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Snila jsem o prknech,
na nichž se tančí

AŤ VAŠE PŘEDSEVZETÍ
NEKONČÍ V LEDNU
Fitness se stroji Technogym
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Osobní tréninky
Bazén, relaxace a terasa
Měsíční členství od 2 300 Kč
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editorial
Vážení čtenáři,
rok 2019 je tady a nikdo teď
neví, co přinese. Patříte spíše
k těm, které vstup do nového
roku tak trochu děsí, nebo
jste natěšení na nové události
a výzvy? My vám přejeme vše
nejlepší a ať je rok s devítkou
na konci pro vás osobně rokem spokojeným a šťastným.
V prvním letošním vydání
magazínu Vaše 4 vám přinášíme celou řadu novinek.
Přečtěte si třeba povídání
s oblíbenou herečkou Lindou
Rybovou, kterou znáte z řady televizních seriálů, teď je
třeba k vidění v seriálu Ulice. Jak se jí daří, na čem momentálně pracuje a jaký je její vztah k Praze 4? Prožila tady dětství, a tak může hodnotit, jak se tato část Prahy změnila.
Prozradí vám, čím chtěla být jako malá holka, jak vzpomíná
na studia a zavzpomíná i na svoji úplně první roli. Dočtete
se také, jaké kulturní akce vás v letošním roce ve čtvrté
městské části čekají, na co se můžete těšit a co byste si měli
poznamenat do kalendáře. Velkou novinkou bude třeba
letní kino v areálu koupaliště Lhotka. Řada akcí se koná už
v následujících týdnech, vyberte si nějakou a vyrazte sami
nebo s celou rodinou.
Vaše Zuzana
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

PLAVECKY'
KEMP

Co děláme?

5x 2 lekce plavání
2x výtvarka – tvoření
3x cvičení
odpočinek s pohádkou
hraní v herně

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

I
I
I
I
I

Jak to děláme?

11.-15.2 .

příchod dětí 8 – 8.30 I
odchod 16 – 16.15 I

JARNI'

2019

Co jíme?

2x denně svačina I
1x denně oběd I
pití kdykoliv k dispozici I

Cena?

3 700,- Kč I

' DNINY
PRAZ
PRAHA 4
PŘIHLÁŠKY na

I výborná dostupnost

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

www.aquasportclub.cz/
prazdninove-plavani/

I zastávka autobusu Brodského přímo před areálem
I 4 min od OC Chodov
I Plavecký areál Jedenáctka VS
I Mírového hnutí 2385/3 I Praha 4 - Chodov I Recepce 226 801 290 / 299

Aqua Sport Club

www.aquasportclub.cz

www.vase4.cz

3

aktuality

Přivítejte své dítě
mezi občany
a vítání občánků se mohou přihlásit
rodiče nově narozených dětí ze čtyřky. Zúčastnit se vítání občánků mohou pouze ty děti, které mají trvalé bydliště
v Praze 4. Přihlášku najdou rodiče na webu
městské části, stačí ji vyplnit přímo ve for-

N

muláři a odeslat e-mailem na adresu vitaniobcanku@praha4.cz, lze ji však také vytisknout a doručit ji osobně na podatelnu
městské části. Na akci jsou zvány děti starší pěti měsíců, vítání probíhá v obřadní síni
Nuselské radnice.

Uzavírky na čtyřce
a několika místech ve čtvrté městské části musejí řidiči počítat v následujících měsících s omezením.
Do konce ledna je zúžená vozovka v ulici
Vyskočilova na nájezdu na ulici 5. května
ve směru na Nuselský most. Probíhají zde

PŘIPRAVIL RED

N

stavební práce. Až do konce června bude
omezení v ulici 5. května ve směru do centra mezi čp. 20 až 28. Platí zde zábor pro
zřízení staveniště a koridoru pro chodce,
zábor parkovacího pruhu a chodníku pro
chodce.

Termíny
lhotecké akademie
elou řadu zajímavých akcí připravila
na únor a březen lhotecká farnost
u kostela Panny Marie Královny míru. Na neděli 3. února od 16.30 hodin je
naplánována beseda na téma Poutní místo

C

Lurdy a tradice vlakových poutí a 3. března se bude mluvit ve stejném čase o tématu Hierarchie již v prvotní církvi? Historicko-teologický exkurz do prvních desetiletí
církve.

Čtyřka chce

Č

ěžecká škola pokračuje v Praze 4
i v lednu. Přijít si zaběhat může
každý zdarma, a to jak výkonnostní běžci, tak i naprostí začátečníci,
přijít lze ve skupině, zaběhat si mohou
i maminky s malými dětmi nebo senioři. Běžci se scházejí každý čtvrtek
v 18.00 hodin, až do března je sraz ve
Žlutých lázních.

B

Průzkum
veřejného mínění
ž do konce února budou domácnosti ve čtvrté městské části
navštěvovat tazatelé nezávislé
výzkumné společnosti MEDIAN, která
provádí mezinárodní šetření nazvané
Politické postoje. Cílem průzkumu je
získat informace o představách obyvatel České republiky týkajících se domácí i mezinárodní politické situace.
Dotazování trvá přibližně 25 minut, odpovědi jsou anonymní a účast v průzkumu je dobrovolná.

