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Najdete nás na
www.vase4.cz

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Volný čas
Kouzelný svět
na kolejích

Volný čas
Tipy
na akce

Petr Exnar:
Servis
Kam s odpadem
na čtyřce

Bosoboty jsou
boty dobré nálady

BRUMLOVKA
SLAVÍ 12 LET
POHYBEM

30. 3. 2019
Termín: Sobota 30. 3. 2019, 8.45 - 18.00 hod.
Místo: Balance Club Brumlovka
Cena: Členové klubu zdarma, ostatní 450 Kč,
bez nutnosti registrace
Čeká vás nabitý celodenní program skupinových lekcí
a doprovodné akce. Více informací najdete na
www.balanceclub.cz
INZERCE V4-0302

editorial
Vážení čtenáři,
správně se stravujete, cvičíte, vyhýbáte se všem neřestem, ale i tak pořád přemýšlíte, co byste pro svoji kondici
a zdraví mohli udělat navíc?
Už jste slyšeli o fenoménu bosobot? Možná právě to vám
na vaší cestě za zdravým životním stylem schází. Přečtěte si povídání s Petrem Exnarem, který spolu s manželkou
do Čech už několik let přiváží
bosoboty leguano. Čím jsou
prospěšné, jaké si můžete vybírat modely a jak se vlastně těmhle botám v Česku daří?
Přečtěte si také o výstavě, na které se představuje mladý
talentovaný muž. Dominik Prokop Vavřinec Šipr – zkráceně Lorenzo, odmalička kreslí, oblibuje si sakrální architekturu, dopravu a akvarelové pastelky. Vystudoval dějiny
křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a zajímá se zejména o barokní a secesní
umění. Dokazuje, že svoji cestu si našel i přesto, že má
diagnostikovaný Aspergerův syndrom, což je lehká forma
autismu. V tomto vydání magazínu Vaše 4 se dozvíte i novinky z Branického divadla, které hledá nájemce, nebo zajímavosti o čtyřkovém rozpočtu.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Využijte možnost
bezplatného štěpkování
ezplatné štěpkování dřevního odpadu mohou využít obyvatelé čtvrté
městské části. Určeno je pro zpracováním dřeva do průměru 13 centimetrů
jakou jsou větve ze stromů či keřů bez
drátků a provázků. Probíhat bude štěpkování v průběhu března a dubna, v Podolí,

B

Nuslích a Michli bude možné službu využít
30. března, 13. dubna se bude štěpkovat
v Krči, na Lhotce a v Braníku a 27. dubna
v Záběhlicích, Hodkovičkách a opět na
Lhotce. Rozpis ulic a časů je k nahlédnutí
na webových stránkách čtvrté městské části.

Naučte se poskytnout

Rozpočet
na rok 2019
chválený plán hospodaření na letošní rok má čtvrtá městská část.
Rozpočet ve výši téměř 1 miliardy korun je vyrovnaný, objem příjmů
na letošní rok je stanoven ve výši
731.198,0 tis. Kč a objem výdajů ve výši 996.626,6 tis. Kč. Na investice půjde
příští rok 308.086,6 Kč a na provoz
688.540,0 tis. Kč. Prioritní investicí
bude druhá etapa obnovy přírodního
koupaliště na Lhotce, velká část zamíří
také na investice a provoz v mateřských a základních školách a v sociálních službách.

S

urz první pomoci pořádá Praha 4 ve
spolupráci s Českým červeným křížem. Určen je pro maminky na mateřské či rodiče na rodičovské dovolené.
Účastníci se naučí jak pomoci dítěti v bezvědomí či při dušení, vyzkouší si resuscitaci na ﬁguríně kojence a předškolního dítěte, získají přehled o běžnějších úrazech,
jako jsou popáleniny, zlomeniny apod.
Čtyřhodinový kurz se bude konat 26. břez-

K

na od 9.00 do 13.00 hodin ve 2. patře Nuselské radnice, přihlášky budou přijímány
od středy 20. března od 8.00 hodin na bezplatné telefonní lince 800 100 128. Podmínkou účasti je trvalé bydliště na území
Prahy4. Pořadatel nabízí rodičům, kteří se
kurzu zúčastní, možnost hlídání dětí starších jednoho roku. Závazně si hlídání zajistit je však nutné už při přihlašování na
kurz první pomoci.

