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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou u konce. Dě -
tem zbývá několik posledních
dnů volna, než zase naskočí
do školního režimu. Po kud
marně hledáte něco, čím dítě
potěšit před nadcházejícími
deseti měsíci školy, slibte mu
třeba návštěvu nějaké pěkné
zábavné akce. Na čtyřce se
jich bude konat celá řada.
Přinášíme vám tipy na ně-
které z nich. Přečtěte si ta ké
povídání s herečkou a zpě-
vačkou Petrou Pudovou, kte-

rou si možná pamatujete z jednoho ročníku pěveckého
klání Česko hledá SuperStar. Proč si vybrala tuhle životní
cestu, jak na její rozhodnutí reagovala rodina, jaké byly její
začátky v Praze a co si oblíbila ve čtvrté městské části? Do-
zvíte se také zajímavosti o tom, jaký projekt připravila spo-
lečnost Tichý svět, která působí v Praze 4 a již řadu let po-
máhá neslyšícím v České republice. Poznejte inspirativní
příběhy neslyšících lidí, jejichž život je i bez sluchu pestrý
a zajímavý. Máte také ještě několik dnů na to vyfotit svůj
na čtyřce oblíbený strom a přihlásit se s ním do fotografické
soutěže. Pěkný podzim.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Letní číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

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 včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz
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aktuality

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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Fontána
a brouzdaliště

Dva nové vodní prvky mohou vy-
užívat návštěvníci parku Na
Pan kráci. Najdou tady liniovou

fontánu a brouzdaliště. Kromě toho, že
jsou veřejně přístupné dětem i dospě-
lým, mají také vliv na zlepšení mikro-
klimatu par ku v horkých dnech. Fon-
tána je dlouhá 61 metrů a široká tři
me try a je osazena vodními tryskami,
které reagují na pohyb. Brouzdaliště
má průměr osm metrů a hloubku do
ne celého čtvrt me tru. Fontána je umís-
těna mezi chodní ky.

Uzavírky
na čtyřce

Sněkolika dopravními uzavírkami
musejí počítat řidiči a obyvatelé
čtvrté městské čás ti. Komunika -

ce Nuselská bu de uzavřena do konce
srp na, a to z důvodu rekonstrukce
komu nikace. Do poloviny září potom
pla tí uzavírka v ulici Adamovská kon-
krétně v úse ku od ulice Jivenské smě-
rem k ulici K Pod jezdu. Uzavírka obra-
tiště ve sle pé části komunikace v ulici
Bělčické a parkoviš tě v ulici Choratické
potrvá kvůli provádění opravy horko-
vodu do 8. říj na.

Nám. bratří Synků, Praha 4,

tel.: 241 433 304, www.vjrousek.cz

NOVÉ MODELY KAMEN A SPORÁKŮ NA TUHÁ PALIVA

WAMSLER – za bezkonkureční ceny!!!

INZERCE V4-0801

Úspěšné byly školy z Prahy 4, které
se zapojily do celopražské sběrové
soutěže. Šlo již o 24. ročník sběro-

vých ekologických soutěží, akce probíhá od
roku 1994, kdy se sbíral papír a do soutěže
se zapojilo dvacet pražských základních
škol. Postupně však přibývalo soutěžících
škol i sbíraných druhotných surovin, napří-
klad šlo o plastová víčka, hliník či nápojové
kartony. Školy byly hodnoceny ve dvou ka-
tegoriích, a to podle množství nasbírané

suroviny a podle průměru na žáka. V kate-
gorii podle celkového množství byla úspěš -
ná Základní škola Květ nového vítězství,
která skončila třetí, v kategorii podle prů-
měru na žáka potom bodovaly děti ze Zá-
kladní školy Ladislava Coňka, které ško le
vysbíraly dokonce první místo. V tom to
školním roce se sběru starého papíru
zúčastnilo celkem 23 471 žáků z 56 praž-
ských škol, kterým se podařilo nashromáž-
dit 482 174 kg suroviny.

Děti z Prahy 4
uspěly ve sběrové soutěži

Opravy škol
ve čtvrté městské části

Pozor na splatnost
poplatku za psy

Do opravených budov se vrátí někteří
žáci čtyřkových základních škol. Do
modernizace a údržby objektů škol

míří více než 80 milionů korun, do mateř-
ských škol pak bezmála 24 milionů. Děti ze
Základní školy Nedvědovo náměstí budou
mít vylepšenou jídelnu, v Základní škole Fi-
losofská a Jitřní budou vybudovány re-
tenční nádrže, škola Filosofská se dočká
opravy nákladního výtahu, škola Mendíků
opraveného sociálního zařízení, Základní

škola Na Chodovci zase opravy osvětlení
v tělocvičnách a opravy dlažby. Další vylep-
šení čeká mateřinky: Jílovská dostane
opravený kuchyňský výtah a terasu, K Pod-
jezdu se zaplatí oprava sociálního zařízení
a kanalizace, ve Voráčovské budou vymě-
něna okna, v Němčické opraveno hřiště
a v Jitřní zrekonstruována kotelna. Opravy
už skončily v budově ZŠ Školní, šlo o nej-
rozsáhlejší stavební úpravy ve školství
v posledních letech.

Splatnost poplatku ze psů za II. polo-
letí roku 2018 se blíží, poplatek musí
být uhrazen nejpozději do 31. srpna.

