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editorial
Vážení čtenáři,
Praha 4 ví, kdo ji v následujících čtyřech letech povede. Ve
volbách zvítězili Piráti, v čele
radnice však zůstane starosta Petr Štěpánek (SZ). Strany už se dohodly na koaliční
spolupráci, Piráti si „plácli“
se sdružením Praha 4 Sobě
(Zelení a nezávislí) a Společně pro Prahu 4 (STAN,
KDU-ČSL a nezávislí). Společně budou mít v zastupitelstvu většinu pětadvaceti hlasů. Obyvatelé čtyřky si také
vybrali nového senátora, stal se jím prezidentský kandidát
Jiří Drahoš, který získal 52,65 procenta hlasů obyvatel
Prahy 4. Je to úspěch, pouze on a vsetínský senátor Jiří
Čunek zvítězili ve volbách do Senátu hned v prvním kole.
Blíží se Vánoce, ať se vám to líbí nebo ne, obchody už nabízejí vánoční zboží, brzy se ulice rozzáří výzdobou. Pokud
máte chuť udělat si doma pořádek a víte, že máte něco, co
už nepotřebujete, ale někomu by se to ještě hodit mohlo, vydejte se na Adventní bazar na Habrovku. Jde o tradiční
akci, kde se nejen dostanete do té pravé vánoční nálady,
ale možná nakonec něco pěkného pořídíte za příznivé ceny.
Vaše Zuzana

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

Nový rybník

Úspěch dětí
ve stolním tenise

rozšíří cenné území
tavba nové vodní plochy, rybníka Lipiny, byla dokončena v centru Modřan. Název rybníka byl odvozen od
místního názvu tohoto území, který je doložený v mapách již v roce 1840. Původně
se zde nacházel zanedbaný topolovo-aká-

PŘIPRAVIL RED

S

tový porost, pod kterým vedl zatrubněný
Libušský potok. Ten byl v rámci stavby vyveden na povrch a přes několik tůní nyní
napájí nový rybník. Plocha rybníka při plné
hladině bude více než 5000 m2, čímž se řadí mezi největší nové vodní plochy.

Dějinami

ěti ze třídy 9. A Základní školy
Mendíků uspěly v turnaji ve stolním tenise. Zúčastnily se obvodního kola turnaje, který se konal
v Základní škole Na Líše a „Mendíky“
zastupovala hned dvě družstva. Chlapecké družstvo ve složení Jiří Laštovka, Tomáš Holinský a Jakub Pažický
a družstvo dívek Veronika Soukalová
a Andrea Švíbková. Obě družstva vybojovala první místa a postoupila do krajského kola.

D

za poznáním astrologie

L

současnosti. Odnepaměti vzhlíželi lidé
k obloze a hledali v tajemných hvězdných
konstelacích svůj osud. Věřili ve spojení
mezi nebem a Zemí. Astrologie se jakožto
tradiční hermetický obor již od počátku starověkých civilizací zabývala zkoumáním
předpokládaných souvislostí mezi děním
na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi.

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

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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egenda české astrologie Zoša Kinkorová a spisovatel Miloš Matula zkoumají v knize Dějinami za poznáním
astrologie, kam až sahají počátky astrologie. Do Egypta, či do Sumeru? Na své pouti
s odbornou znalostí přiblíží čtenářům tajemství astrologie a její vývoj od nejstarších
civilizací (Sumeru, Egypta, Indiánů, Indie,
Číny, Řecka, Říma) dále k Arabům přes
Židy až do středověké
Evropy
inzerce-203x131mm-3.ai
1 22.08.2018
14:30:15a odtud do
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volný čas

Vstupte do adventní doby
Další ročník tradičního adventního bazaru
přivítá hned první adventní neděli farnost
sv. Františka v Krči na Habrovce. Kromě
možnosti přispět, tady můžete také pořídit
originální vánoční dárky nebo se jen
naladit na tu pravou předvánoční vlnu.
haritativní adventní bazar proběhne v příjemných prostorách sálu
u farnosti sv. Františka v Krči
na Habrovce na adrese U Habrovky 2, a to 2. prosince, začíná
se v 9.00 hodin a bazar potrvá
až do tří hodin odpoledne.
Už den před tím zde ale bude
možné odevzdat svůj příspěvek
do bazaru, přinést můžete třeba knihy, DVD, CD či gramodes-

