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Kam s odpadem
v Praze 4

Romana
Goščíková:
Nejradostnější je pocit, že práce,
kterou dělám, má smysl

Systémový specialista Citrix / SCCM
Do týmu Data Centres hledáme nového kolegu na pozici
Systémového specialisty se zaměřením na Citrix a SCCM.
CO VÁS NA TÉTO PRACOVNÍ POZICI ČEKÁ:
●
●
●

Realizace projektů v oblasti virtualizace desktopů a správa koncových stanic
Technologie Citrix, Microsoft + následná systémová podpora
Konzultace a presales podpora projektů pro klíčové klienty

POŽADUJEME:
●
●
●
●
●
●
●
●

Minimálně středoškolské vzdělání technického směru
Praxe alespoň 2 roky na úrovni implementace a podpory produktů primárně v oblasti Citrix,
Microsoft (terminálové farmy/VDI nebo Systém center configuration manager)
Odborné certifikace Citrix, Microsoft výhodou
Všeobecný přehled v IT oblasti (virtualizace, servery, storage, AD, DNS apod.)
Silná motivace k dalšímu odbornému růstu
Orientace na zákazníka, komunikační dovednosti, samostatnost, zodpovědný přístup
Anglický jazyk (aktivní) – slovem i písmem
Aktivní řidič s ŘP sk. B

NABÍZÍME:
●
●
●
●

●
●

Pracovní smlouvu na plný úvazek
Výborné mzdové ohodnocení s motivačním bonusem za výsledky
5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (Sick days)
Další zaměstnanecké benefity jako např. stravenky, dotovaná Multisport karta, výhodný program
SIM karet, výuka anglického jazyka, vzdělávání, jednorázový příspěvek na dopravu, pracovní
výročí, odměna za doporučení vhodného kandidáta...
Kancelář v Praze u zákazníka
Nástup dohodou

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám životopis na adresu
aneta.ranochova@sntcz.cz, nebo lucie.stickova@sntcz.cz.

Těšíme se na Vaše reakce.
INZERCE V4-0223

editorial
Vážení čtenáři,
dětem skončily jarní prázdniny a na další delší volno si
teď nějakou dobu počkají.
Aby to čekání bylo přece jen
o něco příjemnější, mohou si
školáci zasoutěžit. Vyhlášen
byl totiž další ročník soutěže
Malí velcí spisovatelé, v níž se
lze utkat se svým literárním
příspěvkem. Čas na odevzdání svých prací mají děti do
konce března. Ve školách se
toho děje spousta, přečtěte
si, co zajímavého žáci ze čtyřky zažili nebo v čem uspěli. A kdo se do školy teprve chystá,
pro toho bude důležitým měsícem duben, na kdy jsou připraveny zápisy do prvních tříd. Nevynechejte ani rozhovor
se starostou Prahy 4. Jak hodnotí zavedení parkovacích
zón a jak komentuje další témata? S Prahou 4 je spjata
Romana Goščíková, majitelka a ředitelka Divadla Radka
Brzobohatého, její zájezdové divadlo mělo totiž základnu
na Dobešce. Jak na tu dobu vzpomíná, jaké to vůbec je řídit
divadlo a jaké má se svojí pražskou scénou plány? Inspirujte se v naší nabídce volnočasových akcí, a i když je
venku zima, vydejte se ven a zažijte něco zajímavého.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
INZERCE V4-0206
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek
prodávejte s Vilémem
Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!
Volejte ještě dnes

604 755 473
www.vase4.cz
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aktuality

Praha opraví

Stěna ochrání
Spořilov před hlukem

terasu na Budějovické
lavní město Praha v létě opraví terasu u metra C Budějovická. Pasáž
byla uzavřena loni v lednu až do odvolání z důvodu havarijního stavu terasy
nad jižním vestibulem metra. Pro obyva-

H

tele čtyřky šlo o velkou komplikaci. Až do
podzimu, kdy byl vestibul zpřístupněn,
museli pasáž obcházet. Jižní vestibul stanice je velmi vytížený, jde o hlavní přestupovou trasu z autobusů MHD.

Junioři a senioři
PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Š

první třídu. V kategorii seniorů zvítězil
Zdeněk Růžička, který se stal i absolutním
vítězem a získal pohár starosty MČ Praha 4, kategorii juniorů vyhrál Theodor
Bernt z páté třídy ZŠ Jílovská.

Svezte se
hybridním autobusem
ražský dopravní podnik testuje hybridní autobus. Svézt se jím mohou
obyvatelé Prahy 4, jezdí z garáže
Hostivař. Jde o kloubový autobus značky
Volvo s označením 7900 LAH, Praha ho má

P

vypůjčený od švédského výrobce. Testování
autobusu, který je poháněn kombinací naftového motoru a elektromotoru a u něhož
výrobce deklaruje úsporu pohonných hmot
až o 30 procent, potrvá čtyři měsíce.

Čtyřka hledá
nájemce Branického divadla
ového nájemce Branického divadla
hledá čtvrtá městská část, současný
provozovatel dostal od radnice výpověď. Podmínky pronájmu jsou takové, že
minimální měsíční nájemné je deset tisíc
korun bez DPH a nabídky mohou potenci-

N

V

Oprava
mostů v lese

se utkali v šachu
estý ročník šachového turnaje mezi
juniory a seniory zná své vítěze. Turnaj se konal v Základní škole Jílovská, zúčastnilo se ho celkem 32 hráčů. Nejstaršímu bylo 85 let, nejmladší navštěvuje

ylepšená protihluková stěna bude chránit obyvatele Prahy 4.
Technická správa komunikací
totiž nechá prodloužit a zvýšit stěnu na
Jižní spojce na Spořilově. Stěna je momentálně v nevyhovujícím stavu.