Prohlédněte si

Promluvte do
revitalizace sídlišť
eřejnost může promluvit do revitalizace sídlišť, kterou plánuje
na letošní rok čtvrtá městská
část. Na jaře začnou ve čtvrté městské
části diskuse s občany na téma revitalizace veřejných prostranství či odpočinkových ploch jednotlivých sídlišť. K obnově má dojít co nejdříve. Veřejnost
však může své nápady k revitalizaci
sídlišť už nyní posílat na mailovou
adresu michal.gill@praha4.cz.

V

Branické divadlo
otenciální nájemci Branické divadla
mají možnost si tuto scénu prohlédnout. Není třeba se dopředu hlásit,
ani svoji účast potvrzovat, stačí v uvedených termínech přijít před divadlo. Prohlídky jsou naplánovány na 21. a 26. března od
13.00 hodin, na 28. března od 9.00 hodin,
dále na 3. dubna od 16.00 hodin a na 11.
dubna od 10.00 hodin. „Zvu všechny žadatele, ale i všechny občany, kteří si chtějí
prohlédnut prostory Branického divadla,

P

aby se k nám v některém z termínů připojili,“ řekl místostarosta pro kulturu, majetek
a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN/
KDU-ČSL). Radnice s minulým provozovatel spolupráci ukončila a hledá nájemce nového. Podmínky jsou takové, že minimální
měsíční nájemné je 10 tisíc korun bez DPH
a zájemci mohou městské části své nabídky
zasílat do 30. dubna letošního roku. Je třeba předložit koncepci, zamýšlenou podobu
programu a plán hospodaření.

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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AKCE kamna a sporáky na tuhá paliva
WAMSLER SLEVY od 18. 3 do 23. 3. 2019
Do vyprodání zásob.
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Nám. bratří Synků, Praha 4, www.vjrousek.cz
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PŘIPRAVIL RED

první pomoc dítěti

volný čas

Kouzelný svět

na kolejích
ouzelný svět na kolejích
je výstava kreslíře Lorenza, který trpí poruchou
autistického spektra. Prohlédnout si lze kresby až do konce
dubna, a to zcela zdarma. Výstava je součástí projektu Momentální scéna, která sdružuje
umělecké aktivity lidí se zdravotním postižením a těch, kteří
svou aktivitou chtějí podpořit
zaměstnance s mentálním po-

K

stižením, kteří pracují přímo
v kavárně Bílá vrána.
Dominik Prokop Vavřinec
Šipr - zkráceně Lorenzo , kreslí
od malička, nejraději sakrální
architekturu a dopravu a zaujaly ho zejména akvarelové
pastelky, které se dají po vybarvení rozetřít štětcem s vodou.
Všechny vystavené obrázky
jsou nakresleny právě touto
technikou.

Lorenzo má diagnostikovaný
Aspergerův syndrom, což je
lehká forma autismu. Má velký
cit pro detail, což se projevuje
i na jeho výtvarných dílech
a i v dospělém věku dochází do
základní umělecké školy na
Smíchově. Vystudoval dějiny
křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a zajímá se zejména o barokní a secesní umění.

Jeho vzorem je akademický
malíř Jiří Bouda.
POHODA, o.p.s. je nezisková
organizace, která se už řadu let
zabývá poskytováním sociálních služeb lidem s postiženým
a podporuje je tak v tom, aby
mohli žít normální a důstojný
život. Provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, nabízí
osobní asistenci a terénní odlehčovací služby.