C

ky, potěší ale i nejrůznější domácí potřeby, malý nábytek,
malá elektronika, hračky, sklo,
keramika, porcelán i nádobí.
Máte-li doma nepotřebné čisté a zachovalé oblečení pro děti
i dospělé, ale i boty nebo sportovní potřeby, i ty pořadatelé
bazaru na Habrovce přivítají.
Nosit věci bude možné v sobotu
1. prosince od 13.00 do 17.00
hodin, a to do prostoru sálu/ka-

várny Habrovka. Pokud doma
nenajdete nic, co by se někomu
ještě mohlo hodit, přijďte si na
Habrovku naopak nakoupit,
a to buď něco sami pro sebe,
nebo dárečky k blížícím se Vánocům. Nabízen bude vánoční
sortiment zboží, především adventní věnce, svíčky a ozdoby,
ale také vánoční dárky z širokého nabízeného sortimentu
bazarového zboží.
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Pokud vás při vybírání přepadne hlad, budete příjemně
překvapeni, k ochutnání bude
široká škála domácích gastronomických lahůdek. Navíc výhodné je to, že si nejen pochutnáte, ale zakoupením něčeho
dobrého zároveň přispějete na
charitativní účel akce. Případné
dotazy vám pořadatelé akce
zodpoví na e-mailové adrese
lucie.kirsch@volny.cz.
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Programátor
průmyslových aplikací v C#
Náš sedmičlenný tým, který má na starost projekty pro nejvýznamnější české firmy
v oblasti Automotive, Průmysl 4.0 a IoT, hledá programátora, který by se stal součástí jejich party.

Náplň práce:
• Jedná se o tvorbu desktop aplikací v C# .NET nad DB platformou Microsoft SQL
server v oblasti průmyslu a výroby, webových klientských aplikací, IoT řešení
• Vývoj a implementace zákaznických aplikací pro kiosky a mobilní zařízení, sběr,
zpracování a prezentaci dat z výrobních linek
• Neprogramujeme PLC automaty pouze si s nimi povídáme a zákazníkovi kontrolujeme procesy a stabilitu výroby
• Náš budoucí kolega se určitě podívá do výroby a bude komunikovat se zákazníkem ohledně testování, zkušebního provozu, změnových požadavků apod.

Naše požadavky:
• Znalost programování v C#.NET
• Základní znalost SQL databází
• Řidičský průkaz sk. B
• Výborná znalost ČJ a alespoň technická znalost AJ
• Oceníme, pokud máte zkušenosti s programováním ve výrobním prostředí a vyhlášku 50 (odborná způsobilost v elektrotechnice)

Nabízíme:
• Flexibilní formy spolupráce, a proto si u nás můžete vybrat mezi pracovním poměrem a prací na IČO
• Flexibilní pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (Sick days
• Benefity společnosti – stravenky v hodnotě 80 Kč (50 % hradí zaměstnavatel),
výuka AJ (50 % hradí zaměstnavatel), výhodný program SIM karet, Multisport
karta za 330 Kč/měsíčně, jednorázový příspěvek na dopravu (1500 Kč), plně hrazená školení zaměstnavatelem
• Kancelář v Praze v těsné blízkosti metra C Pankrác
• Nástup možný dohodou

Kontaktní osoba pro tuto inzerci je Senior HR specialist – Aneta Ranochová
aneta.ranochova@sntcz.cz, 737 217 202

www.vase4.cz
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v příjemné společnosti na Habrovce

politika

Starostou čtyřky zůstává

Petr Štěpánek

Pětačtyřicet (staro)nových zastupitelů a zastupitelek zvolili
začátkem října obyvatelé Prahy 4. Nejvíce hlasů získali na čtyřce
Piráti a nezávislí s 18,87 procenta hlasů a deseti mandáty, těsný
rozdíl je mezi druhou ODS s 17,52 procenta a Prahou 4 Sobě
s 17,48 procenta, mají shodně devět mandátů. Hnutí ANO získalo
15,33 procenta a sedm zastupitelských křesel, Společně pro Prahu 4
má s výsledkem 10,82 procenta šest zastupitelů a čtyři má TOP 09,
jež získala 8,57 procenta. Volební účast byla 45,60 procenta.
Praze 4 už vznikla nová
koalice a v čele radnice
zůstane následující čtyři
roky Petr Štěpánek (SZ). Na
spolupráci se dohodli vítězní Piráti a nezávislí se sdružením
Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně pro Prahu 4
(STAN, KDU-ČSL a nezávislí).
Nově vzniklá koalice měla
mít původně v zastupitelstvu
25 hlasů, Pražský městský
soud však minulý týden vyhověl stížnosti hnutí ANO na výsledek voleb v Praze 4 a zrušil
mandát Zdeňku Pokornému
(Společně pro Prahu 4) a naopak ho přiřkl Janu Hušbaue-

