo, ale samozřejmě jsem byla fakt
malé dítě, které najednou dělá profesi jako
dospělý, „vydělává“ jako dospělý a má pár
kamarádů, kteří mu to přejí, ale u zbytku
dětí je přirozeně závist. Potýkala jsem se
s tím, že se svými vrstevníky jsem většinou
nekomunikovala, protože jsem si s nimi neměla moc co říct. Vždycky jsem měla spíš
kamarády o tři, pět, deset až dvacet let
starší. To sice už bylo i před tou Ordinací,
akorát to tak všechno přirozeně plynulo dohromady.
● Vzpomínáte tedy na to období a natáčení seriálu ráda? Co vám Ordinace dala
a co vzala?
Musím říct, že za Ordinaci jsem vděčná,
opravdu moc mě to bavilo a také vyškolilo.
Když jsme šly spolu s mamkou poprvé před
kameru, tak to bylo skvělé. Nechtěla jsem
hrát s nikým jiným než s ní, protože mě to
moc bavilo. Geniální spojení bylo také se
Zlatou Adamovskou, která je úžasná a neskutečně dobře se mi s ní hrálo. A k tomu
ještě pan Kanyza. Mít tam tyhle tři lidi, kapacity, byla bomba. Hrála jsem takové roztomilé děťátko, které je ale vlastně pěkný
spratek, a tak se mi často stávalo, že si lidé

představovali, že i já jsem taková. To možná bylo to, co mi Ordinace nejvíc vzala.
Dala mi ve všech směrech, kromě toho, jak
na mě koukali lidi. Napříkla, když jsem přišla na novou školu, tak mě automaticky
většina profesorů a profesorek brala jako
spratka. A vysvětlujte jim, že je to jenom
role. Jednou mě málem profackovala cizí
babička v metru, fakt už to bylo těsně na
hraně. Právě kvůli tomu, jak se chovám
k panu Kanyzovi. Snažila jsem se jí omluvit
a vysvětlit, že pan Kanyza není ve skutečnosti můj dědeček, že máme napsaný scénář, který musíme hrát. Ta paní to prostě
vůbec nechtěla připustit.
● Studovala jste taneční konzervatoř,
teď pokračujete ve studiu na Mezinárodní konzervatoři. Nebo jak to s tím
vaším studiem je?
S mým studiem je to trochu zamotané.
V páté třídě jsem udělala přijímačky na
moji první konzervatoř, Taneční centrum
v Praze 5 – Hlubočepech. Problém nastal,
když mi bylo dvanáct let a já jako malé dítě
přišla s nápadem, že chci učit děti a založit
taneční tábor. To na té škole nezvládali, nebyli nakloněni mým plánům s tím, že jsem
teprve student a chci najednou někoho
něco učit. Navíc odmítali přistoupit na mé
natáčení v Ordinaci. I když mi ta škola dala
hodně, musela jsem zvolit jinou variantu
a přešla jsem po dvou letech na baletní
školu, Pražskou taneční konzervatoř v Řepích a tam jsem dostudovala do deváté
třídy. Bylo to ale období, kdy jsem natáčela
nejvíc, takže jsem ve škole byla minimálně,
spíš to bylo takové dálkové studium. Tanec
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opravdu moc miluju a nedělám jenom čistou klasiku a čistou modernu. Dělám i jazz
a hlavně street dance, který není obsahem
látky na tanečních konzervatořích. Začala
jsem se proto vzdělávat externě a nastoupila jsem na Mezinárodní konzervatoř, kde
jsem teď třetím rokem. Příští rok mě čeká
maturita a letos jsem tam začala i učit.
Jsem tedy zároveň student a současně pedagog. Učím své spolužáky, akorát z jiných
oddělení.
● Jaký obor na Mezinárodní konzervatoři studujete a jaký učíte?
Učím jazzový tanec, moderní tanec a pohybovou průpravu. Studuji muzikál, což je
tříoborové studium, protože máme logicky
zpěv, tanec a herectví. Pak máme také jednooborovky, jako je herectví, zpěvy a hudební nástroje.
● A kterému z těch oborů, co učíte nebo
studujete, byste se chtěla věnovat v budoucnu nejvíc?
Přeji si tvořit cokoliv, co bude v mých vizích, a cokoliv, co budu cítit, že je správné,
třeba jako Multi dance camp. V blízké budoucnosti se budu nejvíce věnovat rapu,
učení a přípravě nových uměleckých projektů. Učení a hraní je jasné.
● Co vás na pedagogické práci baví, těší
a co byste ráda předala svým žákům?
Podle mě vůbec neplatí to přísloví, že kdo
neumí, učí. Člověk může i umět a učit, nebo neumět a výborně učit. Obě dvě tyto formy jsou možné. Co by ale měl mít za hlavní
cíl každý správný pedagog, je, aby jeho žáci
byli lepší než on. Prostě dát těm dětem nebo žákům ze sebe úplně všechno, aby oni,
když budou chtít, si mohli udělat takový obrázek, že jednou budou lepší. Můžu říct, že
u mých pěti holčin, které trénuju každý
týden, se to daří. Je jim kolem dvanácti, tři-