A

Novinky
z knihovny
ěstská knihovna v Praze připravuje na letošní rok celou
řadu novinek, týkat se budou
i čtvrté městské části. V Praze se bude
otevírat hned několik nových nebo rekonstruovaných poboček. Vedle pobočky Zahradní Město, Černý Most a Hloubětín bude také dokončena adaptace
objektu bývalé Občanské záložny v Michli v Praze 4. Pobočka s názvem Jezerka bude otevřena napřesrok.

M

rozšířit parkovací zóny
tvrtá městská část chce rozšířit nedávno zavedené parkovací zóny.
Tamní radní na základě analýzy dosavadního fungování zón placeného stání
požádali pražský magistrát o rozšíření,
které by mělo začít platit k 1. červenci. Jde

Běhejte
na čtyřce

o rozšíření do oblasti Dvorců, Braníka, Michle a dalších míst sousedících s dosavadními zónami. Radní Prahy 4 také podpořili
žádost městské části Praha-Kunratice, aby
parkovací oprávnění v zónách na území
Prahy 4 mohli získat také její obyvatelé.
INZERCE V4-0102

Ruční truhlářské hoblíky
Náměstí bratří Synků 9
140 00 Praha 4 - Nusle
www.vjrousek.cz
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Bzučivá groteska
Jaroslava Duška
PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV DIVADLA

Novinku na motivy stejnojmenné knihy
Jaromíra Rašína Sláva strojů a měst
představí premiérově tento týden divákům
Divadla Na Jezerce režisér a herec Jaroslav
Dušek. Společně s výtvarníkem Petrem
Niklem a performerem Ondřejem
Smeykalem inscenuje divadelní adaptaci
neuvěřitelného příběhu amerických
inženýrů, německého redaktora a českého
včelaře jako bzučivou grotesku.
ám Dušek se představí ve
všech ženských i mužských rolích – zahraje českého včelaře, německého
redaktora, dva americké inženýry, manželku včelaře i jeho
tajemného přítele. Divadelní
adaptace příběhu se rodila přes
rok. „Jaroslav mi tehdy celé
představení zahrál v kanceláři.
Prostě mi začal vyprávět svoji
představu, a čím více se nořil do

Rašínova příběhu, tím více
jsem žasl a byl nakonec zcela
okouzlen jeho představou divadelního představení, na které
se upřímně těším,“ popsal principál divadla Jan Hrušínský.
Hra obdivovaného ﬁnančníka a kulturního nadšence Jaromíra Rašína (synovce prvního
československého ministra ﬁnancí Aloise Rašína) Sláva strojů a měst je textem, který ne-

stárne. „Hra mne oslovila svou
vizí budoucnosti, kterou my
už zažíváme jako přítomnost,“
řekl o hře Jaroslav Dušek.
Na inscenaci s ním spolupracovali Petr Nikl a Ondřej Smeykal. „Petr Nikl vnese do díla své
výtvarné vize, jevištní pohybové, hlasové i světelné kreace,
včelí píli a občas vstoupí nečekaně i do některé z postav. Hudebník Ondřej Smeykal bude

trubcem, hudcem i trubačem,
velecikádou, včelí matkou, tamtamem, celým úlem zvuků
a tónů, jimiž protká celý večer
tak, aby diváci roztančili všechny buňky svých zázračných
těl,“ doplnil Dušek, „a protože
jde o včely, mělo by jít o chutnou koMEDii, pikantní tragikoMEDii, bzučivou grotesku, která občas žahne laskavým
žihadlem.“

Deset-dvacet-Sova!

cezna polepší, pošle za ní hodného, i když trochu líného
a mlsného Tondu, aby ji léčil.

českých folkových skupin, založili ji už v roce 1960 čtyři členové Vysokoškolského uměleckého souboru.

Broučci pro seniory

S

3. února
■ Představení Deset-dvacetSova! připravilo pro nejmenší
diváky Divadlo Dobeška, a to na
3. února od 15.00 hodin. Jde
o interaktivní představení, které zvedne děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě. Děti se
mohou vydat na dobrodružnou
cestu ve stopách pana Sovy
a spolu s ním se podělit o zážitky a dojmy z dobrodružství
každodenního života. Hra Divadla Damúza je vhodná pro děti
od čtyř let. Na 10. února je
potom naplánováno další dětské představení, a to Jak Tonda
léčil rohatou princeznu Saﬁru.
Tentokrát se děti seznámí
s princeznou, které kouzelná
babička přičaruje za její uličnictví kravský roh. Když se prin-

Přednáška
o architektuře

Tučňáci na arše

5. února

10. února

■ Další přednáška o architektuře se bude konat začátkem
února v Divadle Dobeška. Příchozí budou mít šanci poslechnout si povídání architekta
a herce Davida Vávry. Začíná se
v 19.00 hodin. Tématem přednášky je město Litomyšl.

■ Na 10. února od 15.00 hodin zve Divadlo Na Fidlovačce
všechny děti. Velká potopa je
tu a na Noemově arše platí přísné a nepřekročitelné pravidlo,
od každého druhu se mohou
plavit jen dva. Co když se ale
trojice přátel – tučňáků nehodlá rozdělit ani v tento okamžik? Co se stane s černým pasažérem?