ální zájemci zasílat městské části do konce
dubna. Případní provozovatelé budou muset také předložit koncepci, zamýšlenou
podobu programu a plán hospodaření a počítat s tím, že bude nutné umožnit v budově pořádání akcí městské části.

to let by měly vydržet opravené
mosty v Kunratickém lese. Původně zde byla v plánu jen dílčí
oprava, nakonec se však přistoupilo
k celkové rekonstrukci. Poškozené zábradlí totiž odhalilo podemletí základů
a narušené zdivo. „Snažíme se, aby
prostředí Kunratického potoka dostalo
po dlouhých letech zpátky svůj přírodní ráz. Takže kromě rekonstrukce
mostů jsme již odstranili nefunkční betonové zídky a různé zbytky opevnění
potoka, které krajinu očividně kazilo,“
popsal náměstek primátora pro oblast
životního prostředí Petr Hlubuček. Na
základy a vnitřní části mostů byly použity moderní technologie, uplatnila se
však i tradiční kamenická práce. Revitalizace Kunratického potoka bude pokračovat i v následujících měsících.

S

Uzavření
informačního centra
posledním dnem ledna byl ukončen provoz informačního centra
Braník v Branické ulici. Obyvatelé čtyřky tak mohou využívat zbylá
informační centra na náměstí Hrdinů,
v Hlavní, Jílovské a Antala Staška.

S
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Velký předsezónní výprodej zahradního nářadí

BARNEL USA od 21. 2. do 26. 2. 2019
Do vyprodání zásob.
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Nám. bratří Synků, Praha 4, www.vjrousek.cz

volný čas

Tobogánem rovnou do vesmíru

J

vesmíru, kde bude moci zkoumat mléčnou dráhu a cizí planety, nebo na nebeskou oblohu,
kde navštíví vzdušný a mraky
obklopený bájný chrám.
„Poslední překážkou, která
dosud bránila užít si virtuální
realitu naplno, bylo omezení
pohybu. Atrakce VR slide toto
překonává. Spatřujeme v ní začátek nové éry vodní zábavy,“
poznamenal Sirko Adler, zástupce dodavatele technologie
společnosti Wiegand Maelzer.

Virtuální tobogán
■ Najdete ho v nejvyšším místě Aquapalace Praha, na startu
tobogánu Magic tube.
■ Na výběr jsou dva ﬁlmy – Vesmírná nebo Nebeská jízda.
■ Obsluha vám nasadí VR brýle a můžete se nechat unášet na
vlnách tobogánu a fantazie.
Virtuální realita
Během
je otevřena každý den
jarních prázdnin
po–pá
15.00–19.00 hodin
po–pá
13.00–19.00 hodin
so–ne
9.30–19.30 hodin
so–ne
9.30–19.30 hodin

PR AQUAPARK

de o opravdu ojedinělý zážitek a navíc první podobnou atrakci, která spojuje
vodní zábavu a virtuální realitu. Stačí si nasadit VR brýle,
vybrat si, zda chcete jet vesmírnou, nebo nebeskou jízdu, odrazit se na startu tobogánu Magic tube a zábava začíná.
Unikátní zařízení z produkce
Ballast Technologies jako první
kombinuje jízdu na tobogánu
a audiovizuální zážitek. Člověka dokáže přenést do prostředí

PŘIPRAVILA RED, FOTO AQUAPALACE PRAHA

Poznat vesmír nebo prozkoumat nebeskou
oblohu nebylo nikdy snazší. Obojí můžete
detailně poznat, aniž byste opustili Prahu.
Vydejte se do čestlického Aquapalace
a propojte zábavu, adrenalin a poznání.
Umožní vám to nový tobogán s virtuální
realitou ze Silicon Valley.

Ceny jsou na maximu,

růměrná cena nových bytů v Praze vzrostla meziročně o 18,6 procenta na
101 091 korun za metr čtvereční. Počet prodaných bytů loni
klesl o devět procent na 5000,
byl tak nejnižší od roku 2012.
Pokles prodeje odpovídá očekávání ekonomů a realitních kanceláří.
Za celý loňský rok developeři
v Praze prodali 5000 nových
bytů, meziročně o devět pro-

P

cent méně. Byl to nejmenší počet od roku 2012, proti rekordnímu roku 2015 klesl téměř
o 30 procent. Nejvyšší podíl prodaných bytů připadal na Prahu 5 (23 %), Prahu 9 (20 %)
a Prahu 10 (17 %).
„Cena 100 tisíc za metr čtvereční je maximální psychologická hranice. Už přiblížení k ní
přineslo očekávané ochlazení
reálné poptávky,“ řekl Martin
Dočekal, ekonom a šéfredaktor
prestižního časopisu Proﬁ Poradenství & Finance. Ceny nových
bytů jsou přitom motorem, který určuje vývoj na celém realitním trhu.
Nejdražší byty jsou tradičně
v Praze 1, kde cena dosahuje
198 tisíc korun za metr čtvereční. Nejdostupnější jsou byty

v Praze 4 a Praze 10, kde se cena metru čtverečního pohybuje
mírně pod 89 tisíci korunami.
Developeři se shodují v tom, že
zájem o bydlení v Praze sice
přetrvává, lidé ale při současných cenách bytů musí dělat zásadní kompromisy v jejich velikosti nebo směřují nákup do
méně atraktivní lokality.
Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhodnější doba na prodej nemovitostí je teď. Jejich ceny už významně neporostou. Kdo neprodá
teď, prováhá nejvhodnější dobu
na prodej nemovitosti,“ řekl Jindřich Smrčina z realitní kanceláře Vilém reality. Rozhodně je
dobré se vždy poradit s odborníkem pro danou oblast. Může-

te například využít bezplatnou
poradnu Vilém reality na tel.:
702 076 792, kde vám ochotně
poradí.
Obdobná situace je podle Českého statistického úřadu i ve
Středočeském kraji. Ve středních Čechách se nejdráže
prodávaly byty v okresech Praha-západ a Praha-východ. Nejlevněji bylo možné pořídit byt
na Kutnohorsku a Příbramsku.
Ceny stavebních pozemků jsou
podle analytiků závislé jak na
lokalitě a blízkosti centra, tak
na velikosti obce. „Cena stoupá
spolu se zvyšující se velikostní
kategorií obce a nejvyšší ceny
v okresech zaznamenaly největší obce, tedy zpravidla města s počtem obyvatel 10 tisíc
a více,“ uvedli analytici.

www.vase4.cz
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lidé přestávají kupovat drahé byty

servis

Velkoobjemové
kontejnery
1. března, 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova
4. března, 16.00–20.00
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod Děkankou x Nad Spádem
5. března, 16.00–20.00
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky
č. TS 5178)
■ Zelený pruh x Za pruhy
(u parkoviště)
6. března, 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ U Pernštejnských x Družstevní
7. března, 16.00–20.00
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Pod Dálnicí č. 1