Pokud majitel psa nezaplatí včas nebo ve
správné výši, může mu být vyměřen popla-
tek platebním výměrem a může být navíc
zvýšen až na trojnásobek. Poplatek lze pla-

tit bankovním převodem, v informačních
centrech, nebo na poště složenkou, ale
i v pokladně Úřadu městské části Praha 4.
Důležité je vždy uvést variabilní symbol,
který najdete na přihlášce k místnímu
poplat ku ze psů nebo na dokladech o zapla-
cení z minulých let. 
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servis
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www.rakousko-dovolena.cz
SLEVY ZA VČASNOU REZERVACI

NA TŘI DNY
I NA TÝDEN

V LÉTĚ
I V ZIMĚ

S DATOUREM!

Na Praze 4 nás najdete na adrese:
A. Staška 1565/30 (križovatka s ul. Na Strži)

Tel.: 212 241 750

■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická 
■ Vavřenova 

■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Nad Pískovnou x Přechodní 
■ Jeremenkova x Sitteho
■Pod Děkankou x Nad Spádem

■ Pekárenská x Prostřední 
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky
číslo TS 5178)
■ Zelený pruh x Za pruhy

■U Pernštejnských x Družstev -
ní 
■ Družstevní ochoz x Zdařilá 
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Pod Dálnicí č.1

■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou 
■ Murgašova 
■ Zachova x Nad Svahem 
■ Zapadlá x Zelený pruh 
■ Psohlavců x Věkova 
■ Mikuláše z Husi 

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

■ Kotorská (u jeslí) 
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ U Habrovky x U Krčské vo-
dárny 

■ Boleslavova x Božetěchova 
■ Halasova x U Strže 

■Nad Lesním divadlem x Něm-
čická 
■ Pod Krčským lesem x Ruži-
novská 
■ Vzdušná x Na Rovinách 

■ Michelská x U Michelského
mlýna 
■ Žilinská 
■ K Výzkumným ústavům 
■ Klánova x U Vodotoku 
■ Podolská x K Vysoké cestě 

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

■ Na Květnici (u stanoviště tří-
děného odpadu)
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní) 

■ Sdružení x Nad Studánkou 
■Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská 
■ Horáčkova x Bartákova

■ 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 

■ Ružinovská x Kukučínova 
■ Nad Havlem x U Krčského
ná draží 
■ Sládkovičova 

■ Fillova x Rabasova 
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX. 
■ Na Chodovci (parkoviště)
■ Jižní XVI. 

■ Choceradská x Senohrabská 
■ Severovýchodní IV. x Sever -
ní IV. 
■ Viktorinova 
■ Ohradní x Na Křivině 
■ Podolská x Pravá 

Zdroj MČ PRAHA 4

3. září 16.00–20.00 

4. září 16.00–20.00

5. září 16.00–20.00 

6. září16.00–20.00

7. září 16.00–20.00 

10. září 16.00–20.00 

11. září 16.00–20.00 

12. září 16.00–20.00 

14. září 16.00–20.00 

17. září 16.00–20.00 

19. září 16.00–20.00 

20. září 16.00–20.00 

21. září 16.00–20.00 

24. září 16.00–20.00 

26. září 16.00–20.00 

27. září 16.00–20.00 

13. září 16.00–20.00 

Kontejnery
na objemný odpad 
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veřejný prostor

Společnost Tichý svět, jejíž
pobočka sídlí v Praze 4
– Podolí, pomáhá neslyší-

cím v České republice už řadu
let. Poskytuje jim nejrůznější
pomoc a podporu, kromě Tiché
linky třeba i online tlumočení
do znakového jazy ka, sociální
a právní poradenství a podporu
při hledání zaměstnání, včetně

programu pro žáky a absolven -
ty škol. Jednoduše nabízí Tichý
svět takové služby, které mají
lidem pomoci začlenit se do
spo lečnosti.

„Každý měsíc zveřejníme na
sociálních sítích a na internetu
jeden inspirativní příběh nesly-
šícího člověka,“ říká Eva Štíp-
ková, autorka kampaně Tiché

osudy s tím, že životy neslyší-
cích jsou pestré. „Každý se vě-
nuje něčemu jinému a mají růz -
né životní cíle, ale jedno mají
společné. Neviditelný hendi-
kep, kterého si většinová spo-
lečnost nevšimne, protože není
na první pohled patrný. Nesly-
šící se tak často dostávají do ne-
příjemných a složitých situací,“

poznamenává. Projekt Tiché
osudy má jednoduchý cíl. Chce
odstranit rozšířené mýty o ne-
slyšících a ukázat jejich příběhy
tak, jak je vyprávějí oni sami.
Na sociálních sítích a na strán-
kách Hatefree Culture se lze
nyní seznámit s několika pří-
běhy. Třeba s vyprávěním Jany
Havlové nebo Tomáše Pazdery. 

Poznejte
inspirativní životy neslyšících

Vyfoťte zajímavý strom
a utkejte se v soutěži

Inspirativní příběhy neslyšících lidí, jejichž
život je i bez sluchu pestrý a zajímavý,
představuje společnost Tichý svět. Ta se
věnuje pomoci právě neslyšícím
a projektem Tiché osudy představí ve
spolupráci s Hatefree Culture dvanáct
neslyšících osobností.

Znáte zajímavý strom, chodíte kolem dřeviny, která vás fascinuje

rozměry nebo patrným stářím, nebo patříte k těm, kteří ze stromů

čerpají energii? Spojte příjemné s užitečným, strom vyfoťte

a usilujte s fotkou o titul Nejkrásnější strom na Praze 4.

Uzávěrka soutěže je na
kon ci srpna. Pokud něja -
ký pěkný snímek poří-

díte, stačí ho označit v názvu
foto grafie svým jménem a pří-
jmením, lokalitou, kde byla fot -
ka pořízena, a da tem, kdy jste
strom vyfotili. Stejné informace
připište do textu e-mailu.