nácti let, ale myslím, že v budoucnu mohou
být dál než já, a to jsem dříč. V závěru by
tedy měl být student lepší než pedagog.
Ono další věc je, že to není o lepším, nebo
horším, ale o tom, kdo je ochotný pro své
sny a cíle makat, a tak je to u všeho.
● Obohacuje vás nějakým způsobem
práce s mladými talenty?
Myslím, že správné hodiny, a je to tak
i v životě, by měly probíhat tak, že když přijímáte, tak automaticky dáváte. O tom je
vlastně i celé mé rapové album, že vlastně
šťastně žít rovná se příčina, následek, přej,
bude ti přáno, dej, a bude ti dáno. Jsem
šťastná, když vím, že ta děcka se na hodinu
se mnou těší a vlastně v tu chvíli mi to dává
absolutno.
● Mezi vámi a vašimi studenty není buď
žádný, nebo jen velmi malý věkový rozdíl. Považujete to spíše za výhodu, nebo
nevýhodu?

Myslím, že je to různé, jak výhoda, tak
i nevýhoda. Někteří studenti jsou rádi za
to, že je učí jejich vrstevník a že k nim nepřistupuju jako úča, která si na nich chce,
řečeno lidově, honit ego. Snažím se k nim
přistupovat tak, jako já si přeji, aby pedagogové přistupovali ke mně. V tuhle chvíli
je to neskutečná výhoda a ty hodiny mají
super drive. Samozřejmě se vždycky najdou takoví rejpalové, kteří jsou přesvědčeni, že je nemůže učit stejně starý člověk,
protože v něm nebudou vidět tu autoritu.
Naštěstí se to ale moc často nestává.
● Zmínila jste svůj nápad s tanečním táborem a ten se vám podařilo realizovat.
Můžete nám tento projekt přiblížit, jak
vás vůbec něco takového napadlo?
Ve dvanácti letech mě naši odvezli asi na
měsíc na dovolenou a já byla hrozně uražená, protože tam nebyla ani elektřina,
natož aby tam byla nějaká wiﬁna, což je pro
dítě vstupující do puberty něco děsného.
Pořád jsem přemýšlela, co budu dělat. No
a vymyslela jsem úplně šílený projekt. Měla
jsem velké plány na letní taneční tábor
někde mimo Prahu asi na pět turnusů. Nalovili jsme s tátou k večeři ryby a já rodičům
přednesla ten obrovský projekt, že si přeju,
aby bylo to a to. Naši na mě asi pět, deset
minut koukali, neřekli vůbec nic, jen takové ty pohledy – co s tou holkou budeme
dělat? Ona to snad myslí vážně. Nakonec
rodiče přistoupili na to, abychom se začali
bavit o tom, že nějaký tábor vznikne.
Usměrnili mě, abych si udělala program,
zvolila lektory, ale abychom to jako rodina
přežili. Táta mi řekl geniální větu: „Jestli
chceš, aby tvoje děti měly prarodiče, tak to
bude tak, jak řekneme my.“ I když jsem prvotně byla rozčílená, že to nebude tak, jak
jsem si to já vymyslela, nakonec jsme došli
k schůdné variantě, která je vůbec možná,
a jsem za ni vděčná. Takže to vlastně vzni-
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klo jakýmsi mixem dětského
trucu, ale zároveň zkoušky,
jestli mi rodiče natolik budou
věřit.
● Jak takový taneční tábor
tedy funguje?
Původně se tábor jmenoval
Multi dance camp, to vymyslel
táta. Letos jsme se rozhodli pro
změnu, která nás víc vystihuje,
a tou je Multi art dance camp.
Lekce artterapie a herectví
s maminkou, Nelou Boudovou
a Zorou Jandovou. Zároveň
každý den probíhá hodina a půl
nebo dvě hodiny fotbalu, to je
zase s mým tátou. Táta je
skvělý trenér. Další sportovní
aktivitou je workout, což je posilování, hlavně pro energické
kluky, ale přidat se můžou
i holky. Letos máme novinku
v duchu akrobacie. Tolik oblíbené lekce parkouru s leadrem
Freemove Richim. Další složkou je hudba. Buď máme bubnování, nebo děláme takové
workshopy, kde skládáme básničky, které pak zhudebňujeme.

