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Najdete nás na
www.vase4.cz

Kam s odpadem
na čtyřce

Volný čas
Golfový
kemp

Kultura
Představení
na Jezerce

Michal
Šenbauer:
Aktuality
Stanice trasy
metra D

I po třiceti letech
nás koncerty baví!

INZERCE V4-0424

editorial
Vážení čtenáři,
těšíte se na léto, i když jaro
ještě ani pořádně nezačalo
a počasí se pořád ne a ne
„přeladit“ ze zimy na teplo?
Možná vám pomůže vědomí,
že už brzy propuknou oblíbené venkovní hudební festivaly. Jeden takový se chystá
na červen na Okoři. Kdo za
ním stojí a jaký bude letošní
ročník? V dubnovém vydání
magazínu Vaše 4 se dozvíte
také zajímavosti o nové lince
metra D, dopravních uzavírkách nebo podrobnosti o vyhlášené fotosoutěži. S jakými
snímky se můžete přihlásit? A ještě zpět k létu. Už víte, kde
ho stráví váš potomek? Co třeba na čerstvém vzduchu
a v pohybu? Nelákal by ho příměstský golfový kemp? Vydejte se na čtyřce za kulturou, třeba do Divadla Na Jezerce,
kde můžete zhlédnout nové představení, jde dokonce o světovou premiéru hry Pánský klub. Hra Matěje Balcara slibuje, že vás nechá nahlédnout do vnitřního světa pěti mužů
a jediné ženy. Těšit se můžete v hlavních rolích na Milana
Šteindlera, Zdeňka Žáka a Kristýnu Hrušínskou. Na čtyřce se ale v následujících týdnech koná i celá řada dalších
akcí, vyberte si z naší nabídky. Pěkné jaro. Vaše Zuzana

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

Čtyřka má nový
azylový dům

o poslední fáze rekonstrukce vstoupila Nuselská ulice. Technická správa komunikací spustila třetí etapu
koncem března. Pracovat se letos bude ve
směru od mostu přes Botič až po křižovatku s ulicí Michelskou. Součástí rekonstrukce ulice je kompletní výměna vozovky

D

a chodníků, včetně kompletního odvodnění, mezi upravená parkovací stání budou
vysazeny nové stromy. Rekonstrukce bude
dokončena v září. V souvislosti s pracemi je
třeba počítat s některými omezeními, do
7. června platí uzavírka směr do centra,
bus ul. Pod Stárkou.

Sportovci Prahy 4
za minulý rok
sm nejlepších sportovců a jeden
sportovní tým z Prahy 4 byli vyhlášeni nejlepšími sportovci čtvrté
městské části. Sportovcem roku je veslař
Marek Řehořek, sportovkyní veslařka Marie Štefková. Sportovcem seniorem byl vyhlášen Vladimír Kánský za své sportovní
výkony ve sportovní chůzi pod vedením
Spartaku Praha 4, trenérem roku je Jan

O

Navrátil za své výkony a vedení družstev
v Českém veslařském klubu Praha, titulem
sportovní družstvo Prahy 4 se může pyšnit
K2 debl kajak ze sportovního klubu AC
Sparta Praha a titul Naděje čtyřky získali
všichni nominovaní sportovci. Členem Síně
slávy sportu Prahy 4 se stal Jindřich Mikulec, člen výpravy na letní olympijské hry
v Helsinkách v roce 1952.

ový azylový dům ve čtvrté městské části byl otevřen v Horáčkově ulici. Je určen k ubytování
sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem – samoživitelkou nebo samoživitelem, které nemají trvalé bydlení a nacházejí se
v sociální nouzi. Pro ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi je
k dispozici 12 ubytovacích jednotek
s 35 lůžky. Ubytování je časově omezené, maximálně na dobu jednoho roku.

N

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.
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Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV METROPROJEKT PRAHA A.S.

Nuselské ulice

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz
Praha chce upravit
podobu stanic metra
edení hlavního města Prahy
chce upravit podobu stanic linky
D pražského metra, na jejich
vzhledu se budou podílet špičkoví výtvarníci, společné prvky pro celou linku
připraví výtvarník David Vávra. Výběr
umělců pod záštitou Národní galerie
provede komise složená ze zástupců
pražského magistrátu, Dopravního
podniku, Institutu plánování a rozvoje
Prahy, Národní galerie a Metroprojektu
Praha. „Naším cílem je vytvořit z každé
stanice místo s vysokou uměleckou
hodnotou, kde se budou Pražané cítit
příjemně,“ řekl náměstek primátora
pro dopravu Adam Scheinherr. „V současné době probíhá ustavení komise,
která bude řešit výtvarnou podobu jednotlivých stanic. Tato soutěž, neboť se
jedná o architektonicky hotové stanice,
bude soutěží vyzvanou pro tři až pět
účastníků, kteří by měli již stávající
výraz stanic výtvarně dolíčit. Vyzvaní
autoři by měli být napříč generacemi
architektů.“

V

Výstavba
protihlukové stěny
ýstavba protihlukové stěny na Jižní
spojce v úseku od nájezdu z ulice Budějovická (Michelská) ke sjezdu do
ulice V Podzámčí – Na Strži začala začátkem dubna. Ve směru k Barrandovskému
mostu je třeba počítat s postupným omezením dopravy, a to konkrétně v jízdním pru-

V

hu na komunikaci Jižní spojka směr Barrandovský most, dále v ulici V Podzámčí,
kde je zavedena kyvadlová doprava řízená
světelnou signalizací. Částečně omezen
bude provoz napojovací rampy, který přejde v úplnou uzavírku, a jako objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí.