Fotografie musí být v maxi-
mální velikosti 4 MB, a to ve for-
mátu jpeg. Zasílat je potřeba
snímky na e-mailovou adresu
fotosoutez@praha4.cz. Všechy

příspěvky budou po uzávěrce
vloženy do alba na Facebooku
Prahy 4. O pořadí bude hlaso-
vat veřejnost, a to udílením tak-
zvaných „lajků“.

V Praze rostou tisíce stromů,
některé z nich jsou dokonce
prohlášeny za památné. V pří-
padě Prahy 4 je to necelá tři-
cítka stromů. Zajímavý je třeba
hraniční dub na okraji Kunra-
tického lesa. Hraniční proto, že
roste přímo v místě, kde se stý-
kají hranice hned několika ka -

ta strů. Zajímavá je však dře-
vina i proto, že se k ní váže po -
věst. Podle ní byl vysazen v do -
bě výstavby nového hrádku za
vlády Václava IV., stavba hrád -
ku začala přitom v roce 1410
a fungovala jako lovecké sídlo
panovníka.

A Kunratický les skrývá i dal -
ší významnou dřevinu, a to
jilm, který se nachází nedaleko
Kunratického potoka. Je to do-
konce jediný památný jilm na
území Prahy.
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volný čas

INZERCE V4-0806

HLEDÁME PRODAVAČE – PRODAVAČKY
PRO NAŠE PRODEJNY NA PRAZE 4
NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Textile House je silnou nadnárodní firmou zabývající se prodejem
módního second hand oblečení za dobrou cenu. Textile House
Czech Republic začala svou činnost s maloobchodním prodejem
second hand oblečení v roce 2010. V současné době provozujeme
11 prodejen v Praze a 31 v rámci celé České republiky. Další pro-
dejny provozujeme na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku,
Chorvatsku , Srbsku, Bosně a Hercegovině.

Koncept společnosti je nabídnout svým zákazníkům velký výběr
second hand oblečení za přijatelnou cenu. 

NABÍZÍME:
◆ Zázemí nadnárodní společnosti
◆ Přátelský kolektiv
◆ Firemní benefity – stravenky, sleva na firemní zboží, firemní akce
◆ Zajímavý bonusový systém k základnímu platu dle prodejních

výsledků
◆ Možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek
◆ Nástup ihned nebo dle dohody.

VIDÍTE SE TU? RÁDI VÁS MEZI NÁMI PŘIVÍTÁME.
Vaše CV posílejte na: vendula.hrstková@textilehouse.cz

Máte rád/a módu a práci s lidmi?
Pak hledáme právě Vás. Pozice prodavačky je jednou

z nejdůležitějších pozicí v naší společnosti!

INZERCE V4-0802

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

■ Několik výletů pro seniory
má naplánováno Hob by cen-
trum 4. Třeba 30. srpna se po-
jede z Beskyd do Krakova
a Wrocławy. Výlet je určen pro
všechny od 55 do 99 let. 

■ Na 11. září je v Divadle Do-
beška naplánována zajímavá
přednáška. K hostům zde na
téma architektura s podtitulem
„Co jsme potkali o prázdni-
nách“ promluví architekt David
Vávra. Akce začíná v 19.00 ho -
din.

■ Jasný fest je název festiva -
lu, který odstartuje v polovině
září, koná se v Divadle Dobeška
a začíná v 17.30 hodin. Pořada-

telé zvou na akci, kde se pokřtí
nové „split“ CD kapely Je na
ma linách, na kterém participo-
valy všechny vystupující kapely
– Magnetikum, Klokain, Jokers
a MamaHotel. Jedná se o spo-
jení pražské pop-rockové scény
do unikátního celku. 

■ Po prázdninové pauze se
na prkna Branického divadla
vrací populární herec Miro-
slav Donutil a jeho pořad Na
kus řeči. Jde o oblíbené poví-
dání herce a jeho hos tů. Začíná
se v 19.30 hodin.

■V 19.30 hodin začne 20. zá -
ří v Branickém divadle před-
stavení Běž za svou ženou.
Jde o anglickou konverzační ko-
medii o tom, co se může stát,
když jindy dochvilný londýnský

Výlet do Krakova
30. srpna

Přednáška
o architektuře

11. září

Donutil
v Branickém divadle

19. září

Jasný fest
14. září

Běž za svou ženou
20. září

taxikář John, přesný jak hodin -
ky, nedorazí včas domů ke své
manželce... 

■ Mlýny, kultovní předsta -
vení a nejúspěšnější drama di -
vadla Sklep všech dob, bude
k vidění 20. září Na Dobešce.
Mlý ny jsou jediným celistvým
dramatickým celkem a součas -
ně nejdéle uváděným předsta-
vením na repertoáru.

■ Divadlo Na Fidlovačce při-
pravuje na září další předsta-
vení, například 29. září soubor
odehraje hru Po Fredrikovi, a to
na Komorní Fidlovačce. Jde
o příběh Johana, který trvá na

tom, že zamilovanost je někdy
děsně náročná věc. „Všichni to
tvrděj a někdo to i skutečně
zažil, nicméně bejt zamilovanej
do Fredrika bylo chvílema
napros to nesnesitelný,“ stojí
v popi su. Jde o monodrama
sou časného švédského autora
Mattiase Brun na.