Spirituál kvintet
7. února
■ Oblíbená skupina Spirituál
kvintet vystoupí na Dobešce
7. února od 20.00 hodin. Spirituál kvintet je jedna z prvních

14. února
■ Výstavu Broučci architekta
Zdeňka Podhůrského v prostorách Ctěnického zámku mohou zhlédnout senioři ze čtvrté
městské části. Jde o retrospektivní výstavu loutek například
z večerníčků Broučci, Neználkovy příhody a Dobrodružství
Čokoládového panáčka, ale
i kreseb, pracovních fotograﬁí
či textových informací. Prohlídka je naplánována na 14. února, sraz účastníků je přímo
u zámeckého areálu Ctěnice
a přihlašovat se na akci je možné od 4. února.

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO POHODA

Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme
Poznat, jak se žije lidem s hluchoslepotou,
a zároveň si prohlédnout jejich výtvarnou
tvorbu mohou až do konce února
návštěvníci kavárny Bílá vrána. Klub přátel
červenobílé hole právě s kavárnou pořádají
výstavu „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“.
xpozice je věnována problematice hluchoslepoty.
Tou podle statistik v Česku trpí asi 2500 lidí! Výstava je
putovní a k vidění je na různých
místech Česka už třináctým
rokem. Jejím cílem je seznámit
veřejnost s hluchoslepotou
a vším, co toto postižení obnáší.
Lidé uvidí na výstavních panelech informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, jejich kompenzačních
pomůckách, organizacích poskytujících služby a především

E

o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Tento klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou
činnost. Součástí výstavy jsou
však i výrobky klientů s hluchoslepotou.
Výstava je součástí projektu
Momentální scéna. Jedná se
o umělecké aktivity lidí se zdravotním postižením a těch, kteří
svou aktivitou chtějí podpořit
zaměstnance s mentálním postižením, co v kavárně Bílá vrána pracují.

Kavárna Bílá Vrána je sociální
podnik, kde pracují lidé s mentálním postižením. Zřizuje ji
POHODA, o.p.s., což je nezisková organizace, která se více
než dvacet let zabývá poskytováním sociálních služeb a podporuje tak normální a důstojný
život lidí s postižením. Pohoda
nabízí chráněné bydlení, denní
stacionář, osobní asistenci a terénní odlehčovací službu.

Výstava dokazuje, že ani zrakové postižení neznamená nepřekonatelnou překážku. V kavárně Bílá vrána se už konala
řada zajímavých výstav, třeba
výstava dívky s těžkým zrakovým postižením, beneﬁční výstava Roberta Vana „Fotka
nemusí být ostrá“ nebo fotograﬁcká výstava, která představovala život s Downovým syndromem od války po současnost.

Ceny nemovitostí narazily na strop,
Ceny bytů v Praze prolomily hranici
100 tisíc korun za metr čtvereční. Na
maximu jsou i ceny ostatních nemovitostí,
růst cen zpomaluje. Na trhu ubývá lidí
ochotných a schopných nemovitosti
nakupovat. Naopak je ideální doba pro
prodej jakékoliv nemovitosti.
přelomem nového roku
prorazila cena bytu za
metr čtvereční v Praze
stotisícovou hranici. Zastavila
se až na aktuální hodnotě
104 100 korun za metr čtvereční. Podle ekonomů se to projeví na ochotě lidí nakupovat.
„Překonání této psychologické
cenové hranice přinese ochlazení reálné poptávky,“ říká Mar-

S
6

www.vase4.cz

tin Dočekal, ekonom a šéfredaktor prestižního časopisu Proﬁ
Poradenství & Finance. Podle
údajů Hypoteční banky navíc už
výrazně zpomalil růst cen rodinných domů na 6,2 procenta.
Zpomalení zaznamenal i hypoteční trh, který už zareagoval
na restriktivní opatření České
národní banky. Zvýšení úrokových sazeb a přísnější pravidla

pro poskytnutí hypoték podle
informací hypotečních bank dopadlo na více než desetinu žadatelů o hypotéku. „Uzavřením
přítoku levných peněz z hypoték na trh ČNB jako jediná reálně brzdí poptávku po drahém
bydlení. To přinese určité ochlazení schopnosti lidí nakupovat
cokoliv,“ dodává ekonom Dočekal.
„Navíc se blíží doba, kdy budou reﬁxovat úroky hypoték
lidé, kteří si je brali v době nejnižších sazeb. Splátky jim mohou vyletět i o několik tisíc korun. Na trhu se tak objeví byty
a nemovitosti lidí, kteří nezvládnou splácet své závazky,“ říká
Dočekal.
Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-

nější doba na prodej nemovitostí je teď. Jejich ceny už významně neporostou. Kdo neprodá teď, může prováhat
nejvhodnější dobu na prodej nemovitosti,“ řekl Jindřich Smrčina z realitní kanceláře Vilém
reality. Rozhodně je dobré se
vždy poradit s odborníkem pro
danou oblast. Můžete například
využít bezplatnou poradnu Vilém reality na tel.: 604 755 473,
kde vám ochotně poradí