V

rovi (ANO). Důvodem je to, že
volební okrsková komise u hnutí ANO vykázala pouze 237 hlasů, ačkoliv fakticky to bylo celkem 2758 platných hlasů.
Koaliční partneři už si rozdělili posty v radě. Piráti získali
pozici místostarosty a radního
pro dopravu a životní prostředí,
bude jím Tibor Vansa, radním
pro otevřenou radnici a digitalizaci se stane Jan Hora, radní
pro územní rozvoj Petra
Rejchrtová a radním pro investice a městské společnosti Matej Šandor. Praha 4 Sobě má
kromě postu starosty ještě svoji
místostarostku a radní pro

školství Ivu Kotvovou a hnutí
Společně pro Prahu 4 obsadí
Lukášem Zichou post místostarosty a radního pro kulturu,
majetek a podporu podnikání,
pozici radního pro sociální záležitosti bude zastávat Josef Svoboda a funkce radního pro
infrastrukturu životního prostředí a správu veřejných prostranství se ujme Ondřej Růžička.
Čtvrtá městská část má však
po říjnových volbách také nového senátora, stal se jím neúspěšný prezidentský kandidát
Jiří Drahoš.
Pouze on a vsetínský senátor
Jiří Čunek zvítězili ve volbách
do Senátu hned v prvním kole.
Drahoš získal 52,65 procenta
hlasů obyvatel Prahy 4.

Jak dopadly volby na čtyřce
■ SENÁT
Praha 4 má nového senátora, stal se jím prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Kandidoval za koalici KDU-ČSL+SZ+ STAN
+TOP 09 a získal 52,65 procenta hlasů obyvatel Prahy 4.
■ ZASTUPITELSTVO
Piráti a nezávislí
Občanská demokratická strana
Praha 4 Sobě – Zelení a NK
ANO 2011
Společně pro Prahu
TOP 09

18,87 % 10 mandátů
17,52 % 9 mandátů
17,48 % 9 mandátů
15,33 % 7 mandátů
10,82 % 6 mandátů
8,57 % 4 mandáty

■ Lidé volili 45 členů zastupitelstva.
■ Volební účast byla 45,60 procenta.
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Kanárské ostrovy – Fuerteventura

8 dní odlet 15. 11. 18

Kanárské ostrovy – Fuerteventura
Kanárské ostrovy– Tenerife
Kanárské ostrovy– Tenerife

8 dní odlet 15. 11. 18
8 dní odlet 9. 11. 18
8 dní odlet 12. 11. 18

www.vase4.cz
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Pierre&Vacances Village
Fuerteventura Origomare
Costa Caleta
Globales Acuario
Diamante Suites

 

4* bez stravy

  
;:;;9:87 sleva 52 %

3* all inclusive 43:1;9:87 sleva 12 %
 
40:/;9:87 sleva 7 %
4* polopenze 4;:4;9:87 sleva 18 %

školství
Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů

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

U

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

INZERCE V4-1111

tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb.
Přijďte se podívat na den otevřených dveří, který škola pořádá ve čtvrtek 6. prosince
2018 od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na
jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si
prohlédnete a posoudíte sami.
Další informace o škole najdete na webových stránkách www.spsgocar.cz.
INZERCE V4-1106

PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Máme nový e-shop
a nová trička

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

Textile house, V Horkách 3, Praha 4
www.vase4.cz
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Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

osobnost Prahy 4
Herec a principál Jan Hrušínský pochází z hereckého rodu,
který se již od poloviny 19. století zabývá divadlem. Sám
hraje divadlo i natáčí ﬁlmy od útlého dětství a pokračuje
tak v rodinné tradici. V roce 2002 založil vlastní divadelní
společnost a v roce 2004 Divadlo Na Jezerce, které má na
repertoáru řadu úspěšných inscenací a patří mezi
uznávané a vyhledávané pražské scény.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO FOTOIVAN KAHUN, ARCHIV DIVADLA NA JEZERCE

Jan Hrušínský:

Mám štěstí na skvělé lidi kolem sebe

● Narodil jste se v Praze, celý život bydlíte v Nuslích, v Praze 4 máte i divadlo.
Je pro vás čtyřka stále ideálním místem
pro život?
Jsem nuselský patriot. Náš dům postavil
můj dědeček v roce 1928, tedy v roce, kdy
se narodila moje maminka. Ta v domě prožila celý život, kromě let druhé světové války, kdy se rodina musela z domu do 24 hodin vystěhovat. V roce 1945 se do domu
vrátila a přistěhoval se i můj táta, protože
se v prosinci toho roku vzali a v domě spolu
prožili 49 let. Já jsem se tu narodil v roce
1955 a od té doby je pro mě čtyřka ideálním
místem k životu.
● Co máte na Praze 4 nejraději a je něco, co se vám tu nelíbí, co vám vadí?
V Praze 4 mám nejraději Divadlo Na Jezerce s přilehlým parkem, který jsem hojně
navštěvoval jako kluk se svým psem Sonym. Pohled na Vltavu z vyšehradských
hradeb je úchvatný a přemostění nuselského údolí je již mnoho let realitou. Vadí
mi třeba, že parky – nejen v Praze, ale v celé České republice (až na malé výjimky),
nejsou k lidem tak vstřícné, jako jsou parky
ve většině evropských, australských nebo
amerických měst. Například na Jezerce je
jezírko, ve kterém už léta není voda, a kvetoucí květiny jsem v parku viděl snad jen
na obrázku z dvacátých let. Přitom máme
docela rozumného starostu ze Strany zelených! Úklid a údržba zeleně jistě stojí městskou část nemalé výdaje, ale vidět to bohužel není tak, jak by mohlo a mělo být a jak
by si asi městská část přála. O absenci míst
pro přebalení miminek nebo jinde ve světě
běžných grilovacích stolů pro veřejnost či
pouhých veřejných toalet ani nemluvím.
Tak proč to u nás nejde, když jinde je to
možné?