■ Malý taneční orchestr se
sólisty Divadla Sklep vystoupí
27. září 20.00 v Divadle Dobe-
ška, a to od 20.00 hodin. Pří-
chozí hosté se mohou těšit na
Tomáše Hanáka, Františka
Ská lu nebo Fer o Burdu. Pořa-
datelé slibují hitov ky 60. let
i současnosti, například od Pa -
vla Lišky, Haničky Zagorové,
Druppiho, Milušky Voborníko -
vé či Plavců.

Po Fredrikovi
26. září

MTO Universal
27. září

Divadlo Sklep
20. září
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ČSSD jako pracovitá opozice
v minulých letech
Vládní koalice v čele se zeleným sta-

rostou Štěpánkem nám sice neu -
mož nila podílet se na řízení Pra hy 4

tak aktivním způsobem, jak bychom si přá -
li, ale přesto jsme celé 4 roky pracovali pro
všechny lidi z Prahy 4.

Předkládali jsme řadu návrhů na projed-
návání a v rám ci interpelací se ptali vlád-
noucí koalice na důležité věci.

Arogance starosty a jeho vedení nám ale
neumožnila v podstatě nic prosadit na jed-
nání zastupitelstva městské části.

Kandidát ČSSD na starostu Prahy 4
Ing. Jiří Bodenlos

Navrhli jsme 34 bodů
na jednání zastupitelstva

Chtěli jsme projednávat pro občany
tato důležitá témata: 
◆ Regulace hazardu
◆ Problematika nájezdových ramp na
Budějovické
◆ Developerský projekt Rezidenční
park Kavčí hory
◆ Otevřenost Časopisu Tučňák
◆ Placená stání – modré zóny
◆ Politická korupce na radnici 
◆ Stav 4-Majetkové
◆ Pasáž na Budějovické

Koalice v hlasování odmítla všech -
ny naše výše uvedené návrhy!

Prosazené body
ČSSD se podařilo i přes nespolupráci

vedení prosadit a schválit některá důle-
žitá rozhodnutí. 

I přes odpor vedení městské části
se nám podařilo prosadit některé
dobré věci pro občany Prahy 4. 
◆ Prosadili jsme zvýšení daru pro Tho-
mayerovu nemocnici. 
◆Prosadili jsme, aby granty byly schvá-
leny v podobě odsouhlasené grantovou
komisí.
◆ Zabránili jsme prodeji pozemku za
druhou nejvyšší cenu.
◆ Zabránili jsme, aby Praha 4 prodala
společnost 4-Energetickou za cenu 23
milionů Kč. Odhad byl přitom ve výši 80
miliónů Kč.
◆ Prosadili jsme, aby finanční výbor byl
povinen projednávat všechny změny
v rozpočtu nad 10 mil. Kč.

Prosazených bodů bylo více. Nicmé -
ně není jich tolik, kolik bychom si
přál i. S ohledem na neochotu koalice
spolupracovat jsme i na tento výsle-
dek právem pyšní. 

Věřím, že v příštím volebním období
se nám s vaší podporou podaří ještě více
mluvit do řízení naší městské části.

Jiří Bodenlos 

Interpelace
V rámci interpelací jsme potom za

vás, občany Prahy 4 a naše voliče, kladli
nepříjemné otázky na vedení městské
části.

Bylo jich více než 90 a odpovědi nám
často potvrdily neschopnost a nekompe-
tentnost vedení radnice. 

Ptali jsme se například na tyto věci: 
◆ Proč se nestaví dům pro seniory Hu-
dečkova?
◆ Jak budou fungovat sportovní krouž -
ky?
◆Proč je horší kvalita časopisu Tučňák?
◆V jakém stavu je společnost 4-Energe-
tická?
◆Proč podporuje starosta projekt Rezi-
denční park Kavčí Hory?
◆ Jak chce starosta Štěpánek zvládat
funkci starosty a poslance najednou? 
◆ Proč neproběhne referendum o záka -
zu hazardu v Praze 4?
◆ Jak postoupilo jednání o zastřešené
Spořilovské? 
◆ Jaké jsou odměny manažerů ve spo-
lečnosti 4-Majetková?

Místo odpovědí jsme dostali často
nic neříkající fráze, které skutečná
fakta jen zakrývaly. 

Regulace hazardu
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ČSSD v Praze 4
chce pro své občany lepší život

Myslíme si, že následující body ho zlepší mnoha lidem.
Chcete to také?

S vašimi hlasy dokážeme své plány naplnit!

Sociální a zdravotní oblast

❖ Zahájíme výstavbu Domova seniorů
Hudečkova do konce roku 2019.
❖ Předložíme návrh na víceleté granty
v sociální a zdravotní oblasti.
❖ Praha 4 zkoordinuje práci s posky-
tovateli sociálních služeb.
❖ Zvýšíme počet nízkopodlažních do-
pravních prostředků.
❖Prosadíme další výstavbu sportovišť
s cvičebními prvky pro seniory.
❖ Snížíme nájemné v obecních bytech
pro seniory nad 70 let věku na max.
85,- Kč za m2. Stejně budeme postupo-
vat u samoživitelek/samoživitelů.
❖ Místa v Azylovém domě Horáčkova
budou pouze pro obyvatele Pra hy 4.
❖Parkoviště u zdravotních a sociálních
zařízení na Praze 4 bez poplatku.

Doprava
❖ Budeme bojovat za dostavbu Praž-
ského okruhu, zvláště dostavbu časti
511, důležitou pro Prahu 4.
❖ Podporujeme stavbu metra D a roz-
voj tramvajových tratí na území Prahy
4 až na Jižní město.
❖ Zahloubíme ulici 5. května a vytvo-
říme před Vrchním soudem přirozené
náměstí v návaznosti na Děkanskou vi-
nici a ulici Táborskou.
❖ U nádraží Braník vytvoříme P+R
par koviště s přestupním terminálem
a prostorem před ním.
❖ Prosadíme rekonstrukci stanice
me tra Kačerov na bezbariérový výstup
+ přestup na vlak.
❖ Dokončíme protihluková opatření
Jižní spojky a magistrály.
❖ Dokončíme nájezd na ulici 5. květ -
na z ulice Vyskočilova směr D1.