INZERCE V4-0305

nadační fond




 

PŘIPRAVIL RED, FOTO POHODA

Kouzelný svět na kolejích se jmenuje nová
výstava, která je k vidění v kavárně Bílá
vrána. Tu provozuje čtyřková neziskovka
POHODA, o.p.s., která se zabývá
poskytováním pomoci lidem s postižením.

volný čas

Plavání a cvičení
PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

pro seniory
Jste senior z Prahy 4 a odpočinek vám,
nic neříká? Pokud důchod trávíte aktivně,
vydejte se pro plaveku nebo se přihlaste
na cvičení.
otované plavenky poskytuje čtyřka seniorům už
devět let do plaveckého
areálu Praha 4 – Podolí a nabízí
je i v roce letošním. Pořídit si je
možné v Informačních centrech městské části s výjimkou
IC Kunratice a IC Braník, a to
od 1. dubna. Plavenky jsou určeny pro lidi starší 63 let a držitele ZTP průkazů, podmínkou
je dále trvalé bydliště v Praze 4.
Při pořízení plavenky bude vystaven plavecký průkaz, kte-

D

rým je třeba se poté vždy prokázat. Každý zájemce má nárok
na dvě plavenky v měsíci kromě
července a srpna.
Jarní rehabilitační cvičení se
bude konat ve spolupráci s rehabilitačním centrem Plaveckého stadionu Podolí, a to jednou týdně po dobu pěti týdnů.
Hodiny vedou fyzioterapeuté
a konají se pod lékařským dohledem. Zápis do kurzů se uskuteční přímo na podolském
stadionu od 18. do 20. března,

INZERCE V4-0325

NABÍZÍME
ODSTRANĚNÍ GRAFFITI
z fasád, plotů, dopravních
značek, výloh atd.

PROVÁDÍME
OCHRANNÝ NÁTĚR FASÁD
před nástřiky graffiti
trvalého charakteru.

NÁTĚR NENÍ
NA FASÁDĚ PATRNÝ.
JAN ŠTĚPÁN
tel.: 602 809 410
e-mail: stepansro@volny.cz
www.stepansro.cz
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samotný kurz začne 25. března. Při zápisu si každý bude
moci vybrat den z rozvrhu cvičebních lekcí, který mu bude
vyhovovat.
I tato nabídka je určena lidem
starším 63 let s trvalým bydlištěm na území městské části

Praha 4. Senioři, kteří se na
společné cvičení přihlásí, budou potřebovat cvičební oděv
a obuv, i když v tělocvičně je koberec, a tak je možné cvičit i naboso. Pořadatelé upozorňují, že
ve skupině bude vždy maximálně dvanáct cvičenců.

INZERCE V4-0324

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.
Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy
obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,
e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

cestování

Na koupání v oceánu je nejlepší doba od května do října

Vyrazte na Kanárské ostrovy!

T

Kanárské
ostrovy
od 8634 Kč
na vivu.cz

menělými pozůstatky sopečného běsnění. Na Lanzarote se
zase setkáte kromě několika
divokých a liduprázdných pláží
s černými vinicemi, kde se vinná réva pěstuje v důlcích vyhloubených do vulkanické
půdy.
Na Kanárské ostrovy nepotřebujete pas, postačí občanský
průkaz. Přímé lety už jsou dostupné i z Prahy, trvají asi 5 až
6 hodin a cenově se dají zpáteční letenky sehnat i kolem
5000 korun. Levněji můžete
letět například z Berlína nebo
jiných německých leťišť, akční
letenky se dají koupit za méně
než 1000 korun.
Týdenní zájezdy na Kanáry
od cestovních agentur se cenově pohybují už od 12 tisíc korun včetně polopenze, záleží
samozřejmě na místě odletu,
datu pobytu a vybavení nebo
službách konkrétního hotelu.
Počasí na Kanárech láká k výletům, je přívětivé celý rok a díky
němu se ostrovům přezdívá
Ostrovy věčného jara.

Kanárské ostrovy nabízejí písečné pláže, barevné ohňové hory, bohatou faunu i flóru a vynikající kuchyni
Vyrazte za nádhernou přírodou, zašnorchlujte si v průzračně čistém oceánu a ochutnejte čerstvé exotické ovoce,
víno avýbornou místní kuchyni.