8
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● Máte blízký vztah i k některé jiné
městské části? Které části Prahy se vám
líbí?
Miluji od dětství Staré Město a Malou
Stranu a doufám, že brzy přijde doba, kdy
zase bude možné mít rád Pražský hrad.
● Divadelní společnost, kterou jste založil, zakotvila v bývalé usedlosti Jezerka
v Nuslích. Proč jste si vybral právě Jezerku?
To byla shoda náhod a okolností. V době,
kdy jsem založil divadelní společnost a hráli jsme všude, kde se dalo, městská část
Praha 4 rekonstruovala areál na Jezerce,
kde byla původně hospodářská usedlost,
později kulturní dům a restaurace a nakonec studio Československé televize. Potom
objekt asi deset let chátral, až se ho radní
v Praze 4 rozhodli nákladem 73 milionů
korun zrekonstruovat. S divadelní společností jsme vyhráli veřejné výběrové řízení
s projektem repertoárového činoherního
divadla a měli rok na to, abychom divadlo
rozjeli. Nazval jsem ho Divadlo Na Jezerce
a vítězný projekt už patnáct let naplňujeme. Naštěstí úspěšně, protože diváci k nám
po celá ta léta nacházejí cestu.
● V divadle nejen hrajete, ale jste také
dramaturgem, režisérem a především
jeho ředitelem, principálem. Co všechno
máte na starosti, co je pro vás nejtěžší
a co vám dělá největší radost?
Největší radostí je divadlo plné spokojených diváků, chuť zaměstnanců a tvůrců
se na něm podílet a kvalitní představení, na
kterých spolupracuje mnoho vážených
a ctěných osobností. Největší starostí je
všechno ostatní, co je s provozem profesionálního divadla spojené.
● Nelitoval jste někdy rozhodnutí pustit
se do podnikání v umělecké branži?

Litoval. A mockrát. V České republice se
bohužel stále nedaří zajistit vymahatelnost
práva. A mnohdy ani jeho základní dodržování. Smlouvy jsou v mnoha případech jen
kusem papíru. Někdo vám třeba opakovaně
nezaplatí za dodané služby, vy za takového
nepoctivce musíte státu odvést DPH z částek, které jste nedostali (a v mnoha případech pravděpodobně nikdy nedostanete),
a když se obrátíte na soud, musíte zaplatit
předem soudní jistinu z částek, které vám
někdo dluží, a pak další léta čekáte, zda se
u soudu něco bude dít. Podáte-li trestní
oznámení, na policii vám po delším čase
řeknou, ano, máte pravdu, jde o evidentní
zločin, jde o úmysl údajného pachatele nic
nezaplatit, my to víme, ale bohužel s tím
nic nemůžeme dělat. To vše jsem již zažil.
A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Třeba o podivných akciových společnostech,
které vám (zpočátku bez vašeho vědomí)
chtějí zdražit plyn o tisíc procent. Čtete
dobře. A několik let vás nutí platit neoprávněné a smluvně ničím nepodložené částky.
Když se bráníte, vyhrožují, že z vás udělají
dlužníka. Mám pokračovat? Raději snad
ani ne.
● Divadlo Na Jezerce je dnes velmi známou a úspěšnou pražskou scénou. V hereckém souboru máte řadu skvělých
herců zvučných jmen, vaše představení
bývají často dlouho dopředu beznadějně
vyprodána. V čem podle vás spočívá tajemství úspěšně fungujícího divadla?
To nejde říct jednou větou. Mám štěstí na
skvělé lidi kolem sebe, mohu na Jezerce
pracovat s lidmi, kterých si vážím nejen
profesně, ale i lidsky. A vážím si také lidí,
kteří naše divadlo navštěvují. Mám v úctě
naše diváky. Měl jsem po kom zdědit lásku
k divadlu a vědomosti o něm. Myslím, že se