INZERCE V4-0112

PŘIPRAVILA RED, FOTO PIXABAY

trh čeká postupné ochlazení

servis

Mobilní sběr

Středa 27. 3. 2019
■ křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
15.30–15.50
■ křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
16.00–16.20
■ křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ohradní x Michelská
17.00–17.20
■ křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
17.30–17.50
■ ul. Žateckých u č. 1169/11
18.00–18.20
■ křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí 18.30–18.50

nebezpečných odpadů
Sobota 23. 2. 2019
■ křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
■ křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
■ ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
■ Roztylské nám. č. 369/32
■ Jižní nám. č. 970/9
■ křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.40–10.00
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00

Čtvrtek 14. 3. 2019
■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Pod. hřbitova
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
■ křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova
■ ul. Plamínkové (u garáží)
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
■ ul. Jihlavská č. 611/18

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Sobota 30. 3. 2019
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
■ ul. Novodvorská č. 418/145
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

Sobota 6. 4. 2019
■ křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
■ ul. Zelený pruh č.1221/28
■ ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora)
■ křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
■ křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
■ křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
■ křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–10.50
11.00–11.20
11.30–11.50

ZDROJ: MČ PRAHA 4

Mediální agentura hledá

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

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



www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
INZERCE V4-0116
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sprejů, mazací oleje a tuky, zářivky a jiné odpady s obsahem
rtuti, domácí a zahradnické
chemikálie a další.

ZDARMA

GRAV-IN je unikátní,
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu.
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.
Neobsahuje žádné hormony!

WWW.GRAV-IN.CZ

Požadujte vždy originál

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

INZERCE V4-0115

     

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

INZERCE V4-0117

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

  

INZERCE V4-0108

devzdat lze baterie, akumulátory, léky, odpady
s obsahem rtuti, barvy,
lepidla, pryskyřice, nádoby od

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV DIVADLA VERZE, TV NOVA A TV PRIMA

Sympatická herečka Linda Rybová vystudovala hudebně
dramatický obor na Pražské konzervatoři. Působila
v Divadle Komedie, v Divadle pod Palmovkou a hostovala
i v dalších pražských souborech, například v Národním
divadle, v Hudebním divadle v Karlíně, v Dejvickém
divadle, v Divadle v Řeznické a dalších. V současné době
hostuje v Divadle Palace a hraje ve Vršovickém divadle
MANA s Divadlem Verze, které spolu s manželem Davidem
Prachařem a kolegy a kamarády Janou Janěkovou, Igorem
Chmelou a režisérem Thomasem Zielinskim založila.
Ztvárnila řadu rolí v televizních seriálech, hrách a ve
ﬁlmech české i zahraniční produkce.

Linda Rybová:
Snila jsem o prknech, na nichž se tančí
● Dětství jste prožila v Podolí. Co se vám
na Praze 4 líbilo, co tam máte ráda?
Podolská vodárna, kino Zdar, Vltava, Vyšehrad, staré vily, hodně stromů, vzduch,
hřbitov, Lopatecká ulice. To bylo moje dětství – živly voda a vítr, vnímání krásy starých domů, přírody, klidu, prostoru.
● Líbí se vám čtyřka i dnes, jste s její
současnou podobou spokojená?
Když budeme hodnotit Podolí, tak
upřímně vůbec, znám hodně čtvrtí, které
vzkvétají a žijou, ale to se o dnešním Podolí
říct nedá. Odstěhovala jsem se, když mi
bylo 18, a vždycky jsem se do Podolí chtěla
vrátit a koupit náš starý byt. Ale to mě přešlo před dvěma lety, když jsem se přestěhovala do Podskalí, což je jen o jednu stanici
tramvají dál směrem do centra a je tam
všechno mnohem hezčí. To staré zůstalo
a citlivě vznikají nové kavárny, obchody.
Jen ty kanály na Výtoni kazí ovzduší. Doufám, že to někdo brzy vyřeší.
● Čím jste jako malá holka chtěla být?
Bylo vaším snem stát na divadelních
prknech již od dětství?
Ano i ne. Chtěla jsem být baletkou, takže
o prknech jsem snila, ale o těch, na kterých
se tančí.
● Na konzervatoři jste měla štěstí na
spolužáky i skvělé pedagogy. Jak vzpomínáte na dobu studií, dala vám škola
to, co jste od ní očekávala?
Měla jsem štěstí. Potkala jsem skvělé
spolužáky, někteří dodnes patří k mým nej-
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bližším přátelům, ale i profesory, zvláště
vzpomínám na Janu Preissovou, Ladislava
Mrkvičku a Jaroslava Satoranského.
● Ztvárnila jste celou řadu postav. Vzpomenete si ještě na svoji úplně první roli?
Adéla v Domu doni Bernardy v Divadle
pod Palmovkou.
● Která z vašich rolí je vám nejbližší,
máte ji třeba raději než ty ostatní?
To se těžko posuzuje, ale pokud to zjednoduším a budu vybírat z těch současných,

pak by to byla Soňa ve 3 verzích života
Divadla Verze a Rosie v Africké královně
v Divadle Palace.
● Před čtyřmi lety jste spolu s manželem
a dalšími kolegy založili vlastní Divadlo
Verze. Co pro vás Verze znamená?
Výjimečné spojení, a to osobní i pracovní, také svobodu, tvorbu, obživu, legraci.
● V Divadle Verze hrajete s vlastním
mužem Davidem Prachařem. Nosíte si
práci i domů, nehrozí vám „ponorka“?