Ceny na Kanárských
ostrovech
Jídlo v restauracích
Tříchodové menu
Místní pivo 0,5 l
Cappuccino
Coca Cola 0,33 l
Voda 0,33 l

381 Kč
51 Kč
30 Kč
32 Kč
19 Kč

Potraviny
Mléko (1 l)
Bageta
Místní sýr (1 kg)
Jablka (1 kg)
Pomeranče (1 kg)
Rajčata (1 kg)
Salát (1 ks)
Voda (1,5 l)

20 Kč
22 Kč
171 Kč
41 Kč
42 Kč
34 Kč
33 Kč
11 Kč

Věděli jste, že název ostrovů
není odvozen od exotického
ptáčka kanárka, ale od latinského označení pro psa „canis“? Tyto ostrovy totiž podle
legendy hlídali obrovští psi.

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

First minute
za nejlepší
ceny
www.vase4.cz
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enerife je největším a nejlidnatějším ostrovem,
který také bývá právem
nejvíce opěvován pro svoji rozmanitost. Najdete zde nejvyšší
horu Španělska a zároveň třetí
největší sopku světa Pico de
Teide, která má neskutečných
3 718 m. Dalšími převážně hornatými ostrovy jsou Gran Canaria, La Gomera, La Palma
nebo El Hierro. Fuerteventura
a Lanzarote jsou spíše kopcovité s občasnými vrchovinami,
ale to jim rozhodně neubírá na
kráse.
Ostrov Fuerteventura je
druhý největší a můžete zde
navštívit mnoho krásných písečných pláží s černými zka-

PŘIPRAVILA MÁJA, FOTO DEPOSITPHOTOS

Pokud stále přemýšlíte, kam vyrazit za
teplem, divokou přírodou, horami,
oceánem i výborným jídlem, vydejte se na
Kanárské ostrovy. Břehy magického
souostroví sedmi hlavních ostrovů
a několika dalších malých ostrůvků
sopečného původu omývá Atlantský oceán.
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osobnost Prahy 4
Fenoménu bosé chůze propadá stále více Čechů. Lze to
doložit čísly, která mají k dispozici majitelé dejvického
rodinného obchodu, kde nabízejí značku bosobot leguano.
Zatímco před čtyřmi lety, kdy obchod začínal, se prodalo
zhruba 1400 párů, loni už to bylo téměř 7000 bosobot.
„Byli jsme v Německu na slavnostním otevření nové
továrny leguano a dozvěděli se mimo jiné, že ze
zahraničních partnerů je Česká republika v prodeji
bosobot nejúspěšnější,“ říká majitel obchodu Petr Exnar.

Petr Exnar:
PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV PETRA EXNARA

Bosoboty jsou boty dobré nálady
● Máme za sebou zimu a mráz. Chodili
lidé i v takovém počasí v bosobotách,
nebo se přezouvali do normálních bot?
To se dělo hlavně ze začátku, když byla
nabídka mnohem menší než nyní. Teď je to
jinak a přicházejí lidé, kteří si bosoboty oblíbili a nechtějí se jich vzdát ani v zimě.
A my jsme připraveni. Máme úplně nový
model kosmo s kožíškem, je to druh bosobot, které se dají naimpregnovat, jsou voděodolné a doporučuji je i na hory. Je to veganská bota, kožíšek je umělý a opravdu
výborně pomáhá udržet teplotu. Také můžeme nabídnout unisex model chester, který mohou obout dámy i pánové ve velikostech 36–47. Takže počasí už hraje pouze
malou roli.
● Opravdu mi v bosobotách nebude v zimě chladno?
Je to podobné jako u běžných bot. Když
je venku pět pod nulou a budete někde po-

stávat, zima vám bude, když budete v pohybu a svaly chodidla budou pracovat, budete v teple. Výhodou je, že bosoboty umožňují pohyb vícero svalům, a tedy i tepla
bude více.
● Říkal jste, že manželka a dcera už jiné
boty než leguana neobouvají. Co druhá
dcera?
Ta ještě střídá bosoboty a běžné boty.
Myslím, že u ní je to hodně otázka módy,
uvidíme, co bude dál. Já jsem od roku 2015
neměl na noze „normální“ boty, vyjma doby, kdy hraju fotbal. Takže my jsme rodina
bosobot a povedlo se nám zlákat i další
členy širší rodiny a kamarády. Ale nepřemlouváme je, každý na to musí přijít sám. My
můžeme předat pozitivní zkušenosti, necháme obuv vyzkoušet a většinou je každý
spokojený.
● Zatímco dříve vypadala bosobota leguano spíš jako ponožka s podrážkou,