osobnost Prahy 4
nám podařilo najít skulinu na přeplněném
pražském divadelním „trhu“, zaplnit ji a diváky oslovit. To všechno by ale nestačilo,
kdyby tu nebylo ještě cosi, co je kdesi nad
námi, co neumím a možná ani nechci pojmenovat. Divadlo Na Jezerce má prostě
štěstí.
● Podle čeho a jakým způsobem vybíráte repertoár a herce?
Další otázka, která nemá jednoduchou
odpověď. Hledáme hry, které mají co říct
dnešním divákům, hry inteligentní a zábavné, a to i v případech, kdy jde o vážná
dramata. Od začátku se na Jezerce snažíme nastavovat laťku co nejvýše a oslovujeme ke spolupráci tvůrce z tzv. první ligy.
Ne proto, abychom ukázali na plakátech
známá jména, ale proto, abychom dělali
dobré divadlo.
● V roce 2019 oslaví Divadlo Na Jezerce
patnáct let od svého vzniku. Co k tomuto
výročí připravujete, plánujete nějaké
oslavy?
Patnáct let v loňském roce oslavila Divadelní společnost Jana Hrušínského a vydali
jsme k tomuto výročí rozsáhlou knihu
(s obrázky), která mapuje a zachycuje vše,
co se v Divadle Na Jezerce dosud událo.
Myslím si tedy, že další patnáctileté jubileum opět s radostí v roce 2019 oslavíme
a budeme se těšit na následující patnáctileté jubileum působení paní Jiřiny Bohdalové a pánů Jana Hřebejka a Jaroslava
Duška v Divadle Na Jezerce, které bude dovršeno v roce 2020.
● Pocházíte z velice slavného a uznávaného hereckého rodu, vyrůstal jste v hereckém prostředí, už jako dítě jste hrál
v Národním divadle. Co to pro vás zna-

menalo, jak jste se jako malý kluk cítil
na jevišti zlaté kapličky po boku velkých
hereckých osobností?
Tenkrát to byla radost a užíval jsem si
třeba, když mi pan Höger mezi divadelními
výstupy vyprávěl svým nezaměnitelným
způsobem pohádky – Trnkovu Zahradu
nebo Aškenazyho Dětské etudy – nebo jen
možnost naslouchat vyprávění a vzpomínkám lidí, jako byli např. Olga Scheinpﬂugová, Jaroslav Marvan, Vlasta Fabianová,
Bohumil Záhorský, Eduard Kohout, Jiří
Steimar, Blanka Waleská, Ladislav Pešek,
Dana Medřická, Kemr, Lukavský, Macháček, Tříska, Marie Tomášová a další úžasní
herci a lidé. Dnes na tu dobu, hrál jsem
v Národním divadlem v šedesátých letech
ve třech hrách, vzpomínám jako na fantastický zážitek a skvělou životní zkušenost.
● Chtěl jste se stát hercem odmalička,
nebo jste uvažoval i o jiném povolání?
Vždycky jsem toužil po divadle. A nedivte se, u nás to ani jinak nešlo.
● Bylo pro vás to, že pocházíte ze známé
herecké rodiny, spíše výhodou, nebo nevýhodou?
Jak kdy. Ze začátku určitě výhodou, dobré jméno vám dveře nezavírá, na druhou
stranu v době normalizace je zavřelo dost
prudce. Dokonce mě komunisti chtěli donutit, abych se veřejně svého jména zřekl
a abych se přejmenoval. To jsem samozřejmě odmítl a asi tři roky jsem nesměl hrát
ve ﬁlmu ani v televizi. Táta nesměl hrát
osm let. Ale vždyť už to víte, komunisti jsou
nejen zločinci, ale i pitomci. Takže nakonec
musel přijít listopad 1989.
● Kdo vás jako herce nejvíc ovlivnil?
Táta.

Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová spolu hrají v komediích Zahraj to znovu, Same
a Takový žertík