osobnost Prahy 4
Ani ne, z Divadla Verze občas ano, protože je to naše divadlo, takže řešíme takové
ty produkční záležitosti. Ale jinak vůbec,
takže jsme spíš „nad vodou“.
● Začátkem loňského listopadu měla
premiéru nová hra vašeho Divadla Verze
Šťastný vyvolený. Na co se mohou diváci
těšit?
Na Igora Chmelu, Davida Matáska, Matouše Rumla, Janu Janěkovou a na mne
v režii Thomase Zielinského. Divadlo Verze
je postavené na konkrétních hercích – lidech a na skvělém textu. Tahle hra je třeskutě vtipná, ale zároveň řeší jedno zásadní společenské téma a vyvolává otázky.
● Co pro vás znamená premiéra a derniéra – začátek a konec, nebo něco úplně
jiného?
Premiéra je stres, očekávání, jako když
se zamilujete. Derniéra je sentiment, vzpomínka na to, co bylo a co tím posledním
představením vlastně končí.
● Jaká další představení Verze nabízí,
na co byste diváky pozvala?
Na všechna, všechna jsou povedená
a vzrušující. Úča musí pryč! je určitým
způsobem děsivá a zároveň vtipná třídní
schůzka, kde s námi hraje i Kristýna Frejová a Petra Špalková. Jméno – to jsou tři
kamarádi, které hrají skvělí herci Jan Dolanský, Roman Zach, Petr Lněnička, a dvě
holky, co se nestačej divit – Jana Janěková
ml. a já. Odehrává se při rodinné večeři, co
se totálně zvrhne poté, co se její účastníci
dozvědí velmi nečekané vztahové souvislosti. Poručík z Inishmoru je irská, nekompromisně černá komedie, kde se v rámci tarantinovského humoru řeší obarvené
kočky krémem na boty, vystřelené kraví oči
atd. 3 verze života vás dostane na jeden večírek vědců. Stejná situace – třikrát jinak.
Tohle bylo naše úplně první představení,
takže v něm hrajeme my čtyři a režíruje
nás Thomas Zielinski. Sudí je sólo pro
skvělého Ladislava Hampla jako fotbalového rozhodčího. Konečně divadlo pro všechny fanoušky fotbalu!
● Divadlo Verze zakotvilo na scéně Vršovického divadla MANA. Jak se vám tu
hraje?
Krásně, Mana je na skvělém místě. Vršovice vzkvétají, jsou tu nové restaurace, kavárny, kina, je tu dobrá atmosféra, což se
přenáší i dolů do divadla, které má pro nás
ideální prostor a dobrou akustiku. Toto
kdysi vršovické Jiráskovo divadlo, které za
komunistů sloužilo jako sklad, bylo vráceno do původního stylu 30. let, za což patří
velký dík bratřím. Mana je totiž jediné divadlo v Čechách postavené v kostele, je to
architektonický skvost a unikát. A kromě
toho má náš divadelní bar dobré víno!

www.vase4.cz
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Linda Rybová
herečka

● Jaké jsou vaše plány na
letošní rok, na co se těšíte, co
připravujete?
Rozhodně bych chtěla zvolnit tempo. Budu hrát divadlo,
točit dál seriál Ulice, budu se
svými dětmi, s rodinou – a to
bohatě stačí.

● Jak nejraději trávíte vánoční svátky, dodržujete nějaké vánoční zvyky, tradice?
Vánoce miluju, většinou jsme
spolu celá velká rodina, u štědrovečerní tabule nás bývá tak
patnáct. Máme rybí polévku,
smaženého kapra, bramborové

INZERCE V4-0109

saláty, vánoční dort, rozkrájená
jablíčka, šupiny do peněženky,
zpíváme u klavíru koledy a chodíme hledat Ježíška. Jsme takoví závislí tradicionalisté.
● Co byste popřála čtenářům
do nového roku?
Lásku, zdraví, štěstí.

■ Narodila se v Praze.
■ Studovala balet a poté absolvovala hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři.
■ Byla v angažmá v Divadle
pod Palmovkou a v Divadle
Komedie. Hostovala v Národním divadle, v Hudebním divadle Karlín, v Dejvickém divadle, v Divadle
v Řeznické, v Ungeltu, v Divadle Broadway, Ta Fantastika, v Divadle F. X. Šaldy
v Liberci.
■ V současné době hostuje
v Divadle Palace a hraje v Divadle Verze, jehož je spoluzakladatelkou.
■ Ztvárnila řadu rolí ve ﬁlmech, v televizních inscenacích i v seriálech. V současné době hraje například
v televizních seriálech Ulice
a Ohnivý kuře.