8. března, 16.00–20.00
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ M. Cibulkové x U Jedl. ústavu
11. března, 16.00–20.00
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Korandova x Havlovického
■ Zapadlá x Zelený pruh
12. března, 16.00–20.00
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Nad Lesním divadlem x Němčická
■ Pod Krčským lesem x Ružinovská
■ U Habrovky x U Krčské vodárny
13. března, 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

14. března, 16.00–20.00
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
15. března, 16.00–20.00
■ K Výzkumným ústavům
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě
18. března, 16.00–20.00
■ Na Květnici (u tříď. odpadu)
■ Na Veselí x V Občanském domově
19. března, 16.00–20.00
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Branická x K Ryšánce
20. března, 16.00–20.00
■ Horáčkova x Bartákova
■ Bítovská
21. března, 16.00–20.00
■ Lukešova x Bohrova
■ Jílovská (u Alberta)
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem

22. března, 16.00–20.00
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Psohlavců x Věkova
25. března, 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
26. března, 16.00–20.00
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
■ Sládkovičova
27. března, 16.00–20.00
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská)
■ Na Chodovci (parkoviště proti škole)
28. března, 16.00–20.00
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní IV.
29. března, 16.00–20.00
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá
ZDROJ: MČ PRAHA 4

Rezidence ALBA
Prodáno je již 65 % bytů!

a výběr tak zůstává posledních jedenáct bytů
z původních jedenatři-

N

ceti.
Makléřka Markéta Janečková dodává, že počet zájemců
s úbytkem jednotek spíše roste.
„Od té doby, co se ztenčila nabídka, se rozhodně zvýšila poptávka. Pokud někdo váhá, ne-
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musí mít brzy z čeho vybírat,“
upřesňuje nikoliv v nadsázce.
Projekt láká kromě vysokých
standardů především svou lokalitou, která nabízí jak klid,
tak výbornou občanskou vybavenost.
V blízkosti se nachází OC
Chodov a do centra Prahy se dá
dostat pohodlně do půl hodiny.

Aby byla nabídka ještě lákavější, tak v ceně každého bytu je
již i parkovací místo.

www.rezidencealba.cz
tel.: 724 323 418

INZERCE V4-0208

Bytový projekt Rezidence ALBA roste
nedaleko Chodovské tvrze v místě, kde se
potkávají ulice Benkova a Květnového
vítězství, od jara 2018 a plánované
dokončení je na konci léta tohoto roku.
Na jeho začátku je projekt již ze 65 %
vyprodán!

Změny v oblasti
elektroodpadu v roce 2019
apř. vysloužilou zářivku
převezme každý odpovědný kolektivní systém
zdarma, kdežto běžná odpadová ﬁrma si za sběr zářivek účtuje i 20 Kč za jeden kus. V tomto
článku se tedy dozvíte, jaké typy elektrozařízení nyní spadají
do zpětného odběru.
Na první pohled by se mohlo
zdát, že je to velmi jednoduché,
elektroodpad je přece stará
pračka, kulma, holicí strojek
a podobné typy domácích spotřebičů. Nicméně domácí spotřebiče tvoří pouze část elektroodpadu, dále jsou to právě
třeba zářivky, stolní lampy,
lustry, lampy veřejného osvětlení, elektrické hračky, různé
typy elektrického nářadí, jako
je např. vrtačka, sekačka, ale
třeba i výdejní nápojové automaty, elektrické kytary, kopírky, elektrická kamna, přímotopy, bojlery atd.
Jednou z největších změn je
tedy tzv. rekategorizace v oblasti elektroodpadu. Rekategorizace znamená, že se mění zařazování elektroodpadu do
jednotlivých skupin neboli kategorií elektrozařízení. Evropský parlament a Rada vydaly
4. července 2012 směrnici
2012/19/EU týkající se zpětného odběru elektrických
a elektronických zařízení
(“EEZ”). Dle této směrnice jsou
pak elektrická a elektronická
zařízení od 15. srpna 2018 zařazena do 6 kategorií uvede-

N

ných níže, do té doby byl elektroodpad rozdělen do 10 skupin. Platnost starých 10 skupin
byla původně evropskou legislativou nastavena do 15. srpna
2018, nicméně EU vydala pro
členské země doporučení, aby
posunuly platnost změn skupin
až na začátek kalendářního

roku, aby to bylo pro všechny
zúčastněné subjekty (obce, výrobce, kolektivní systémy atd.)
administrativně jednodušší.
Proč vlastně k této změně (tj.
rekategorizaci) došlo? Původních 10 skupin elektrozařízení
bylo stanoveno na počátku
zpětného odběru, tj. před ro-

10 starých skupin elektrozařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování
v ČR do 31. 12. 2018)
Velké domácí spotřebiče
Malé domácí spotřebiče
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Spotřebitelská zařízení a solární panely
Osvětlovací zařízení
Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých
stacionárních průmyslových nástrojů)
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných
a inﬁkovaných výrobků)
Přístroje pro monitorování a kontrolu
Výdejní automaty

6 nových skupin elektrozařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování
v ČR od 1. 1. 2019)
Zařízení pro tepelnou výměnu
Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky
o ploše větší než 100 cm2
Světelné zdroje
Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje
50 cm
Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje
50 cm
Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 50 cm