● Multi dance camp probíhá
na Praze 4, kde také bydlíte.
Co máte v okolí svého bydliště
ráda, co se vám líbí nebo naopak nelíbí?
Jako všude miluji přírodu,
takže cyklostezka podél Vltavy
je jedno z mých nejoblíbenějších míst na procházky. Pracovně jsem nejčastěji na Kavčích horách, tedy v České
televizi, kde jsem točila s režiséry, jako je třeba pan Smyczek,
Brabec a další skvělí umělci.
A co se mi nelíbí? No není to
problém vyloženě čtyřky, ale
celé Prahy. Velké množství lidí
bez domova, práce a většinou
závislých na drogách.
● Spolu s maminkou jste si
zahrála před kamerou, účinkujete spolu i v jejím Léčivém
divadle. Jak se vám hraje?
S maminkou se cítím na jevišti svobodně. Asi proto, že si
navzájem důvěřujeme a vnímáme své kvality. Ona je zvyklá
hodně improvizovat, být přirozená a opravdová a dávat svým
kolegům a hostům pocit jistoty.

Důvěřuje mi, zároveň je i přísná režisérka, umí mě vést tak,
abych i já na jevišti předala divákům to nejvíc, co mohu. Asi
proto se nebojím žádné výzvy.
V Léčivém divadle účinkuji
v představení Spirituální déšť,
kde hlavně tancuji. Představení
je postavené na nás dvou a pěti
hudebnících. Mamka to celé
vede verši a meditacemi a já,
jako tanečník, jsem taková spojka, která jde jak do té máminy
části tím, že ji podtancovávám,

tak do té hudební, kde tančím
na emoce rytmů a zpěvů. Zároveň tam ale i ztvárňuju část
Mládí, kde recituji a předávám
poselství české mystičky Míly
Tomášové. Nově ještě v Léčivém divadle improvizuju v Dotecích, zpívám a tančím se zpěvákem Patrikem Kee. Za tu
možnost, že mi mamka důvěřuje natolik, že mě na jeviště
dá, jsem jí vděčná a je mi tam
moc krásně, protože vnímám
tu absolutní jistotu.

Soﬁe Karochová Filippi
■ Umělkyně, tvůrkyně, herečka, choreografka, tanečnice, raperka, modelka, mentorka, učitelka a zakladatelka Multi art
dance campu.
■ Narodila se v Praze, jejími rodiči jsou herečka a moderátorka
Gabriela Filippi a sportovní komentátor, fotbalový expert
České televize a výtvarník Pavel Karoch, má dvanáctiletého
bratra Gabriela, který je parkourista a freerunner.
■ Vystudovala Taneční konzervatoř a studuje Mezinárodní
konzervatoř v Praze.
■ Hrála v televizních ﬁlmech Vánoční nehody, Zasažena bleskem nebo v seriálech Špačkovi v síti času a Ordinace v růžové
zahradě 2.