Volný čas, kultura, sport

❖ Obnovíme činnost kulturních cen-
ter na Praze 4.
❖ Pozemky v areálu Žluté lázně musí
mít ve správě městská část a tím i větší
vliv na průběh akcí. Zavedeme slevy pro
rodiny s dětmi nebo pro seniory.
❖ Budeme podporovat pravidelné ko-
nání kulturně zábavných akci.
❖Granty podpoříme projekty na využití
volného času dětí a seniorů.
❖Vytipujeme další lokality pro konání
farmářských trhů.
❖ Budeme podporovat další rozvoj
všech divadelních scén v Praze 4.
❖ Podpoříme kluby, které se zaměřují
na rozvoj sportovních aktivit dětí.
❖ Finančně podpoříme sportovní
kroužky na školách.

Školství
❖ Vybudujeme nové mateřské školy
a zajistíme místo ve školce každému dí-
těti z Prahy 4.
❖ Ve školách zajistíme pro děti plavání
a školní obědy zdarma.
❖ Investovat se musí do školních areálů.
Obnova dětských hřišť a sportovišť je
samozřejmostí, zajistíme, aby se děti
dostaly k výchově spojené s činností na
zahradě.
❖ Chceme pomoci ředitelům škol
k udr žení kvalitních pracovníků fi-
nanční podporou, případně dostupným
bydlením v blízkosti školy v městských
objektech.
❖ Školní jídelny budou zajištovat
stravování pro seniory a školy se ote-
vřou více spolkovému životu.

Investice a výstavba
❖ Nesouhlasíme s výstavbou 70me-
trových věží vedle centrálního parku na
Pankráci.
❖ Radnice musí stavět a rekonstru-
ovat své bytové domy.
❖ Vrátíme investice do chodníkového
programu. Kdo rozkope chodník,
opra ví ho.
❖ Podpoříme výstavbu a rozšíření
před školních zařízení.

Životní prostředí
❖ Budeme pokračovat v revitalizaci
par ků a zelených ploch.
❖ Chceme podpořit zájem občanů
o historii budováním naučných stezek.
❖ Postupně vymezíme rekreační plo-
chy v parcích pro pejskaře a chodce.
❖ Zvážíme zavedení hlídačů v někte-
rých parcích ve vymezených hodinách.
❖Zvážíme zákaz jízdy na kole v někte-
rých částech parků, které se změní
na „klidové zóny“.
❖ Obnovíme orientační značení na
sídlištích.
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● Kdy padlo vaše životní rozhodnutí
stát se herečkou a zpěvačkou?

Je to sice dost klasická odpověď, ale již
v dětství. Pravdou je, že lidé posedlí umě-
ním mají tak trochu jiný přístup a buňky.
S odstupem času a přibývajícím věkem
mohu říct, že na klasické zaměstnání
oprav du nemám buňky a povahu.
● Jak na vše plány o budoucím povolání
reagovala rodina?

Jako malá holka z malého města upro-
střed Moravy jsem nevěděla, jak si svůj sen
splnit, vše se zdálo tak daleko a nedosaži-
telné, žádné kontakty, internet byl v za-
čátku. Můj otec, který rád hrál při domá-
cích oslavách na kytaru a zpíval, slíbil, že
mi složí písničku. Jako malá jsem spoustu
let věřila, že se tím stanu zpěvačkou. Pak
začali vysílat pořad pro pěvecké talenty
Rozjezdy pro hvězdy a tehdy jsem pocho-
pila, že to je ta příležitost, jak se dostat ke
svému snu blíž. Když vyhlásili casting, ne-
váhala jsem a okamžitě se přihlásila. Po
konkurzu uběhlo několik měsíců, než se mi
produkce ozvala, takže jsem postupně pro-
padla pocitu, že zřejmě nemám být zpě -
vačkou, a tak co ještě mě tak moc baví…?
Zvířa ta. Takže volba padla na povolání ve-
terinářky. Krátce poté navštívila moje ma-
minka kartářku a ta jí řekla, že její dcera
chce být veterinářka, ale že jí v tom musí
zabránit, jinak by byla nemocná, že ji vidí
zpívat a tančit. Asi dva dny na to zazvonil
telefon a dozvěděla jsem se zprávu, která
naprosto změnila můj budoucí život. Ná-
sledovalo natáčení, vysílání, spousta tele-
fonátů s nabídkami na spolupráci jak na
CD, tak pro živá vystoupení a můj velmi
vzdálený sen najednou dostal živé barvy
a začal se utvářet ve skutečné obrazy.

● Zúčastnila jste se několika talento-
vých soutěží, v roce 2004 jste se dostala
do semifinále soutěže „Česko hledá Su-
perStar“. Co vám přinesla účast v těchto
soutěžích, byla to dobrá zkušenost?