Bosoboty leguano pro rok 2019
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dnes už není v podstatě poznat rozdíl ve
srovnání s běžnou botou…
Ano, a proto čím dál častěji chodí majitelé ﬁrem, byznysmeni, kteří nosí oblek
a původní leguana by asi neobuli. Rád říkám heslo, že „nejlepší boss je bos“. Chodit
v bosobotách je životní styl, lidem jde v první řadě o zdraví, myslí na to, co bude za
deset, za patnáct let, co bude ve stáří, nejen
co bude zítra. Naše bosoboty leguano už lze
vzít normálně k obleku. Máme dokonce
i nové modely vhodné na ples a samozřejmě i modely pro děti, včetně prvních botiček velmi malých velikostí.
● Co když je mi padesát šedesát a celý
život chodím v obyčejných botách, s jejichž výběrem jsem si nikdy hlavu nelámala? Má smysl něco měnit, projeví se to?
Smysl to rozhodně má! Sám jsem začal
po čtyřicítce a zlepšení rozhodně vnímám.
Chodil jsem v klasických botách, špatně,
hodně běhal a měl jsem bolesti kolen, občas
zad. Když jsem začal nosit bosoboty a naučil se správné chůzi i běhu, bolesti ustoupily. Stále platí, že lepší je náprava pozdní
než žádná. I starším ročníkům mohou bosoboty pomoci zlepšit například stabilitu
a koordinaci. A nemalý beneﬁt je i pohodlí
netlačící boty.
● Pořizovací cena bosobot leguano je
vyšší, než kdybych si třeba zašla někam
do řetězce s obuví. V čem se mi tedy vyplatí?
Je to investice do zdraví a životní ﬁlozoﬁe. Výběrem a nošením špatných bot hrozí
plochá noha podélně i příčně, vbočený
palec, zkrácený lýtkový sval, ale i obtíže
kloubů kolena, kyčle, bolesti zad, špatné
postavení celého těla. Jde to od palce u no-

osobnost Prahy 4
hy až po hlavu. Chodidlo ve špatně zvolené
botě nefunguje tak, jak má. Když chodíte
v bosobotách, aktivujete celé tělo. Říkám
našim bosobotám boty dobré nálady, protože se v nich člověk cítí výborně.
● Sídlíte přímo u Vítězného náměstí
kousek od zastávky tramvaje i metra,
takže obchod je z Prahy 4 snadno dostupný…
Rádi přivítáme zákazníky z Prahy 4, ke
které máme s manželkou výjimečný vztah,
protože se nám tam narodily obě dcery.
Jsme dobře dostupní, stanice metra Dejvická je opravdu kousek. Není třeba si předem boty rezervovat, pokud by se výjimečně stalo, že některý model ve vybrané
velikosti mít nebudeme, tak zásoby rychle
doplníme.
● Proč je vůbec bosá chůze prospěšná
lidskému tělu?
Obyčejné boty se od přirozené anatomie
nohy liší a zásadně mění způsob naší
chůze. To může často vést až k civilizačním
chorobám, jako je bolest kolen, kyčlí nebo
zad. Boty leguano zajišťují chodidlu zdravý
a přirozený pohyb a jejich nošením se vyrovná svalová disbalance, může ustoupit
řada potíží, které by přitom člověk ani nepřikládal výběru špatných bot. V klasických botách se prsty správně nepohybují,
skoro jako by byly v sádře. V bosobotách
pracuje noha přesně tak, jak má a k čemu
byla stvořena.
● Máte i e-shop, ale doporučujete, aby si
každý zákazník přišel vybraný model
sem do Dejvic vyzkoušet…
Může se stát, že se velikost vhodně nevybere, nestává se to často, ale není to vyloučené. V obchodě navíc poradíme se správnou chůzí a na deskách, na nichž jsou
kořeny, kameny a kůra, si každý zákazník
může vyzkoušet, jak se bude v bosobotách
cítit na nerovném povrchu.
● Jakou mají boty životnost?