INZERCE V4-0110

4. 2. 2019
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ZAHÁLKA

Adresa pro život plný života
Zahálka je nová malá
čtvrť na břehu Vltavy
v sousedství golfového hřiště
Hodkovičky. Skvělé místo
pro domov i pro investici.
Jak přišla Zahálka ke svému jménu?
Autoři projektu nechali vyniknout
přednostem atraktivní lokality
u Vltavy na pomezí Hodkoviček
a Modřan. Zasadili do ní koncept
nadčasově moderního bydlení
s bezpočtem možností lenošivého
i aktivního trávení volného času.
Domy jsou orientovány tak, aby
umožňovaly velkorysé výhledy
na malebné scenérie okolí Vltavy
s protilehlými kopci Chuchelského
háje, golfový green i vilovou čtvrť
starých Hodkoviček.
Zahálka je bezprostředně napojena
na jednu z hlavních pražských

cyklostezek vedoucích podél
Vltavy od centra až do Zbraslavi.
U přírodního břehu Vltavy se už
dnes lidé běžně koupou, rybaří,
piknikují, nebo si užívají přilehlých
sportovních areálů Freestyle park,
Hamr nebo Vodpočívárna. Téměř
pod okny Zahálky mají svůj malý
ráj golfisté. Romantické duše zas
míří do půvabných zákoutí poklidné
Modřanské rokle. Komu přijde na
chuť zajet si do centra, tramvají
nebo na kole přes náplavku je tam
za dvacet minut.
Na projektu Zahálky spojilo síly hned
několik architektonických ateliérů
pod taktovkou renomovaných
developerů Karlín Group a Horizon
Holding. Cenami ověnčené
slovinské studio Bevk Perovič
Arhitekti navrhlo kromě celkového
urbanistického konceptu i jednu
z prvních dvou budov projektu.
Vtělilo do ní neokázalý luxus
chytrých bytových dispozic

a jedinečných architektonických
prvků, jako je například velký
prosklený arkýř s dechberoucím
výhledem. Druhý dům navrhlo
přední české architektonické studio
Under Construction Architects a i na
něm je zjevný jedinečný rukopis.
Jeho elegantně zaoblená budova
vyniká promyšleným prostorovým
řešením bytů s velkorysými terasami.
Tvůrci Zahálky doplnili špičkovou
architekturu domů také špičkovou
krajinnou architekturou. Celý areál
počítá výhradně s podzemním
parkováním, aby veškerý povrh
zůstal zachován pro zeleň. Atelier
zahradní architektury Flera byl
povolán, aby celému prostoru
obklopujícímu bytové domy vdechl
život a krásu. Desítky stromů,
zahrady, louky protkané cestami,
hřiště, ale třeba i amfiteátr doplní
revitalizovaný Zátišský potok.
Zahálka vrací místu duši. Bude se tu
dobře žít.

MOJE Z AHALK A .CZ
INZERCE V4-0101

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

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

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

INZERCE V4-1210
V4-0114

Rybník Šeberák, známý svojí nudistickou
pláží, je plný bahna

Radnice Prahy 4 chce opět pronajmout
Branické divadlo

Rybník Šeberák, do kterého se vlévá z východního směru
Kunratický potok a z jižního směru Vestecký potok, je největším rybníkem v Kunraticích. Přesné datum založení
rybníka není známé, první zmínky o něm pochází už z roku
1602. V roce 1933 bylo na rybníku otevřeno koupaliště,
které funguje dodnes. Na východním břehu nádrže se nachází v Praze vyhlášená nudistická pláž. Hlavní město Pra-

Pro Branické divadlo se opět hledá provozovatel. Uvedl to
mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Minimální nájemné je 10.000 korun bez DPH a zájemci mohou městské části své nabídky
zasílat do 30. dubna. Záměr pronájmu radnice zveřejnila
nejen na své úřední desce, ale rovněž na realitním serveru.
Divadlo městská část pronajala v roce 2016 společnosti
BCD CZ principála Václava Čížkovského, které ale nakonec

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Čtěte na…

cestování

Můj báječný týden na Krétě
Kréta, ostrov proslulý řeckými bájemi.
Místo, kde se zrodil nejvyšší řecký bůh
Zeus. Odehrává se zde i báje o Ikarovi. To
všechno mne nadchlo natolik, že jsem
místo pro dovolenou dál nehledala.

Nechte si poradit
s výběrem hotelu
Hotel je opravdu nádherný
a kromě písečné pláže poskytuje svým hostům i vlastní ba-

Chcete poradit
s dovolenou?
Zavolejte
Lence Kopecké,
specialistce na Řecko,
tel.: 702 011 404

First minute
za nejlepší ceny

Knóssos a Heráklion
a malebný Spinalonga
Půjčené auto vám dává svobodu v čase i místě. To jediné
má smysl. Zajedete si do archeologického parku Knóssos, kde
poznáte osudy mínojské civilizace. Prohlídka 4000 let starého paláce vám vezme dech. Asi