INZERCE V4-0706

INZERCE V4-0702

Máme největší výběr
slunečních brýlí!
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servis
12. září 16.00–20.00
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Halasova x U Strže

5. září 16.00–20.00
■ Pekárenská x Prostřední
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky)
■ Zelený pruh x Za pruhy

10. září 16.00–20.00
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického

6. září 16.00–20.00
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Družstevní ochoz x Zdařilá

11. září 16.00–20.00
■ Kotorská (u jeslí)
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U K. vodárny

17. září 16.00–20.00
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

27. září 16.00–20.00
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině

20. září 16.00–20.00
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Pod Vršovickou vodárnou III.

Mediální agentura hledá

Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,
oprava oken, žaluzií

Vhodné
reklamní
plochy,

INZERCE V4-0709

Hledáme vhodného kandidáta
na administrativní pozici

CV posílejte na: info@a11.cz

26. září 16.00–20.00
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (proti škole)
■ Jižní XVI.

19. září 16.00–20.00
■ Na Květnici (u tř. odpadu)
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

Asistent/asistentka

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.
Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

24. září 16.00–20.00
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Sládkovičova

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

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
INZERCE V4-0707

4. září 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

7. září 16.00–20.00
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
■ Mikuláše z Husi

14. září 16.00–20.00
■ Michelská x U Michel. mlýna
■ Žilinská
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Poskytujeme základní dodávky
elektromontáží silno i slaboproudých
a vešker ých zabezpečovacích systémů.

●
●
●

HPP, 30.000–35.000,- Kč/měsíc,
odborná školení
nástup možný ihned
Kontakt:.731 146 139, 604 270 527
nebo e-mail: morison-elektro@seznam.cz.

INZERCE V4-0710

Nabízíme:

Volejte Libora
602 444 693
Více na
www.vase4.cz

INZERCE V4-0708

místo výkonu práce Praha + okolí
doprava na pracoviště zajištěna
vhodné i pro absolventy

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.

Rozšiřujeme tým o pozici:
ELEKTRIKÁŘ
●
●
●

ZDROJ MČ PRAHA 4

■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Pod Dálnicí č.1

INZERCE V4-0704

na objemný odpad
3. září 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

21. září 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

13. září 16.00–20.00
■ Nad L. divadlem x Němčická
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ Vzdušná x Na Rovinách

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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INZERCE V4-0705

Kontejnery

■ Baarova x Telčská
■ Horáčkova x Bartákova

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Stanislawa Jerzy Lece.

INZERCE V4-0714

V Praze je přihlášeno více než 80 tisíc
psů. Nejčastějšími jmény jsou Ben,
Max a Bety
Pražané mají ve svých domovech téměř 83 tisíc psů,
za letošní první pololetí jich v evidenci Magistrátu hl. m.
Prahy přibyly téměř tři tisícovky. Nejvíce se jich nachází
v Praze 4. Podle magistrátních údajů mají lidé většinou
pouze jednoho psa, nejčastěji jde o křížence a Yorkšírské
teriéry. Mezi nejoblíbenější jména pak patří například Ben
a Max, obvyklý je ale také Rocky nebo Rex.Asi čtvrtinu
z
Čtěte na…

Hygienici zakázali koupání na Šeberáku
Pražští hygienici vydali dočasný zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák. Podle měření je ve vodě výrazné
množství sinic a chlorofylu. Sinice mohou způsobovat
vážné zdravotní problémy. V Hostivařské nádrži je voda
zhoršená, ostatní nádrže mají kvalitu vody dobrou. Sinice
mohou způsobovat vážné zdravotní problémy díky
toxinům, které vylučují. „Koupání ve vodě s přítomností
velkého množství sinic představuje riziko poškození
Čtěte na…

www.nasregion.cz

14

www.vase4.cz
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KAŽDÝ PÁTEK
JIŽ OD 17. SRPNA 2018
8:00 – 17:00

Těšit se můžete na vždy čerstvé:
Ovoce • zelenina • pečivo • domácí chléb • mléčné výrobky • uzeniny • sýry
• vejce • máslo • bezlepková pekárna • štrúdle • limonády • květiny…
a mnoho dalšího!

www.bbcentrum.cz
Organizátor akce, společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., bude na této akci pořizovat fotografický a audiovizuální záznam.
INZERCE V4-0703