Petr Exnar na trati Velké kunratické

Je to 800 až 1000 kilometrů, ale já v nich
naběhal přes 1250 kilometrů a pořád vypadají relativně dobře. Bosoboty jsou navíc
velice výhodné třeba na cestování nebo co
se týče údržby. Jsou pratelné na třicet stupňů, některé modely jsou impregnovatelné.
Může se v nich do moře, do bazénu, plusem
určitě je, že jsou velmi skladné a lehké,
hodím je do sáčku a v kufru nezaberou
mnoho místa. Skvěle se v nich také řídí,
a jak jsem zmiňoval, jsou ideální pro běžce.
● Co bosoboty nemají rády?
Fotbal a tenis. Nemají rády sušení v sušičce prádla. Uschnou snadno a rychle na
vzduchu.

● Na podzim jste s dejvickým obchodem
vstoupili do čtvrté sezony. Co se změnilo?
Nejlépe to dokládají čísla. První rok jsme
prodali asi tisíc čtyři sta bot, plánovali jsme
tři sta. V roce 2017 jsme měli cíl pět tisíc
prodaných bot, pořídilo si je ale necelých
pět tisíc lidí. Loni jsme si dali cíl stejný
a prodali jsme bezmála sedm tisíc párů bosobot. To ukazuje, že milovníků bosé chůze
neustále přibývá. Museli jsme si dokonce
pořídit větší prostory, do původních jsme
se už nevešli. V Německu, odkud bosoboty
leguano pocházejí, mají už jednadevadesát
prodejen! Byli jsme se v Německu v nové
továrně podívat a dozvěděli jsme se něco,
co nás potěšilo, a sice to, že jsme jejich nejúspěšnější zahraniční prodejce. Přitom dodávají bosoboty do Číny, Kanady, Francie,
Polska, Dánska a mnoha dalších zemí. Věřím, že to je proto, že Češi přemýšlejí
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Mistrovství České republiky v bosopředbíhání
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Běžci pomohli nadaci Šestý smysl
o svém zdraví, že chtějí být ﬁt,
že jim není jedno, co s nimi bude. A důležité je nadšení, my
s manželkou z bosobot nadšeni
jsme a mám radost, že se nám
po republice povedlo najít podobné lidi. Dodáváme leguana
do pětatřiceti obchodů po celém
Česku, nejoblíbenější jsou samozřejmě v Praze a v Brně, ale

na přepočet obyvatel máme třeba výborné prodejní výsledky
v Brandýse nad Labem, v Trutnově či v Poděbradech. Takže ta
pochvala z Německa míří i k našim prodejcům.
● Přitom jste se k bosobotám
leguano dostali s manželkou
úplnou náhodou… Jak k tomu došlo?

INZERCE V4-0315

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
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Manželka dělá rehabilitaci
a jeli jsme do Německa na veletrh. Tam jsme leguana objevili.
Nadchli nás a hned druhý den
jsme kontaktovali výrobce. Byli
jsme tak uneseni, že jsme si třeba velmi dali záležet na naší
prodejně, nechali jsme si vyrobit speciální regály, které nám
velmi složitě a na míru vyráběl
truhlář – mezi kmeny akátů
jsou instalovány skleněné police. Věřili jsme si a dobře to dopadlo.
● Vy říkáte že „je potřeba
chodit v bosobotách vědomě“. Co to znamená?
To je strašně důležitá věta.
Vědomá chůze znamená, že lidé by v bosobotách měli být
soustředěni na chůzi, našlapo-

vat tak, jako by šli bosi, zapojovat celé chodidlo a klidně zpočátku střídat bosoboty s klasickou obuví. Pokud budou při
chůzi vědomě vnímat, po jakém
povrchu jdou, přizpůsobí styl
chůze náročnosti terénu a nemohou si ublížit. Už se nám
podařilo přesvědčit o prospěšnosti bosobot i některé podiatry, dokonce jsme měli možnost
přednášet na podiatrické konferenci.
● Co byste vzkázal těm, kteří
pořád bosobotám nechtějí
uvěřit?
Ať si to zkusí! Člověk má mít
na výběr. Já jsem obrovský nadšenec do bosobot, ale nenašel
jsem žádného podobného nadšence do normálních bot.