Heráklion je hlavním městem
a významným přístavem
řeckého ostrova Kréta
tisíc místností propojených
chodbami jako labyrint dokáže
člověka úplně pobláznit. Je potřeba si vydechnout a v některé
z mnoha místních taveren si dát
skutečný řecký salát – mimochodem překvapí vás, že s tou
evropskou verzí mnoho společného nemá, osvěžující tzatziky
a sklenku vína. Pokud nemáte
archeologie dost jako já, je podvečer pak ideální na návštěvu
Archeologického muzea v nedalekém Heráklionu.
Zážitek plný antiky na závěr
prohlídky letoviska – procházka městskými hradbami, které
vedou až k přístavu, a pevnosti.
Centrum města označuje lví
kašna. Směrem na východ od
hotelu jsem při cestách minula
ještě dva akvaparky (Acqua
Plus a Watercity Waterpark
Crete), kde byly už z dálky vidět
obří skluzavky. Tahle lákadla
pro mě moc nejsou, ale jsem si
jistá, že rodiny s dětmi je velmi
ocení. Naopak jsem neodolala
zastávce v místním krétském
akváriu. To množství druhů
všech vodních živočichů vám
ukáže, jak je příroda krásná.

Nejkrásnější
pláž s útesy
Projet ostrov autem vám nabídne příležitost zajet na asi
jednu z nejromantičtějších plá-

PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ, FOTO DEPOSITPHOTOS.COM
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zén. Šokovala mě ale strava.
Místní kuchyně nabízí bohatý
bufet, kde můžete ochutnat
všechny lokální dobroty. V nabídce tak nechybí gyros, suvlaky ani musaka. Výběr rybích
pochoutek a plodů moře je pro
našince zdrcující. Vše, co znáte, a mnoho toho, co neznáte.
Gastronomie je samozřejmě
propojena s místním vínem.
V každém doušku cítíte silné
řecké slunce. To se v kombinaci
se západem slunce nad mořem
asi nikdy neomrzí.
Přestože autobus u hotelu zajišťuje komfortní dopravu, na
ostrově si prostě musíte půjčit
auto. Pokud jste tedy řidič, samozřejmě. Ceny jsou přívětivé,
velmi podobné těm našim a stačí vám jen náš řidičák. Jen trochu znervózní přístup místních. Auto vám půjčí, dokonce
ho přistaví až k hotelu. Když ho
ale chcete vrátit, dostanete jednoduchou a velmi znepokojivou
informaci. Nechte ho zaparkovaný před hotelem a klíče nechte uvnitř, my si ho nějak vyzvedneme. Ten pocit, když
každé ráno vstáváte a z okna
kontrolujete, jestli už je pryč…
A když pak skutečně zmizí, tak
se vám z hlavy nemůže dostat
myšlenka, jestli ho někdo ukradl, anebo si ho skutečně vyzvedli z půjčovny… Nic, pojďme dál
za veselejšími věcmi.

Kréta
od 4115 Kč
na vivu.cz
ží vůbec. Jmenuje se Matala a je
asi 70 kilometrů na jihozápad
od Heráklionu. Pláží najdete na
Krétě mnoho, ale pro mne byla
Matala absolutně bezkonkurenční. Písek, moře, útesy,
o které se rozbíjejí vlny, a zakřivené jeskyně.
Na závěr ještě jedna poznámka a rada zároveň. V Řecku je
slunce velmi silné. Kvůli tomu
je skoro všude i na ostrovech
často suchá tráva a keře. A proto tam také často hoří. A někdy
i hodně. Netřeba se ale ničeho
obávat a jen dát na dobré rady
místních, čemu se vyhnout. Panika a okamžité požadavky na
odjezd z ostrova, když zahlídnete někde plameny, je úplně
mimo. Dělejte vše jako místní,
kteří mají tisícileté zkušenosti.
Když vidíte požár a místní si dávají zvláštní řeckou kávu, v klidu se posaďte a dejte si ji také.
Hasiči to zvládnou a pro vás to
je jen neobvyklý zážitek.

www.vase4.cz
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estovky standardně propagují tento největší řecký ostrov jako ráj plný
nádherných písečných pláží, tajuplných pevností tisíce let starých, jeskyní a také archeologických nalezišť. A víte co? Ve
všech těch slibech ani trochu
nelžou.
Protože jsem ještě pořád nevyhrála v Sazce, koupila jsem si
dovolenou s velkým předstihem. Tak to vyjde nejlépe. Jako
svou základnu jsem si vybrala
hotel Sentido Blue Sea Beach,
který mi doporučila Lenka Kopecká z CA Vivu.cz. Jeho poloha
na okraji letoviska Stalida, ale
přitom jen čtyři kilometry od
měst Malia a Chersonissos je
perfektní tím, že je mimo hlavní centrum. Zároveň je ale přímo na pláži. Byla jsem nadšená, že přímo před hotelem je
zastávka autobusu, který vás
zaveze do hlavního města Heráklion nebo do letoviska Agios
Nikolaos. Rozhodně jsem chtěla něco vidět z bezbřehé historie, kterou je Kréta proslavená.