Paní plukovníková – Veronika Jeníková
se Zdeňkem Maryškou

Paní plukovníková – děkovačka
● Od podzimu 2018 natáčíte s režisérkou Irenou Pavláskovou ﬁlm Pražské
orgie. Můžete prozradit, o jaký ﬁlm se
jedná a jakou roli v něm hrajete?
Není to rozsahem velká role, ale je skvělá. Hraji mizerného spisovatele, který v době normalizace udává svého přítele z dětství. Ten se to dozví a nestačí žasnout.
Hlášení jsou tak pitomá, že se v nich estébáci vůbec nevyznají. Přítel, kterého ve ﬁlmu udávám, se tedy nabídne, že bude hlášení na sebe psát sám. Za nějaký čas za ním
přiběhnu s tím, že mi pěkně zavařil, že mě
ti fízlové chtějí povýšit. Že prý takového
dobrého fízla, jako jsem já, musí nasadit na
větší esa. A v další scéně zase s jiným problémem. Tentokrát prasklo, že hlášení nepíšu já a vyčítám udávanému kamarádovi,
že mě prásknul a všude vykládá, že to píše
sám. Ten se dušuje, že nikomu nic neřekl,
a já na to: „A jak by tedy mohli poznat, že
to nepíšu já?!!!“ A Bolotka, hraje ho Pavel
Kříž, mi odpoví: „Oni totiž ta tvá díla, kterých je všude plno, dobře znají. Jsou všude
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– v televizi, v rádiu, ve školách
se děti musí učit tvoje básničky
a musí číst tvoje romány. Proto!“ Prostě sedmdesátá léta
skvěle popsaná americkým spisovatelem Philipem Rothem.
● Během své herecké kariéry
jste ztvárnil v divadle i ve ﬁlmech řadu kladných i záporných postav. Mnozí herci tvrdí, že záporné role se hrají
lépe než ty kladné. Máte to také tak?
Když je kladná role dobře napsaná, může být taky super. Ale
máte pravdu, záporáci jsou mezi herci oblíbenější.
● Je nějaká role, kterou považujete za mimořádnou zkušenost, nebo postava, kterou
jste si oblíbil?
V divadle jsem měl nejradši
barona Tuzenbacha v Čechovových Třech sestrách, které
jsme v osmdesátých letech hráli v Činoherním studiu v Ústí
nad Labem. Bylo to výborné
představení, a dokonce vyšlo na
DVD v záznamu, který natočila
Československá televize.

● Máte ještě nějaký herecký sen, vysněnou roli, kterou byste si rád zahrál?
Nemám.
● Na nedostatek práce si stěžovat nemůžete. Zbývá vám
vůbec čas na nějaké zájmy,
záliby, odpočinek? Co je pro
vás zaručenou relaxací?
Dřív to byla jízda na koni,
později cestování a fotografování, teď mi stačí, když nemusím pár dní dělat nic. Být na
chalupě a mít před sebou nějaký čas volno.
● Pokud máte čas, navštěvujete někdy i jiná divadla nebo
zajdete do kina? Zaujalo vás
v poslední době nějaké představení nebo ﬁlm?
Byl jsem v kině na ﬁlmu Ondry Trojana Toman. Jsem z toho ﬁlmu nadšen. Myslím, že je
to po dlouhé době ﬁlm, ve kterém je všechno tak jak má být.
Napínavý, zábavný a nesmírně
zajímavý příběh, ve kterém
skvěle hrají všichni herci, co
tam jsou. Výborná režie i kamera, skvělý scénář, prostě super
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ﬁlm. Bavilo mě to stejně jako
britsko-francouzský ﬁlm Stalinova smrt, který jsem viděl asi
před dvěma měsíci.
● Jak jste na tom s novoročními předsevzetími, dáváte si
nějaké a daří se vám je plnit?
Nedávám, vždyť bych to zase

nedodržel, tak proč se jimi trápit?
● Jaké plány máte do nového
roku, na co se těšíte?
Těším se na Vánoce, potom
na jaro, které mám z celého roku nejradši, a nejvíc na letní
prázdniny.

Jan Hrušínský
herec, dramaturg, režisér, principál Divadla Na Jezerce
■ Narodil se v Praze.
■ Po absolvování Pražské konzervatoře bylo od r. 1976 jeho
prvním angažmá Činoherní studio v Ústí nad Labem.
■ Od roku 1984 do roku 1990 byl členem pražského Realistického divadla, poté působil v Divadle Na Zábradlí, spolupracoval s Národním divadlem, s Divadlem ABC i Rokokem
a s Divadlem v Řeznické.
■ V roce 2002 založil vlastní Divadelní společnost Jana Hrušínského, v roce 2004 soukromé Divadlo Na Jezerce, jehož je
ředitelem.
■ Za svou kariéru ztvárnil také řadu ﬁlmových a televizních
rolí, například ve ﬁlmech Dívka na koštěti, Lítost, Jak se budí
princezny, Lásky mezi kapkami deště, Straka v hrsti, Ceremoniář, Ideální manžel, Brouk v hlavě, Želary, Kráska v nesnázích, Habermannův mlýn, Řachanda.
■ V roce 2014 byl jmenován čestným občanem Prahy 4.
INZERCE V4-1105
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Vstupte do

vodárenského muzea
Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku
1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor
v tehdejším sídle Pražských vodáren na Národní třídě. Do
areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996, o rok
později byla expozice slavnostně otevřena.
uzeum nabízí skutečné skvosty –
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. nebo model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa
Božka. Do muzea v loňském roce zamířilo
přes třináct tisíc návštěvníků z České republiky i ze zahraniční, mimo jiné z Francie,
Německa, Velké Británie, Ruska nebo USA.
V říjnu se návštěvníkům premiérově
představil nový exponát – vodní čerpadlo
typu Gatter, pojmenované podle jeho vý-