Kde najdete bosoboty leguano
Freebody s.r.o.
Wuchterlova 336/22, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika
www.leguano.cz
https://www.facebook.com/freebodyleguanobosachuze/
INZERCE V4-0313
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TOP 09 starostovi Štěpánkovi:

Děláte špatná rozhodnutí
Michal Hroza, předseda opoziční TOP 09
v Praze 4, komentuje pro magazín Vaše 4
rozhovor se starostou čtvrté městské části
Petrem Štěpánkem (klub P4 SOBĚ + ZELENÍ
+ NEZÁVISLÍ), který byl uveřejněn
v únorovém vydání.
● Seniorský dům Hudečkova
nebude, jen pan starosta to
nechce přiznat
Zásadně nesouhlasím s panem starostou Štěpánkem, že
není rozhodnuto ve věci stavby
seniorského domu v Hudečkově
ulici. Rozhodnuto je a špatně.
Vzhledem k tomu, že rozpočet
předložený panem starostou
zastupitelstvu neobsahuje prostředky na tuto důležitou investici a rozpouští rezervu na ni
jinde, tak ke stavbě zkrátka nedojde.
Městská část Praha 4 je nejstarší velkou pražskou městskou částí a jako obec máme povinnost se postarat o důstojné
podmínky pro naše seniory a ne
čekat na zázrak z magistrátu,
který nepřijde. Nástupci starosty Štěpánka už nebudou mít
vzhledem k času nutnému pro
dokončení této investice šanci
tuto chybu napravit.
● Štěpánkova koalice s Caldrem

Rozumím, že by pan starosta
Štěpánek na svou koaliční spolupráci s Hnutím pro Prahu,
tedy panem Caldrem a panem
Schneiderem nejradši zapomněl. Sám je jako opoziční politik
nazýval víc než nevybíravě a na
jejich kritice postavil svou volební kampaň v roce 2014. Věřím, že my všichni máme dobrou paměť.
Když se v roce 2015 rozhodl
bez vypovězení koaliční smlouvy nahradit koalici s TOP 09
a sociálními demokraty jiným
projektem, byli mu tito pánové
najednou víc než dobří. Pana
Caldra zvolil předsedou dozorčí
rady 4-Majetkové, tedy největší
městské ﬁrmy, a pana Schneidera pověřil řízením Ústavu sociálních služeb.
● Pokus starosty Štěpánka
prodat 4-Energetickou za třetinu odhadní ceny
Potěšila mě informace, že
zvažovaný prodej 4-Energetické má v nové radě na starosti

někdo jiný než pan starosta
Štěpánek. V minulém období se
opakovaně pokusil v zastupitelstvu prosadit prodej této ﬁrmy
jedinému zájemci a to za méně
než třetinu odhadní ceny. Tyto

pokusy o nepřipravený a hlavně
netransparentní prodej městské ﬁrmy naštěstí narazily na
rozhodný odpor opozice v zastupitelstvu a byly i hlasy TOP
09 odmítnuty.

Jaký je váš názor?
■ Četli jste rozhovor se starostou Petrem Štěpánkem?
■ Jaký je váš názor na jeho odpovědi?
■ Sledujete dění v Praze 4?

Napište nám na zuzana.purova@a11.cz.

INZERCE V4-0320

INZERCE V4-0321

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

Finanční společnost hledá

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!

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
Požadujeme:
●
●
●
●

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

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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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 03: ‚‚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 Epikúra.

INZERCE V4-1210
V4-0316

Během vyhlášení smogové situace
bude v Praze MHD zdarma

Identifikační číslo lamp pomůže
upřesnit místo, kde potřebujete pomoci

Hlavní město zavede v době smogových situací MHD
zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy
vyjde městskou pokladnu na pět milionů korun, držitelům
časových jízdenek neplánuje magistrát část jízdného
vracet, rozhodli pražští radní. Opatření zvažovala i minulá
politická reprezentace, nakonec od něj však ustoupila se
zdůvodněním, že by to na kvalitu ovzduší nemělo výraz-