kem 2005. Tedy v době, kdy
ještě nebyly příliš velké praktické zkušenosti se sběrem a recyklací všech skupin elektroodpadu. Časem se zjistilo, že
rozdělení původních 10 skupin
je vlastně zbytečné a administrativně příliš složité. Proto
došlo k výraznému zjednodušení a EU se při vytváření nových skupin více zaměřila na
to, jak jednotlivé skupiny elektroodpadu ovlivňují životní prostředí, zatímco dřívějších 10
skupin bylo spíše rozděleno
podle toho, jak a kde byla elektrozařízení využívána před
skončením své životnosti. Což
je sice hezké, ale s jejich následným sběrem a recyklací to až
tolik nesouvisí.
Nové skupiny elektroodpadu
jsou tedy více svázané s dopadem jednotlivých nových kategorií na životní prostředí
a s technologií recyklace té
které skupiny elektroodpadu.
Nyní je možné daleko lépe sledovat ty kategorie elektroodpadu, které jsou kupříkladu nebezpečným odpadem. Zejména
u těchto kategorií by mělo platit, že by měly být sbírány a recyklovány přednostně. Takovou
typickou kategorií elektroodpadu, kterou je potřeba velmi
bedlivě sledovat a kontrolovat,
je podle nového členění kategorie č. 3 Světelné zdroje. Tato kategorie obsahuje převážně zářivky, které pro své správné
fungování obsahují rtuť a jsou
tedy potenciálně zvláště nebezpečné pro životní prostředí.
Poslední novinkou v oblasti
elektroodpadu je zařazení svítidel do zpětného odběru. Svítidla doposud ve zpětném odběru
vůbec nebyla. Pouze průmyslová svítidla spadala do tzv. odděleného sběru, který probíhal
mimo sběry na sběrných dvorech obcí.
Nově jsou tedy i svítidla (lampičky, lustry atd.) zařazena do
zpětného odběru a sbírají se
v kategoriích č. 4 (velká zařízení) a č. 5 (malá zařízení) na
sběrných dvorech obcí.
Více informací, jaká elektrozařízení spadají do zpětného
odběru a do jakých skupin, naleznete na www.nasregion.cz.

www.vase4.cz
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Rok 2019 přináší v oblasti elektroodpadu několik změn.
Nejzajímavější změnou je rekategorizace elektroodpadu a rozšíření
typů elektrozařízení, která spadají do zpětného odběru. Čím více
druhů odpadů spadá do zpětného odběru, tím je to pro ﬁrmy, obce
a občany samozřejmě lepší a výhodnější. Sběr elektroodpadu přes
tzv. kolektivní systémy (tj. zpětný odběr) je totiž zdarma, kdežto
u běžných odpadových ﬁrem je sběr odpadu většinou zpoplatněn.

PŘIPRAVIL ING. PETR ČÍHAL, OBCHODNÍ ŘEDITEL, KOLEKTIVNÍ SYSTÉM EKOLAMP

veřejný prostor

osobnost Prahy 4
Rodačka z Ostravy, absolventka herectví na Pražské
konzervatoři a divadelní vědy na Filozoﬁcké fakultě
Univerzity Karlovy vedla deset let zájezdové Divadlo
Různých Jmen. Od června 2017 je majitelkou a ředitelkou
Divadla Radka Brzobohatého, kde současně i hraje. Do
povědomí diváků se Romana Goščíková dostala postavou
v seriálu Ošklivka Katka. Objevila se i v dalších seriálových
a ﬁlmových rolích. Hrála například v Černém divadle Jiřího
Srnce, v Divadle Ta Fantastika a věnovala se i moderování.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO HERMINAPRESS, ARCHIV ROMANY GOČŠÍKOVÉ

Romana Goščíková:
Nejradostnější je pocit,
že práce, kterou dělám, má smysl
● Deset let jste úspěšně vedla zájezdové
Divadlo Různých Jmen, druhý rok šéfujete kamennému Divadlu Radka Brzobohatého. Jaký je rozdíl vést zájezdové
a kamenné divadlo?
Určitě je to velký rozdíl. Zájezdové divadlo má výhodu v tom, že se nemusíte starat o budovu, což samozřejmě obnáší daleko menší počet lidí, kteří musí v provozu
pomáhat. Produkční a zájezdovou složku
jsem byla schopná vést a dělat v podstatě
sama, i když jsme hráli v průměru patnáct
představení měsíčně po celé republice.
Velká výhoda kamenného divadla je zase
v tom, že máte vlastní „domov“. Můžete si
v něm budovat svůj repertoár, na který
učíte chodit lidi. Právě to vlastně bylo a pořád je tou největší výzvou, hlavním důvodem, proč jsme se chtěli posunout ze zájezdového divadla ještě někam dál.
● Vaše zájezdové divadlo ale mělo v Praze stálé zázemí v Divadle Dobeška v Praze 4 …
Dobešku jsme měli moc rádi, protože
jsme se vždycky domluvili a umožňovali
nám tam jak zkoušet, tak mít premiéry.
Všechna pražská představení, večer, případně i dopoledne pro školy, jsme hráli
právě tam, což bylo moc fajn. Myslím, že na
to vzpomínáme všichni s láskou. Vzhledem
k tomu, že Dobeška je stálá scéna Divadla
Sklep, bylo ale potřeba poohlížet se jinde
a hledat pro nás jiné stálé zázemí.
● Stihla jste poznat i Prahu 4, našla jste
si tam nějaká oblíbená místa?
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Popravdě řečeno, moje trasa vždycky
vedla buď přes Budějovickou, směr Dobeška, anebo od Žlutých lázní autobusem zase na Dobešku. Nikam jinam jsem se moc
nepodívala, byť v Praze 4 bydlí mí různí kamarádi. Dobešku ale máme pořád všichni
moc rádi, jak divadlo, tak i tamní bar je velice příjemný.
● Co vás přivedlo do principálského
křesla, jak jste se z vystudované herečky
stala ředitelkou divadla?

Vzniklo to vlastně přirozeným vývojem
a náhodou. I když náhody neexistují, takže
spíš to bude tím přirozeným vývojem. Divadlo Různých Jmen jsem nezakládala, nastoupila jsem k nim později, jako herečka.
Postupně jsem ale začala nějak víc mluvit
do toho, jak by se to mohlo dělat, aby se víc
prodávalo, hrálo a jezdilo, až jsem nakonec
začala celé divadlo vést. V praxi to znamená, že co se týká organizační stránky, děláte vlastně všechno. Byť jsem už tehdy měla