V té době jsem již pracovala na svém bu-
doucím povolání profesionálněji, a to vzdě-
láním. Začala jsem studovat obor muzikál
na Konzervatoři Jaroslava Ježka, ne z dů-
vodu, že bych si přála ovládnout muzikálo-
vou scénu, ale líbilo se mi propojení třech
oborů, které jsem odmala milovala – zpěv,
tanec, herectví a v té době takovou mož-
nost jiná škola pro mne nenabízela. Několik
let jsem již veřejně vystupovala, spoustou
různých soutěží jsem si také prošla, takže
jsem nad svojí účastí ani nepřemýšlela. Ale
moje kamarádka měla jiný názor a přihlá-
sila mě. Z více než třech tisíc přihlášených
jsem se dostala do TOP 40. Každá zkuše-
nost, ať už zlá nebo dobrá, se časem zúročí.
Díky SuperStar jsem si prošla při castingu
extrémními stresovými podmínkami, kte -
ré vás ale zároveň do budoucna zocelí
a díky SuperStar jsem měla další nové na-
bídky na účinkování.
● Z rodného Uničova jste přišla studo-
vat na Konzervatoř Jaroslava Ježka.
Jaký byl pro vás studentský život na kon-
zervatoři v Praze?

Když jsem přišla do školy a zároveň na
internát, bylo mi šestnáct. Do té doby jsem
byla dost hlídané dítě a různé zábavy a di-
skotéky, které navštěvovali moji spolužáci,
jsem neznala, protože jsem byla poměrně
vytížená koncertováním, kam mě doprová-
zeli rodiče. Takže život správného teena-
gera jsem úplně nepoznala. Ze začátku
jsem se volného života samozřejmě nemo -
hla nabažit, takže jsem tak trošku způso-

bovala trable vychovatelkám pozdními pří-
chody, ale musím říct, že jsem byla vždy,
i bez rodičů ukázněná. Jen občas trošku ta
prostořekost, upřímnost a problém s auto-
ritami, které nejsou skutečné autority
v osob nosti... Ale i tak se brzy objevila zpět
zodpovědná a slušná Petra, která ctí pra-
vidla, a ke které se přistěhovala maminka,
aby bylo vše opravdu pod kontrolou.
● Čím na vás Praha napoprvé zapůso-
bila?

Je to jiný svět, všechno tu proudí jiným
způsobem, chování lidí je jiné, čas, mož-
nosti, romantika. Když jsem byla malá
a navštěvovali nás Pražáci, byli vždy une-
šení z Moraváků, já to nikdy nechápala. Po
patnácti letech v Praze ale nahlížím na Mo-
ravu úplně stejně a vše mi přijde roztomilé.
Jsou to trošku dva světy, ale oba krásné.
Pořád mám zakódované, jak malá ze mička
jsme a že k nám spousta okolních států ne-
přistupuje se stejnou úrovní jako k jiným
národnostem, takže pokaždé, když se
někdo ze zahraničních známých zmíní, že
slyšel, že Praha je krásná, nebo se chce při-
jet osobně podívat na základě dojmů ji-
ných, jsem velmi hrdá, že jsem Češka. 
● A jak se vám líbilo v Praze 4, co vás na
ní zaujalo?

Praha 4 je pro mne srdeční záležitostí.
Byla mým prvním pražským bydlištěm,
a vlastně i když jsem se několikrát přestě-
hovala, vždy to bylo v rámci Prahy 4. Nic ji-
ného mne nikdy nelákalo ani nenapadlo.
Sice poslední roky žiji v rodinném domku
za Prahou, ale kdybych se měla vrátit pří mo
do Prahy, tak první, kam se mé oko zaměří,
bude opět Praha 4. Mám tu větší po cit „ně-
jaké“ domáckosti, spoustu prostoru se ze-
lení, všude blízko, přitom více v klidu než

Petra Pudová:
Praha 4 je velmi sympatická

Česká zpěvačka a herečka, absolventka Konzervatoře

Jaroslava Ježka se zpívání věnuje od dětství. Úspěšně

prošla několik talentových soutěží, hrála ve filmech

i seriálech, účinkovala v muzikálech, příležitostně

dabovala. Televizní diváci ji asi nejlépe znají jako Angelinu

ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. V současné době

se Petra Pudová věnuje hlavně zpívání. V loňském roce

vydala své první sólové album Say it Out Loud. 
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v centru. A když si vybírám nějakou službu,
která je na více místech, volím Pra hu 4. Je
mi zkrátka a dobře velmi sympatická.
● Našla jste si na čtyřce nějaké své oblí-
bené místo či zákoutí?

V době mého studia jsme s kamarádem
chodili velmi často na „Skálu“, správným
názvem Vyhlídku Dobešku, kde je krásný
výhled na Vltavu a dění dole. Milovala jsem
název ulice, kde jsem žila spoustu let „Nad
Lesním divadlem“ a chodívala právě do
toho lesa připojeného k ulici. Je tu spousta
nenápadných ulic s krásnými stromy a do -
my, které žijí svým poklidným životem
s krásnou atmosférou, že by člověka nena-
padlo, že je tak blízko centru Prahy.
● Vystudovala jste herectví, tanec
a zpěv. Měla jste nebo máte vzory, idoly?

Nikdy jsem neměla vyloženě idol, ale ko -
ho mám ráda a vážím si, jsou Whitney
Hous ton, Michael Jackson, Christina
Aguile ra, Jamie Fox, Will Smith, Leonardo
DiCaprio. Z českých to jsou Hana Hege-
rová, Hana Zagorová, Marie Rottrová, Si-
mona Stašová.
● V muzikálech jste hrála ještě v době
studia, mimo jiné jste účinkovala v jaz-
zové opeře Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
Dobře placená procházka pod režijním
vedením Miloše Formana na prknech
Národního divadla. Jaké to bylo, co to
pro vás znamenalo hrát v Národním di-
vadle pod vedením legendárního reži-
séra?