M

robce Josefa Gattera z Kuřivod. Pochází
z roku 1902 a bylo umístěno v obci Pavlovice. Zde také až do sedmdesátých let minulého století čerpalo vodu do vodovodu.
Zdroje vody v obci Pavlovice u Jestřebí,
která leží na náhorní plošině mezi hlubokými údolími Dolského a Švábského potoka, byly vždy velmi omezené a voda
z mělkých studní se dala využívat pouze
k napájení dobytka a ani této vody nebylo
vždy dost. Požáry, které nebylo čím hasit,
zničily v letech 1874 a 1885 značnou část

převážně dřevěných stavení. Pitnou vodu
bylo třeba donášet až od studánky v údolí
Švábského potoka, ke které vedla dodnes
zachovaná dlážděná cesta procházející strmě klesající skalní roklí. Dnes si jen stěží
dokážeme představit, kolik sil museli obyvatelé vsi vynaložit jen k získání pitné vody
pro chod domácnosti. O výstavbě obecního
vodovodu bylo rozhodnuto v roce 1902.
Josef Gatter (1854–1929) dokázal v letech 1880–1890 zkonstruovat pumpy
(čerpadla), pomocí kterých dopravoval tekoucí vodu do okolních vesnic, čímž si získal nejen věhlas, ale v jedné z vesnic měl
dokonce stanout před soudem, neb byl obviněn z čarodějnictví, když dokázal čerpat
vodu do kopců. Pumpy byly nezřídka poháněné vodními koly a v podstatě se jednalo
o první vodárny svého druhu. Josef Gatter
vedle běžných zámečnických činností vyráběl pro celé široké okolí různé zemědělské
stroje, zařízení mlýnů i vodáren, a dokonce
i ruční hasičské stříkačky pro místní hasičský sbor. Za své kvalitní výrobky obdržel
dokonce v roce 1890 na průmyslové, zemědělské a lesnické výstavě v České Lípě nejvyšší ocenění.
Tato ﬁrma vyrobila a dodala zařízení
mnoha dalších lokálních vodovodů, ale
pouze toto zařízení se dochovalo téměř
v intaktním stavu. Vodovod, který spravují
Severočeské vodovody a kanalizace, je dodnes v provozu včetně zdroje vody o vydatnosti půl litru za vteřinu. Vodní kolo bylo
odstaveno z provozu počátkem sedmdesátých let 20. století a nahrazeno elektrickým čerpadlem. Strojní zařízení bylo v roce
2014 demontováno a prošlo důkladnou
a časově náročnou rekonstrukcí. Výsledek
několikaleté práce můžete nyní vidět v Muzeu pražského vodárenství.
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Roy Villa Beach Resort
Occidental Grand Xcaret
Oasis Viva
Bavaro Green
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4*
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all inclusive
all inclusive
bez stravy

  
32=211=70
-,=1+1=70
" =311=70
1=" +=70

sleva 20 %
sleva 7 %
sleva 13 %
sleva 28 %
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historie

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 11: ‚‚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
Walthera von der Vegelweide.
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Zchátralý Modrý pavilon v Krči ožívá.
Chtějí tu lidé spíš kavárnu, nebo sekáč?

Město patří lidem. Praha 4 revitalizuje svá
veřejná prostranství

Praha 4 podepsala nájemní smlouvu s novým nájemníkem Modrého pavilonu v Krči. Díky tomu se tak pavilon po
letech opět probouzí k životu. Objevily se v něm první obchody či pizzerie. Smlouva je podepsána na deset let
s následnou možností prodloužení a je v ní uvedena podmínka, že nájemník budovu opraví, bude ji udržovat a zachová pobočku městské knihovny i služebnu policie.

Město nepatří architektům, kteří ho navrhují, ani developerům, kteří ho staví, ale lidem, kteří v něm žijí. Tímhle mottem
se chce Praha 4 řídit. „Proto jsme prosadili otevření všech
komisí a výborů veřejnosti. Lidé od nás dostávají přímo do
schránek pozvánky na zasedání komise pro územní rozvoj.
Ta na základě jejich připomínek buď po developerovi požaduje, aby stavební záměr upravil, nebo ho jako naddimenz

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12

www.vase4.cz

Čtěte na…

Mendíci oslavili

V. Remka do vesmíru. Scénka
9. A připomněla atmosféru mobilizace v září 1938, třída 8. A
vysílání Jana Masaryka z Londýna, třída 7. A zavedla diváky
do doby počátků totalitního režimu po takzvaném Únoru
1948. Nechyběly samozřejmě
ani události srpna 1968 a Sametové revoluce ve scénkách
třídy 5. B.