osobnost Prahy 4
to nejmenší. V prosinci jsme například odehráli představení komedie Drahoušku, toužím po tobě pro nadační fond Pečovatel. Výtěžek z představení šel nadačnímu fondu
a zároveň to bylo spojené s tombolou a různými podpůrnými akcemi. V červnu budeme mít ještě jedno beneﬁční představení
pro neziskovou organizaci Dejme dětem
šanci. Rozjíždíme také větší spolupráci
s nadací Táni Kuchařové. Domlouváme se,
že bychom ke Dni seniorů uvedli nějaké
představení a nadále s její nadací rozšířili
spolupráci.
● Máte nějaký klíč, podle kterého vybíráte repertoár, režiséry, herce?
Nějaký klíč se pořád hledá, ale obecně
jsme si nastavili, že chceme z Divadla
Radka Brzobohatého vytvořit divadlo typu
newyorské Broadwaye nebo londýnského
West Endu. Děláme tedy vše pro to, aby
každé představení, které uvádíme, bylo nějak výjimečné. Chceme také obsáhnout široký rozměr žánrů od komedie přes vážnou věc až po muzikál. Ať už je to autorská
hra, čistě pro nás napsaná, nebo mapuje
život nějaké významné osobnosti nebo
třeba významný titul z klasických děl, jako
byl vloni Petr a Lucie a letos Lakomec. Hrajeme totiž takovou řadu Přijďte na klasiku,
kde každý rok uvádíme jednu novinku
z klasického repertoáru nebo zpracování
nějakého výrazného románu jako například Orwell 1984. Pokud jde o režiséry, jednoho mám doma, ale nemůžu ho zase
nějak moc využívat a zneužívat. A hlavně
si myslím, že je dobře, když se režiséři střídají. Hlavním režisérem je současně náš
umělecký šéf Lukáš Burian. To jsou takoví
naši domácí režiséři, manžel a Lukáš, a zároveň vždycky přibíráme nějakého hosta.
V loňské sezoně to byl Jakub Nvota, se kterým plánujeme spolupráci i v příštím roce,
teď to bude Robert Bellan, v další sezoně
Petr Svojtka. I v tomto usilujeme o pestrost
podle toho, na jaký styl se který režisér nejlépe hodí. A u herců je to totéž. Samozřej-

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné
pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Požadujeme:
●
●

INZERCE V4-0216

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

mě se snažíme dávat práci našemu hereckému jádru, ale zároveň přivádět vždycky
někoho z venku, právě aby se to střídalo
a obsazení bylo pro diváky zajímavé.
● Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?
Pokud myslíte v životě, tak bych řekla,
že jsem si našla toho nejlepšího muže. Seznámili jsme se na jedné reklamě, ve které
jsem já hrála a Karel ji natáčel. Od té doby
říkám, že je to reklama, která se mi nejvíc
vyplatila. Na tom, co se mi nejvíc povedlo
profesně, stále pracuji a myslím si, že toho
dosahuji tím, že do našeho divadla lidé
chodí a představení se jim líbí.
● Pokud máte čas, navštěvujete někdy
i jiná divadla nebo zajdete do kina?
Do kina zajdu častěji než na představení,
je to dáno také manželem. Chodit do divadel se mi tak úplně moc nedaří, ale snažím
se, alespoň občas. Samozřejmě sleduji, co

●
●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com
www.vase4.cz
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a pořád mám kolem sebe tým lidí, na které
se mohu spolehnout, a který se mi teď ještě
rozrostl. Například Lukáš Burian, náš současný umělecký šéf, byl dřív kmenový režisér a herec nebo kolega Milan Enčev, herec
a jeden ze spoluzakladatelů Divadla Různých Jmen.
● Jak se vám daří ﬁnancovat divadelní
provoz, kde sháníte peníze?
Převážně, v devadesáti procentech, jedeme z vlastních zdrojů. Znamená to, že si
sami na sebe vyděláme. Samozřejmě sem
tam jsou nějací partneři, ale že bychom
měli nějakého hlavního nebo generálního
partnera, který by nás opravdu podporoval
celou sezonu, tak to zatím bohužel nemáme. Je to dáno také tím, že všichni čekají,
co ze mě vypadne. Stejně tak čeká i magistrát, což je druhá stránka věci. Musím dokázat, že to, co děláme, má opravdu význam. V první sezoně jsme divadlo nejen
rekonstruovali, takže dnes vypadá reprezentativně a má příjemnou atmosféru, ale
zároveň jsme měli pět premiér, což je obecně na divadlo hodně, natož na soukromé
nedotované divadlo. Musím říct, že v této
sezoně už jsou ohlasy lepší, začínají se ozývat i ﬁrmy a dojednáváme nějaké věci, takže věřím, že to bude lepší a lepší. Samozřejmě musím všem ukázat, že i mediální
obraz divadla je dobrý a že je prestižní být
naším partnerem.
● I když vaše divadlo evidentně shání
peníze, kde se dá, podílí se také na charitativní činnosti a snaží se pomáhat
druhým. O jaké charitativní akce se konkrétně jedná?
Paradoxem je, že sami bychom potřebovali nějakou charitu, přesto se zapojujeme,
aspoň co nám naše síly stačí. Snažíme se
alespoň občas nějakou takovou akci udělat,
protože si myslím, že je potřeba pomáhat
a že zrovna divadlo je k tomu vhodným nástrojem. V současné době dáváme vstupenky do divadla třeba do tomboly různým
charitativním organizacím, to je takzvaně

osobnost Prahy 4
se kde děje, co kdo připravuje,
zkouší, premiéruje, takový přehled se snažím mít pořád.
● Kudy vlastně vedla vaše
cesta k herectví?
Herečkou jsem chtěla být odmalička. Od třetí třídy, tedy devíti let jsem chodila do dramacentra v Ostravě a od té doby
jsem tak nějak tušila, že chci
být herečka. Proto také když
jsem byla na víceletém gymnáziu, dělala jsem přijímačky na
konzervatoř v Ostravě. Dostala
jsem se tam, ale nechtěla jsem
být jenom „hloupá herečka“,
která má jen konzervatoř, takže
jsem si zároveň dodělávala
gymnázium. Po maturitě na
gymnáziu jsem ukončila také
druhý ročník ostravské Janáčkovy konzervatoře a přestoupila do třeťáku na Pražskou
konzervatoř. Na druhém místě,
kdyby mi herectví nevyšlo, tak
jsem uvažovala, že bych byla
právnička. Což by se mi teďka
vlastně nejvíc hodilo být obojí.
● Vedli vás rodiče k umění
a podporovali vás v rozhod-

nutí jít studovat konzervatoř,
nebo vás od toho zrazovali?
Profesně spjatý s divadlem
nikdo z rodiny nebyl, ale vlastně už od prababičky, babičky po
rodiče, všichni měli vždycky
předplatné do divadla, takže
jsem byla vychovávaná tak, že
minimálně jednou nebo spíš
dvakrát do měsíce se do divadla
chodí. Navíc tím, že jsem si dodělala gymnázium a potom ještě vystudovala divadelní vědu
na Karlově univerzitě, byli
všichni spokojeni a nic namítat
ani nemohli.
● Zbývá vám čas na nějaké
zájmy, odpočinek? Co je pro
vás zaručenou relaxací?
Co mi pomáhá vyčistit hlavu,
je cvičení. Snažím se chodit cvičit docela pravidelně. Díky svému trenérovi ve ﬁtku jsem před
nedávnem objevila thajský box.
A to mě poměrně baví, byť boxuji do pytle a ne nějaký souboj,
nechtěla bych přijít k úhoně.
Obecně mě baví pohyb, kolečkové brusle, turistika. S manželem přes rok moc volného času