Byl to neskutečný kolos lidí, ale utvořila
se tam spousta zásadních přátelství, záro-
veň fungovala neskutečná preciznost, po-
kora a disciplína. Je na co vzpomínat, být
součástí této práce, na takovém místě, ob-
klopena zásadními lidmi českého umění.
Celá rodina Formanů byla velmi přívětivá

a harmonická, přesto měli neskutečný při-
rozený respekt.
● Kromě muzikálových rolí jste si
zahrá la v několika filmech a seriálech,
zpíváte. Kde se cítíte nejlépe – na diva-
delním jevišti, před filmovou či televizní
kamerou nebo, na jevišti s mikrofonem?

To je těžká otázka, protože každá tato si-
tuace má jiný osobitý rozměr. Ale asi nejvíc
„doma“ se cítím s mikrofonem v ruce. Nic-
méně zpěvačkou jsem sama za sebe, v he-
recké roli je zábavné ztvárnit jiný charak-
ter, než je člověk sám, což zároveň také
obohacuje a člověk si nepřipadá, že jde
s vlast ní kůží na trh a neodhaluje sám sebe
a své vlastní pocity. 
● Máte nějaký nesplněný sen, roli, kte-
rou byste si někdy chtěla zahrát?

Někdy mám pocit, že mám tolik snů
a plánů, že mi jeden život na to nemůže vy-

stačit. Nemohu říct naprosto konkrétně,
ale přála bych si roli, ve které se člověk tak-
zvaně může vyhrát, která bude emotivní,
věcná, zanechá trvalé pozitivní následky
na divácích, donutí je zapřemýšlet, přinese
zážitek a vryje se do paměti tak, že se k fil -
mu budou rádi vracet, byť bude na vážnější
téma.
● V současné době se věnujete hlavně
hudbě a zpívání. Co pro vás muzika zna-
mená?

Hudba byla vždy nedílnou součástí mého
života. Hudbou řeším naprosto vše. Dopro-
vází mě v radosti nebo smutku. Kamkoli
přijdu, vždy vnímám v první řadě sluchem,
i v obchodě vnímám písničky. Kdekoli, kde
jsem a hraje hudba, dotváří moji náladu,
byť si často mé okolí ani nevšimne, že něco
hraje.Často se přistihnu, jak se mi změní
nálada, podle vyjádření dané písně. V mých
vlastních písních nebo i převzatých, které
zpívám, vždy kladu důraz na význam pís -
ně. Mám pocit, že když mluvím, dost čas to
lidé nerozumí, jak uvažuji nebo co chci říct,
i proto je pro mě jednodušší vyjádřit co
cítím písní, kde slova dostávají jinou pointu
a více emocí. Některé věci se ani neříkají
tak lehce a v písni je to pro mě jednodušší.
Nedávno jsme se rozloučili s mojí babičkou,
po které jsem zřejmě zdědila hu dební sluch
a která mě vždy velmi podporovala, učila
mě lidové písně, vokály. Jejím posledním
přáním bylo mít na posledním rozloučení
mé písně, žádných slov nebylo potřeba, ty
písně vyjádřily vše.
● Jakou hudbu máte nejraději, co ráda
posloucháte?

Obecně mě nejvíc baví pop, šanson a fil-
mová hudba. Mám ráda pocitové písně,
s příběhem, vývojem. Texty, za kterými je
něco víc ukryté, které nejsou prvoplánové.
Zbožňuju písně, ve kterých i po třicátém
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NABÍZÍME
ODSTRANĚNÍ GRAFFITI
z fasád, plotů, dopravních

značek, výloh atd.

PROVÁDÍME
OCHRANNÝ NÁTĚR FASÁD

před nástřiky graffiti
trvalého charakteru.

NÁTĚR NENÍ
NA FASÁDĚ PATRNÝ.

JAN ŠTĚPÁN
tel.: 602 809 410

e-mail: stepansro@volny.cz 
www.stepansro.cz

12. 9. 2018

poslechu najdu něco nového
a jiný rozměr, jak se dají chá-
pat. 
● V loňském roce vyšlo vaše
debutové album. Jste spoko-
jená se zájmem posluchačů?

Navzdory tomu, že za námi
nestojí „miliony a tlačenka“,
i tak se naše písničky dostávají
ke svým posluchačům, kteří si
je stahují, a máme velmi pozi-
tivní reakce na velmi vysokou
úroveň celé desky. Troufám si
říct, a nejsou to jen má slova, že
deska je celá velmi vydařená,
není to jeden pěkný song vy-
plněný vatou, ale každá písnič -
ka má svůj postoj, svoji vlastní
atmosféru a zá sadní téma, ne-
jsou tuctové. 
● Jste vášnivou chovatelkou
psů, máte chovnou stanici
perských chrtů – saluk. Jak
jste se k tomuto, u nás po-
měrně neobvyklému pleme -
ni, dostala?

Měla jsem a dodnes mám
jork šíra. Zatoužila jsem po vel-
kém plemeni, ale hledala jsem
plemeno vhodné k držení v by -

tě. Dle encyklopedie padla volba
na chrty a následně konkrétně
na saluki. Mají povahovou cha-
rakteristiku takovou, která mě
velmi zaujala a po letech soužití
jsem došla k objevu, že jsem
vlastně úplně stej ná jako oni.
Asi proto mi jejich povaha byla
podvědomě tolik blízká.
● Kolik pejsků teď doma má -
te?

Aktuálně máme osm per-
ských chrtů ve věku 1–12 let
a jednoho jorkšírského teriéra.
● Jak se vám daří skloubit
pracovní povinnosti se stará-
ním se o vaši smečku, s výsta-
vami a soutěžemi?