Unikátní číselný kód každého ze 130 tisíc pražských sloupů
veřejného osvětlení, který je i skvělou pomůckou záchranného systému, dostane moderní přepis do QR kódu. Číslo
vyražené na štítku připevněném na sloup lampy slouží jak
k lokalizaci lampy při hlášení její poruchy, tak i k snadné
orientaci operátorů tísňových linek. Ti mají k dispozici celou
databázi těchto čísel, a když jim volající nahlásí číslo nej-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12
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Čtěte na…

Nové byty k nasthování
rezidence

U GRÉBOVKY

www.ugrebovky.cz | 601 301 301
INZERCE V4-0303

servis

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

letáků a novin

0/.-,:-*:)('&*%$#0*:)*! (
)('&*%$#:/-:
!'/#.:':./.(,.

!#*:)('&*% :)755

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
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jako jsou štíty budov, ploty
a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely
Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz

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

PŘIJMEME
MAKLÉŘE

Nastartujte svůj
osobní byznys
s realitní jedničkou na trhu

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

INZERCE V4-0306
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Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Vhodné
reklamní plochy,

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.
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Mediální agentura hledá

INZERCE V4-0307

e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261

INZERCE V4-0318

v této lokalitě,
dobré ﬁnanční
ohodnocení

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

12.5.2019 13.00–16.00
■ Kamenitá
12.5.2019 13.00–16.00
■ Vlnitá x Nad Křížkem
18.5.2019 9.00–12.00
■ V Ondřejově x Nad Kolonií
18.5.2019 9.00–12.00
■ Branická x K Ryšánce
18.5.2019 13.00–16.00
■ Za Skalkou x Nad Lomem
18.5.2019 13.00–16.00
■ Jiskrova x Na Mlejnku

INZERCE V4-0317

Hledáme
distributory

11.5.2019 9.00–12.00
■ Jižní IX x Jihozápadní V
5.2019 13.00–16.00
■ U Krčské vodárny x Krčská 11
11.5.2019 13.00–16.00
■ Severovýchodní IV x Severní
IV
12.5.2019 9.00–12.00
■ Ve Studeném x Skaláků
(u separu)
12.5.2019 9.00–12.00
■ Klánova x Na Dubině

INZERCE V4-0319

28.4.2019 9.00–12.00
■ Nad Obcí II (slepý konec)
28.4.2019 13.00–16.00
■ Zapadlá x Zelený pruh
28.4.2019 13.00–16.00
■ Rosečská 1736/15
4.5.2019 9.00–12.00
■ Mezi Lysinami x V Mokřinách
(u separu)
4.5.2019 9.00–12.00
■ Zachova x Nad Svahem
4.5.2019 13.00–16.00
■ Korandova x Havlovického
4.5.2019 13.00–16.00
■ Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)
5.5.2019 9.00–12.00
■ Nad Lesem č.or. 10
5.5.2019 9.00–12.00
■ Údolní (parkoviště)
5.5.2019 9.00–12.00
■ Jihovýchodní IX (u trafačky)
5.5.2019 13.00–16.00
■ Psohlavců x Ohnivcova
11.5.2019 9.00–12.00
■ V Hodkovičkách x Jitřní
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6. 4. 2019 9.00–12.00
■ Nad Nuslemi x V Luhu
6.4.2019 9.00–12.00
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
6.4.2019 13.00–16.00
■ Zelený pruh x Za pruhy
6.4.2019 13.00–16.00
■ Na Kačerově x Kačerovská
7.4.2019 9.00–12.00
■ Nad Pískovnou x Přechodní
7.4.2019 9.00–12.00
■ Jeremenkova x Sitteho
7.4.2019 13.00–16.00
■ Zálesí x U lesa
7.4.2019 13.00–16.00
■ Doudova x Na Lysině
27.4.2019 9.00–12.00
■ Paprsková x V Kole
27.4.2019 9.00–12.00
■ Pekárenská x Prostřední
27.4.2019 13.00–16.00
■ Lukešova x Bohrova
27.4.2019 13.00–16.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
28.4.2019 9.00–12.00
■ V Křovinách x Gončarenkova
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ZDROJ MČ PRAHA 4, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

Stanoviště pro biokontejnery

INZERCE V4-0301
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