INZERCE V4-0205

nemáme a víkendy nectíme vůbec. Zato ale v létě si najdeme
čas, abychom byli aspoň tři,
čtyři týdny někde mimo, kde
chodíme, sportujeme a snažíme se zdolat nejvyšší vrchol té
dané lokality.
● Jaké plány máte v novém
roce, co připravujete?

Co se týče divadla, určitě toho Vinetůůůa! Potom budeme
zkoušet Přelet nad kukaččím
hnízdem a tam je pro mě moc
pěkná role. Podařilo se nám také získat licenci a v české premiéře uvedeme americký muzikál 50 Shades. Představte si
pod tím, co chcete…

Romana Goščíková
■ Ředitelka Divadla Radka Brzobohatého, herečka, moderátorka.
■ Narodila se v Ostravě, kde během studia víceletého gymnázia složila přijímací zkoušky na hudebně dramatický obor
Janáčkovy konzervatoře.
■ Po maturitě na gymnáziu, které dokončovala souběžně se
studiem prvních dvou ročníků herectví, přestoupila na Pražskou konzervatoř, kde absolvovala pod vedením Jany Preissové a Jaroslava Satoranského.
■ Poté vystudovala na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy
obor divadelní věda.
■ Hrála mimo jiné v Černém divadle Jiřího Srnce, v Divadle
Ta Fantastika, v představeních zájezdového Divadla Různých Jmen, kde se stala ředitelkou.
■ V současné době je ředitelkou a zároveň herečkou Divadla
Radka Brzobohatého.
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nové byty k nasthování
rezidence

U GRÉBOVKY
www.ugrebovky.cz | 601 301 301

10

www.vase4.cz

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

rozhovor

Starosta Štěpánek:
Parkovací zóny jsou populární
ová koalice Pirátů a nezávislých, sdružení Praha 4 sobě a Společně pro
Prahu 4 vede od podzimu čtvrtou městskou část, starosta
však zůstává stejný, další čtyři
roky bude stát v čele radnice
Petr Štěpánek (SZ). Jak hodnotí předchozí čtyři roky a jak komentuje působení některých
osob v městských ﬁrmách?

N

● Jak to vypadá s výstavbou
domu seniorů Hudečkova?
Zatím o ní není rozhodnuto.
Čekáme, jak magistrát rozhodne o výstavbě domu seniorů
v nedaleké Sulické ulici.
● A jaká je situace s odhlučněním ulice 5. května?
Dlouhodobě prosazujeme
humanizaci a zklidnění Severojižní magistrály, v tom máme
v koalici stoprocentní shodu
stvrzenou koaliční smlouvou.
Ulice 5. května je komunikací
hlavního města, a všechna rozhodnutí jsou tedy v kompetenci
hlavního města, resp. pražského magistrátu. Na období
březen až říjen se plánují další
protihluková opatření na této
komunikaci, konkrétní informace získáte na magistrátu.
Protože magistrála prochází celou Prahou ze severu na jih, je
nutné situaci na ní řešit komplexně, nejen jednotlivými protihlukovými stěnami. Obyvatele Pankráce podél magistrály,
v úseku od náměstí Hrdinů až
po Hvězdovu, dlouhodobě odděluje plot, který je natažený
uprostřed mezi oběma dopravními směry, a jsme tak posledním velkoměstem v Evropě, kde
lidi odděluje plot.
● A co koupaliště Lhotka, jeden z hlavních taháků kampaně před volbami v roce
2014? Nakonec se ho sice loni
podařilo se zpožděním otevřít, ale vy jste prý nebyl pro
výkup pozemků…

Je to právě naopak. Sám
jsem obnovení koupaliště navrhoval už v roce 2012 (viz:
http://www.praha4.cz/koupaliste-Lhotka.html). V roce 2014
hlasovala Strana zelených na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 pro výkup pozemků pod
koupalištěm od developera
a pro obnovení koupaliště pro
obyvatele Prahy 4. Nesouhlasila pouze s tím, aby byl výkup
pozemků podmíněn prodejem
základní školy. Škola nakonec
byla prodána a její kapacita teď
v lokalitě chybí. (Přepis z jednání zastupitelstva z 27. srpna
2014 je k dispozici na webu MČ
Praha 4.)
● Je pravda, že Praha 4 ustupuje od třídění plastů tím, že
od dětských hřišť mizí odpadkové koše na plasty?
Opak je pravdou. MČ Praha 4
instalovala na dětská hřiště
a sportoviště v roce 2018 celkem 120 nových nádob na tříděný odpad. Nádoby byly pořízeny z Operačního programu
Životní prostředí Evropských
strukturálních a investičních
fondů. V letošním roce plánujeme sběrné nádoby rozšířit
i do parků a do dalších míst,
která jsou k tomuto účelu vhodná.
● Co se následující čtyři roky
bude dít na čtyřce?
Bude pokračovat obnova
koupaliště na Lhotce druhou
etapou, která má areál proměnit na místo pro odpočinek
a sport i mimo hlavní koupací
sezonu, bude pokračovat modernizace školních budov a jejich okolí. Zahájíme revitalizaci
veřejných prostranství, v letošním roce plácek v Jihlavské
a park V Zápolí, prostory před
ZŠ Filosofská, Nedvědovo náměstí a Plamínkové. Jejich současný stav a možnosti využití
zmapoval Generel veřejných
prostranství. Na hlavním městě