Nebudu lhát, je to časově,
psychicky i fyzicky velmi ná-
ročné, ale když se chce, všech -
no jde.
● Je vůbec možné vyrazit s to-
lika pejsky na dovolenou?

Bohužel nejsou to psi, kteří
by mohli chodit bez vodítka
a přiběhli na povel. Jsou to
osobnosti, které jsou zvyklé
pře mýšlet po tisíciletí samy za
sebe, a my to respektujeme.

Proto chodíme v této početné
smečce jen na vycházky. Krátký
dovolenkový výlet volíme jen
s jedním maximálně třemi psy
a na naši pořádnou odpočinko-
vou dovolenou od každoden-
ních starostí a práce jezdíme
sami bez pejsků.
● Zbývá vám čas na nějaké
další záliby?

Zkušenost na španělské pláži
mě neodradila a do učení jízdy
na koni jsem se pustila naplno,
takže koně mohu již považovat
za svého dalšího koníčka. Ideál -
ní relax je dovolená, kde mohu
vypnout a nepřemýšlet, popus-
tit uzdu nápadům, plánům
a snům a také jsem milovník
trávení času doma na za hradě.

Petra Pudová
■Česká zpěvačka a herečka, chovatelka perských chrtů se na-
rodila v Uničově.
■ Od dětství se věnovala zpěvu, účastnila se talentových sou-
těží Rozjezdy pro hvězdy, Dívka roku, Česko hledá SuperStar
v roce 2008 absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor
muzikál.
■ Účinkovala v muzikálu Tajemství Daniela Landy v Divadle
Kalich, v jazzové opeře Dobře placená procházka v Národním
divadle a v muzikálu Naháči, zahrála si také ve filmech a tele-
vizních seriálech, například Experti, Prachy dělaj člověka, Kdo
hledá najde, Sněženky a machři 2, Ordinace v růžové zahradě,
Cirkus Bukowsky.
■V dubnu 2017 vyšel její sólový singl One Last Time a na konci
června 2017 její první sólové album Say it Out Loud
■ Je majitelkou chovatelské stanice Al Zahra a poradkyní cho -
vu perských chrtů – saluk.
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113rodin z Prahy
4 a dalších
433 z celé Pra -

hy již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která po-
máhá také rodinám, v nichž se
dítě potýká s vážným onemoc-
něním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých
an dělů – mohou všechny těž-
kosti zvládat lépe alespoň po fi-
nanční stránce. Pomozte najít
další rodiny, které tuto podporu
potřebují! 

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebo-
valy finanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požá-
dat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“

říká Petr Sýkora, spoluzaklada-
tel nadace Dobrý anděl. „Někte-
rým rodinám poradí lékaři či
soci ální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mno-
hým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává. 

Komu
nadace pomáhá? 

Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motý-

lích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také po-
moci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními
a s těžkými kombinovanými po-
ruchami (mentálními, smyslo -
vý mi, tělesnými).

Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci
více než 5548 rodin z celé Čes -
ké republiky.

Jak můžete
pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí ro-
dinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je

velmi jednoduchý – stačí zavo-
lat nebo napsat e-mail a pracov-
níci již zajistí vše potřebné. Dů-
ležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy
Dobrým andělem

Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky své -
mu Andělskému účtu si na víc
můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte.

Finanční pomoc
pro rodiny s vážně nemocným dítětem
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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 Libora
602 444 693

Více na
www.vase4.cz

Více na billa.jobs.cz

Volejte: 606 044 202, pište na: t.hrdinova@billa.cz.
Nebo se zastavte přímo v prodejně
Vavřenova 1172/12, Praha 4 NOVODVORSKÁ.

PŘIJMEME NOVÉ FAJN 
KOLEGY DO TÝMU
NA HPP / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK / BRIGÁDU

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
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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V tajence naleznete citát Ladislava Pecháčka.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský  
portál z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  

a zajímavé reportáže z vaší městské části



Resslova

Na Moráni

Jiráskův most

Palackého most
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Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

Synexus

 2, 3, 4, 6, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24
176

Nové
zdravotnické
centrum
Zveme pacienty s DIABETEM
k bezplatnému
Vyšetření krve:
● Cholesterol
● Krevní cukr
● Jaterní testy
● Funkce ledvin

Konzultace 
výsledků s lékařem

objednejte se: ✆ 225 666 111
Praha 2, Karlovo náměstí 10,
Nákupní galerie ATRIUM
Zastávka Moráň / Karlovo Náměstí
Autobus: 176
Tramvaj: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
23, 24

Metro Karlovo Náměstí
Facebook.com/synexuscz

Zdarma
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 4. 9. 2018 14.00–19.00 hod. Dětské zábavné odpoledne „Back to school“ – skákací hrad, hry
 7. 9. 2018 8.00–17.00 hod. Tradiční páteční trhy*
 12. 9. 2018 17.00–18.30 hod. Hudební večer – Michaela Jonczy s doprovodem
 14. 9. 2018 8.00–17.00 hod. Tradiční páteční trhy*
 18. 9. 2018 11.30–13.30 hod. Živá hudba k poslechu v době oběda
 19. 9. 2018 17.00–19.00 hod. Cestovatelský večer
 21. 9. 2018 8.00–17.00 hod. Tradiční páteční trhy*
 25. 9. 2018 11.30–13.30 hod. Živá hudba k poslechu v době oběda
 26. 9. 2018 11.00–19.00 hod. Vinobraní a doprovodný program

*ovoce, zelenina, pečivo, domácí chléb, mléčné výrobky, uzeniny, sýry, vejce, máslo, bezlepková pekárna, štrúdle, limonády, květiny
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