CENY NA KRÉTĚ
Jídlo v restauracích
Večeře v restauraci
226 Kč
Jídlo ve fast foodu
140 Kč
Menu v centru
365 Kč
Pivo točené 0,5 l
70 Kč
Potraviny v Řecku
Broskve 1 kg
103 Kč
Chléb 0,5 kg
22 Kč
Jablka 1 kg
38 Kč
Máslo
50 Kč
Mléko 1 l
32 Kč
Olivový olej 0,5 l
193 Kč
Rajčata 1 kg
3 Kč
Sýr, místní 1 kg
212 Kč
Vejce 12 ks
76 Kč
Zmrzlina
109 Kč
Víno
136 Kč
Nealko nápoje na Krétě
Cappuccino
54 až 75 Kč
Coca-Cola 0,33 l
36 Kč
Džus – 45
55 Kč
Voda 1,5 l
22 Kč

rozhovor
Kulturu, majetek a podporu podnikání má na starosti Lukáš Zicha,
který na podzim ve volbách obhájil post místostarosty. Jaké jsou
jeho plány a vize do nového volebního období?

Lukáš Zicha:
Chci živou Prahu 4
● Nově máte rozšířenou kompetenci o kulturu. Co chystáte nového v této oblasti?
Chci živou Prahu 4. Ten, kdo
kulturou žije, bude mít bohatý
program, a ten, kdo ji nevyhledává, toho rušit nebude.
● Můžete být konkrétnější?
Samozřejmě, do voleb jsem
šel s jasnou vizí a jsem rád, že
mi voliči dali důvěru program
realizovat. Nyní ale k jasným
projektům. Praha 4 bude mít
nově reprezentační ples. Mys-

lím, že pro fungující společnost
je ples ideální prostředí, kde se
formují vztahy a neformálním
způsobem se s občany řeší běžné problémy v naší městské
části. Myslím, že právě ples je
prostor pro ukázky uměleckých či tanečních škol, pěveckých sborů, dobrovolných hasičů, sportovců, prezentaci
místních podnikatelů formou
osvědčené tomboly a mnoho jiných. Dokonce si myslím, že
v obcích, kde nemají své plesy,

Z a p o d p or y m í s to s t a r o s t y M g r. L u k á š e Z ic hy

JA R N Í KONCERT Y
na Nuselské radnici
Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4



MUZIKANTSKÁ PUTOVÁNÍ...
28. února 2019, 17 hodin
… Z NÁRODNÍHO DIVADLA
Beethoven, Smetana, Dvořák, Offenbach
Michaela Zajmi – mezzosoprán, Bledar Zajmi – violoncello
Egli Prifti – klavír
14. března 2019, 17 hodin
… Z RUDOLFINA
Mozart, Puccini, Dvořák, Janáček
České filharmonické kvarteto
4. dubna 2019, 17 hodin
… ZE SEMAFORU
„Láska to (ne)jsou jen písmena“ (komorní recitál)
Jitka Molavcová, Petr Ožana – klavír
16. května 2019, 17 hodin
… Z REDUTY
Jazzové standardy a úpravy moravských lidových písní
Emil Viklický – klavír, Petr Dvorský – kontrabas

Vstupenky na koncert v ceně 50,- Kč v prodeji
od 4. února 2019 na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
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KONCERTY
na Nuselské radnici

bály či společenské večery, je
prostě něco špatně… Další velkou kulturní akcí bude letní
kino v areálu koupaliště Lhotka. Nepůjde o novinky z kinematograﬁe, ale o pohodový letní večer s přáteli, prima ﬁlmem
a třeba i pivkem za minimální
vstupné – ideálně zdarma. Dále
jsem se rozhodl obnovit dříve
dobře fungující Svatováclavské
velebení v parku Jezerka, což je
celodenní akce pro celou rodinu
na svátek svatého Václava
s programem pro děti i dospělé.
● V minulém roce jste zavedl
tančírny s Prahou 4. Budete
v tom pokračovat?
Zcela určitě ano, předně z toho důvodu, že tento projekt se
povedl a naše tančírny jsou hojně navštěvovány.
● Jaké další kulturní akce
máte v nejbližší době v plánu?
Další kulturní akcí je „Zažít
Prahu 4 jinak“, která se stala již
tradicí a milerád v ní budu pokračovat. Jedná se o velmi příjemné sousedské setkání, kde
se sousedé spolu mohou seznámit.
● Jaké máte plány v oblasti
kultury pro náročné? Mířím

tím hlavně k příznivcům vážné hudby.
Zcela určitě myslíme i na ně.
Celé jaro i podzim budeme pořádat koncerty vážné hudby na
staré radnici za minimální
vstupné a pozvánku na tuto akci si dovoluji přiložit k tomuto
rozhovoru.
● Přibližně před dvěma lety
jste sehnal nového nájemce
Městské knihovny do objektu
bývalé banky v Nuselské ulici.
Kdy se můžeme těšit na otevření?
Když jsem nastoupil do své
funkce, tak bylo obsazení tohoto objektu kvalitním nájemcem mou prioritou. Stále si
pamatuji krásnou schůzku s ředitelem městských knihoven
RNDr. Tomášem Řehákem na
Mariánském náměstí v sídle této organizace. Jsem rád, že ho
má nabídka zaujala, a nakonec
jsem to prosadil i v radě na MČ.
Centrální knihovna v Praze 4
by měla být otevřena v roce
2020–2021. Městská část se
zavázala k opravě oken a fasády
a ostatní investice kolem 40 milionů korun půjdou z rozpočtu
hlavního města Prahy.
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VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V4-0105