se snažíme prosadit rekonstrukci a revitalizaci Dominikánského dvora v Braníku pro
Waldorfské lyceum.
● Zásadní novinkou je pro
obyvatele čtyřky nedávné zavedení parkovacích zón. Jak
je prozatím hodnotíte a proč
jste požádali o rozšíření na
další místa?
Parkovací zóny chrání obyvatele té části Prahy 4, kde byly
loni v létě zřízeny. Předtím (zejména po zavedení zón v Praze
5) byly naše ulice bezplatným
parkovištěm pro mimopražské
řidiče, kteří zde svá vozidla nechávali od rána do večera a tím
blokovali obyvatelům i návštěvníků Prahy 4 možnost zaparkovat třeba jen krátkodobě při
návštěvách lékaře, úřadů, při
nákupech apod. A navíc znemožňovali příjezd vozidel IZS.
Zóny jsou mezi rezidenty populární, protože chrání jejich parkování.
● Ve volbách jste kandidoval
za uskupení Praha 4 sobě –
Zelení a NK. Proč jste do
voleb nešli samostatně jako
Zelení?
Značka Praha 4 sobě byla
zaregistrována už před komunálními volbami v roce 2014
například po vzoru Zelených
v Praze 3, kteří měli Žižkov
(nejen) sobě. Protože ale v Praze 4 tehdy vznikla Trojkoalice,
upustili jsme od použití toho
názvu. V loňských volbách
jsme šli do voleb s nezávislými
kandidáty, a proto jsme značku
použili, abychom umožnili kandidaturu skutečně nezávislých
občanů z místních spolků.
● V minulém volebním období se koalice opírala o hlasy
pánů Caldra a Schneidera,
kteří bývají označováni jako
pohrobci čtyřkové ODS. Pavel
Caldr byl loni zvolen předsedou dozorčí rady 4-Majetkové, Jan Schneider působí

coby ředitel Zdravotnického
zařízení Prahy 4 a Ústavu sociálních služeb. Vy jste se přitom v minulosti proti lidem
spojeným s bývalým vedením
radnice a také s lobbistou Ondřejem Palounkem vymezoval...
Koalice měla samostatně
24 zastupitelů a devět radních
a pány Caldra a Schneidera
př hlasování nepotřebovala.
Schneider byl ředitelem už
v době vlády ODS a Caldr měl
na starosti majetek už za starosty Horálka. Funkce jsme neobsazovali podle klíče koalice –
opozice, ale příležitost dostal
každý. Pánové Caldr a Schneider ji nevyužili, občané je už
znovu nezvolili. Dodnes se
v Praze 4 zbavujeme škod po
Palounkových kumpánech.
● Nezdá se vám jako „problematický“ i předseda představenstva 4-Majetkové pan Svoboda? V době Pavla Béma na
pražském magistrátu žádala
i vaše Trojkoalice jeho odchod z odboru majetku…
Pavel Bém byl primátorem od
2002 do 2010 a v té době Trojkoalice neexistovala. Na hlavním městě působila v letech
2014 až 2018.
● Máte stále v plánu prodat
4-Energetickou? A za jakých
podmínek? Máte nějaké posudky na cenu?
Ano, chceme ji prodat. V gesci ji má nově Matej Šandor za
Piráty.
● Co říkáte na výsledky auditu, který před časem provedl kontrolní odbor? Je
pravda, že vedoucí odboru
dostala následně výpověď?
Paní Kulasová odevzdala neúplnou a věcně nesprávnou
kontrolu s více než ročním
zpožděním, a její výstupy navíc
zneužila. Výpověď nedostala, je
stále zaměstnankyní Úřadu MČ
Praha 4.

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 02: ‚‚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 Marca Tullia Cicera.

INZERCE V4-1210
V4-0211

TSK předělá protihlukovou stěnu
na Jižní spojce na Spořilově

V Kunratickém lese byly rekonstruovány
mosty, vydrží sto let

Pražská Technická správa komunikací (TSK) předělá protihlukovou stěnu na Jižní spojce na Spořilově v Praze 4.
Nová stěna bude delší a vyšší než ta nynější, která je již
nevyhovující, sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková. Kdy
přesně bude stěna postavena, zatím není jasné. TSK se
letos chystá vybudovat nové protihlukové stěny ještě na
dalších místech v metropoli a některé současné opraví.

Plánovaná dílčí oprava mostů v Kunratickém lese skončila
kompletní rekonstrukcí. Poškozené zábradlí odhalilo podemletí základů a narušené zdivo. Oprava mostů je součástí
dlouhodobé revitalizace Kunratického potoka. Nové mosty
by měly vydržet sto let. „Snažíme se, aby prostředí Kunratického potoka dostalo po dlouhých letech zpátky svůj přírodní ráz. Takže kromě rekonstrukce mostů jsme již odstranili

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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školství

Děti hrály

Školáci uspěli
ve stolním tenise

ožnost vyzkoušet si opravdová
„prkna, která znamenají svět“ měly na sklonku minulého roku děti
z dramatického kroužku Základní školy Filosofská. Své vánoční divadelní představení na motivy pohádky Anděla Páně 2
mohl kroužek představit v Branickém divadle. Dopolední představení bylo věno-

M

váno spolužákům, v podvečer se malí herci
předvedli rodinám a kamarádům, ale i veřejnosti. V pohádce si podle informací školy
zahrálo 30 dětí a zaznělo 12 písniček s tím,
že většina byla složena či přetextována
přímo pro toto představení. Součástí večera byla také prodejní akce andělů, výtěžek
byl určen nadaci Dobrý anděl.

Malí velcí spisovatelé
e dvou kategoriích mohou soutěžit
děti, které si troufají přihlásit se do
čtvrtého ročníku klání Malí velcí spisovatelé. Čas na odevzdání prací mají do
konce března. V kategorii literární mohou
soutěžit jednotlivci, třídy i skupiny se svojí
básní, povídkou či románem na jakékoli
téma. Knížka může být psaná, kreslená,
s ilustracemi nebo třeba i komiks. Ve vý-

V

tvarné kategorii lze přihlásit ilustrace nevydané sbírky Dopis Robinsonovi. Ilustrovat lze jednu báseň nebo celou sbírku.
Městská část Praha 4 má v plánu sbírku
vydat. Básně jsou ke stažení na webu radnice. Tvorbu lze posílat do konce března poštou na adresu Městská část Praha 4, oddělení PR, Antala Staška 2059/80b, Praha 4,
nebo ji odevzdat osobně na recepci úřadu.