100 let naší republiky

Letošní významné výročí naší republiky začali připravovat žáci
a učitelé od září. Rozhodli se, že svátek oslaví celodenním
programem a velkým společným představením. Každá třída
dostala svůj úkol. Na vystoupení se koncem října podíleli žáci
a učitelé čtvrtých až devátých tříd.
hodinách výtvarné výchovy se rodily velké
státní znaky, obrazy našich prezidentů, vlajky, ukázky
děl našich významných malířů
a mnoho kulis na divadelní
scénky. V hodinách českého jazyka žáci studovali a recitovali
báseň J. Seiferta To kalné ráno
či V. Halase Zpěv úzkosti.
Při hudební výchově začal
nácvik písní Ach synku, synku,

V

písně Legionářské, Modlitby
pro Martu, Čierne oči, Škoda
lásky a mnoha dalších. Zvláštní
pozornost byla věnována nastudování naší i slovenské státní hymny. Pracovalo se i při tělocviku, děvčata ze sedmých
tříd nacvičovala spartakiádní
skladbu a třída 4. A vystoupení
našich úspěšných sportovců.
Samotné slavnostní představení zahájila fanfára z opery Li-
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Mrazivý i dojemný
zážitek

buše a symbolický příchod prezidenta T. G. Masaryka. Žáci
z 8. A přednesli některé citáty
a zamyšlení našeho prvního
prezidenta.

Únor 1948
i cesta do vesmíru
V programu nechybělo téma
legionářů, sportovců, naše úspěchy ve vědě a technice, cesty
Hanzelky a Zikmunda, cesta

Třída 6. A nastudovala ukázku ze hry Karla Čapka Ze života hmyzu, děvčata ze sedmých
tříd a kluci z 9. A připomněli
krásnou dobu 60. let tancem na
písně z muzikálu Starci na
chmelu. Mrazivým i dojemným
zážitkem byla ukázka z terezínské hry Brundibár, kterou předvedla třída 5. A, a také ukázka
z posledního dopisu M. Horákové za doprovodu Elišky Váchové na housle. Program byl
doplněn i o archivní ukázky
rozhlasových záznamů významných chvil národa.
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www.auto-pristresek.cz
SVÁŘEČ – ZÁMEČNÍK – MONTÁŽNÍK
Výroba a montáž moderních a designových zastřešení.
Hledáme zkušeného svářeče, zámečníka i montážníka.
Náplň práce: svařování a výroba ocelových konstrukcí
• příprava a montáž vyrobených i typových produktů
Požadujeme: pracovitost, zručnost, zodpovědnost
• ŘP-B
• svářečský průkaz CO2 NENÍ PODMÍNKOU
• praxe v oboru vítána
Nabízíme:
• zázemí stabilní a prosperující společnosti
• individuální přístup
• profesní vzdělání
Místo pracoviště: výroba Praha 4 Kunratice
Kontaktní osoba:
Pavel Bederka pavel.bederka@pkbpro.cz 702 063 323
Více o pozici a přístřešcích na www.auto-pristresek.cz
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PŘIPRAVILA MGR. JITKA POKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY, FOTO ARCHIV ŠKOLY

školství

servis

Velkoobjemové

Stanoviště

kontejnery

■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkan. vinice I x U Děkanky
■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Hornokrčská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1

■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

Mediální agentura hledá

14

www.vase4.cz

13. listopadu 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Vzdušná x Na Rovinách

Společná realitní
a advokátní kancelář
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

14. listopadu 16.00–20.00
■ Nad Lesním divadlem x Němčická
■ Pod Krčským lesem x Ružinovská
15. listopadu 16.00–20.00
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

12. listopadu 16.00–20.00
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova

16. listopadu 16.00–20.00
■ Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
INZERCE V4-1114

Více na
www.vase4.cz

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
INZERCE V4-1122

Volejte Libora
602 444 693

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

9. listopadu 16.00–20.00
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krč.vodárny
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

INZERCE V4-1123

ZDROJ MČ PRAHA , FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

na sběr kovových obalů

19. listopadu 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)

20. listopadu 16.00–20.00
■ Horáčkova X Bartákova
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
21. listopadu 16.00–20.00
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Psohlavců x Věkova
22. listopadu 16.00–20.00
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
23. listopadu 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Sládkovičova
26. listopadu 16.00–20.00
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská)
27. listopadu 16.00–20.00
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (proti škole)
28. listopadu 16.00–20.00
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
29. listopadu 16.00–20.00
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
30. listopadu 16.00–20.00
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Darujte
zábavu

aquapalace.cz
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KAULAND
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