Soutěž
Pražský pramen
antasticky se umístil žák Základní školy Křesomyslova v klání
Pražský pramen. To je určeno
pro žáky 6. až 9. tříd základních škol.
Cílem soutěže je probudit zájem žáků
základních škol o přírodovědné obory.
Křesomyslovu reprezentoval David
z deváté třídy, obsadil 6. místo.

F

ezinárodního projektu německého jazyka s názvem Musik
verbindet uns – Hudba nás
spojuje se účastní Základní škola
U Krčského lesa. Žáci si na základě
písní osvojují cizí jazyk, rozšiřují si
slovní zásobu a získávají vřelejší vztah
k učení se cizímu jazyku.

M

čekají zápisy

Z

P

Hudba
nás spojuje

Předškoláky
ápis do základních škol se bude konat
v dubnu. Je potřeba s sebou přinést
doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě cizinců se
k žádosti o přijetí ke vzdělání musí přiložit

ěkné umístění si vybojovaly děti
ze Základní školy ZŠ Mendíků.
Mendíky zastupovala v krajském
kole turnaje ve stolním tenise dvě družstva. Kluci z devítky obsadili 2. místo,
družstvo dívek 3. místo.

PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

v Branickém divadle

ověřený překlad rodného listu dítěte do
češtiny. Pokud rodiče chtějí dítěti školní docházku odložit, i tak se musejí s dítětem
k zápisu dostavit a donést potřebné dokumenty.
INZERCE V4-0202

Divadlo
Na Fidlovačce

Petr Šabach, Jan Hřebejk,
Petr Jarchovský, Ivan Hlas

ŠAKALÍ LÉTA
Režie: Adam Skala
Hrají: Josef Polášek, Daniel Krejčík,
Aneta Krejčíková, Štěpánka Fingerhutová,
Jan Komínek a další

20%

SLEVA



Po předložení tohoto kupónu získáte
slevu na 2 vstupenky na představení
Šakalí léta. Kupón je platný na představení uváděná do 15. 6. 2019, a je uplatnitelný pouze na pokladně divadla.

volný čas
Workshop
22. února
■ Budoucí maminky nebo ty,
které jsou s potomkem na rodičovské dovolené, mohou navštívit speciální workshop. Zaměřený bude na podporu
mateřského sebevědomí s názvem „Má-mě blíž“. Bude se cvičit jóga s miminkem, dozvíte se,
jak se liší cvičení ve druhém
a třetím trimestru, po porodu či
po šestinedělí a dostanete tipy,
jak si poradit s oteklýma nohama, bolestí v bedrech či kyčlích nebo nevolnostmi. Workshop se bude konat v pátek
22. února od 10.30 do 14.00
hodin v jógovém studiu OM studio, Na Záhonech 24, Praha 4.

Zimní svátky
26. února
■ Jak se slavily zimní svátky
v Československu v 70. a v 80.
letech, si mohou připomenout
senioři, kteří se zúčastní výstavy „Retro zima za socíku“

HGFEGDA@?>A=:
9A8@765DA=:
?43215
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■ Jako komedii bez sprosťáren a surovostí a pro všechny,
kteří mají rádi dobré divadlo,
charakterizuje herec Petr Vacek nové představení Divadla
Na Jezerce Saturnin. On sám se
poprvé představuje jako režisér. „Inscenace podle stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky je
oslavou slušnosti, poctivosti
a demokratických hodnot. Proto je Saturnin vždycky aktuální,“ řekl Petr Vacek, který si

■ Koncert pro seniory pojmenovaný Mozartovo tajemství se
bude konat 7. března ve velkém
sále Nuselské radnice. Vstupenky si lze vyzvednout 26. února
od 8.00 hodin na přepážce číslo
34, v přízemí Úřadu MČ Praha 4. Na koncertě vystoupí trio

10. března
■ V 15.00 hodin začne
10. března na Dobešce představení pro nejmenší diváky.
Eliščiny pohádky přinesou dětem příběh o princezně, princi,
skřítcích, draku a neopodstatněném strachu. Pořadatelé lákají na divadelní scénu vytvořenou ze staré školní lavice
a starých strojů, pomocí kterých lze vytvářet zvuky meluzíny či deště, ale i na ručně řezané loutky.

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

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

INZERCE V4-0218

INZERCE V4-0221

Jsme také na Facebooku

PŘIJMEME
MAKLÉŘE
Přijmeme realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí. Pro nováčky
i zkušené máme připraveno
příjemné, vstřícné a profesionální
zázemí naší kanceláře. Výjimečný
a velmi zajímavý provizní systém.

Nastartujte svůj
osobní byznys
s realitní jedničkou na trhu
INZERCE V4-0217

Více na
www.vase4.cz

7. března

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

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Libora
602 444 693

27. února

Eliščiny pohádky

Těšíme se na Vás!!!
Modřanská 14/88, Praha 4
Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz

INZERCE V4-0204

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

Mozartovo tajemství

28. února

INZERCE V4-0220
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Saturnin

Neřež

Vhodné reklamní plochy,

INZERCE V4-0203
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■ Koncert kapely Neřež připravilo na konec února KC Zahrada. Tvorba této skupiny volně navazuje na kapelu Nerez,
kterou společně se Zuzanou
Navarovou zakládali Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál.

Musica dolce vita, připravilo si
program věnovaný osobnosti
W. A. Mozarta. V programu zaznějí jednak díla členů rodiny
otce Leopolda, samotného
Wolfganga a též jeho syna Franze Xavera, jednak skladby jeho
současníků.

kdysi v Saturninovi zahrál v divadle i ve ﬁlmu.

Mediální agentura hledá
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v Tančícím domě. Výstava ukazuje stovky originálních předmětů a má tři části. Kaleidoskop se věnuje zimní zábavě,
Ukáž, čo vieš! myslí na nejmenší návštěvníky a Fronta na Ježíška představuje socialistické
předměty každodenní potřeby
i nedostatkové zboží. Prohlídka
pro seniory z Prahy 4 začne ve
14.00 hodin, sraz je před Galerií Tančící dům. Hlásit se na akci je možné od 18. února.
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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 V4-0219