Soutěžte s fotkami
stromů a ptactva
fotograﬁemi stromů a ptactva se
mohou obyvatelé čtyřky přihlásit do
dvou fotosoutěží. Témata zní Nejkrásnější strom na Praze 4 v jarní krajině
a Zachyťte ptactvo v jarní krajině na Praze 4. Posílat své snímky mohou zájemci do
konce května. Každý soutěžící může zaslat
jednu označenou fotograﬁi, která musí
v názvu fotograﬁe obsahovat jméno, pří-

S

jmení účastníka, lokalitu stromu, datum
fotograﬁe. Lokalitu, datum pořízení snímku a jméno autora je třeba napsat i do textu
e-mailové zprávy. Snímek musí být zaslán
v maximální velikosti 4 MB ve formátu
JPEG na adresu fotosoutez@praha4.cz.
O vítězích bude hlasovat veřejnost na facebookovém proﬁlu. Na podzim je potom naplánována vernisáž výstavy fotograﬁí.
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kultura
S premiérovým představením vstupuje do jarních měsíců
Divadlo Na Jezerce. Na tamních prknech se poprvé
představí Milan Šteindler a Zdeněk Žák ve světové premiéře
komedie Pánský klub. Autorem i režisérem hry psané pro
Divadlo Na Jezerce je Matěj Balcar.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV DIVADLA

Pánský klub
v Divadle Na Jezerce
lavní ženskou roli Lindy svěřil režisér Matěj Balcar své ženě Kristýně
Hrušínské. Společnou divadelní
spolupráci si už v minulosti vyzkoušeli, a to
například v úspěšné divadelní adaptaci
knihy Už je tady zas!, která se na Jezerce
stále těší oblibě.
„Vyhubit mužskou nevěru!“ Tak zní motto terapeutky Lindy, která si po rozchodu
se snoubencem otevírá vlastní praxi a snaží se pomoci eroticky závislým mužům. Od
prvního sezení je ale patrné, že více než terapeutkou bude Linda spíše dalším pacientem... Víc nejen o svých svěřencích, ale
především sama o sobě se postupně dozvídá prostřednictvím vášnivých debat a nečekaných zvratů. Do této doby měla na nevěru jasný a vyhraněný názor, postupně
však zjišťuje, že si je s mužskou částí populace podobnější, než si byla vůbec ochotná
připustit.
Milan Šteindler se na Jezerce představí
poprvé, v Pánském klubu se převtělí do role

H

majitele cykloservisu a neúnavného lovce
žen Edy. „Zda budou mít diváci moji postavu Edy rádi, to teprve uvidíme. Pokud
ano, pak to bude asi tím, že se v tomhle buranovi odloupne slupka hrubosti a on dokáže před ostatními – ale hlavně v sobě –
najít ukrytou lidskost,“ popisuje Milan
Šteindler.

Jako vyžilý rocker Gigi, který se potřebuje zbavit závislosti na ženách, protože
ho omezují v tvorbě, se představí Zdeněk
Žák. V roli učitele Cyrila, co jen nesnadno
odolává svádění studentek, alternují Michal Stejskal a Daniel Šváb. Scenáristu na
odpočinku Přemka hraje Rudolf Stärz
a mladého ajťáka Martina Martin Leták.

INZERCE V4-1210
V4-0423

Dopravní podnik vypracuje studii
Podklady ke stavbě Dvoreckého mostu
tramvajové tratě na Pankrác a Budějovickou vyjdou na 132,7 milionu korun
Pražský dopravní podnik (DPP) vypracuje studii tramvajové
tratě ze zastávky Pražského povstání na Pankrác a dále na
Budějovickou. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští
radní. Trať by mohla vzniknout v letech 2025 až 2027 a náklady na výstavbu by podle předběžného odhadu mohly
přesáhnout 700 milionů korun. Kromě Pankráce plánuje
Praha novou trať také do Slivence a na Libuš. K tomu, aby

Projektovou dokumentaci plánovaného Dvoreckého mostu
mezi Prahou 4 a Prahou 5 zpracují Tubes/Atelier6 za
132,72 milionu korun. Smlouvu se společností uzavře
město do konce letošního dubna. Vyplývá to z materiálu,
který schválili pražští radní. Schválili také výběr dodavatele
dokumentace pro stavbu lávky Holešovice-Karlín. Stavba
Dvoreckého mostu by podle odhadů měla vyjít zhruba na

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis

Kontejnery
na bioodpad
■ Paprsková x V Kole
■ Pekárenská x Prostřední
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ V Křovinách x Gončarenkova
■ Nad Obcí II (slepý konec)
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Rosečská 1736/15
■ Mezi Lysinami x V Mokřinách
■ Zachova x Nad Svahem
■ Korandova x Havlovického
■ Nad Koupadly x Nad Zátiším
■ Nad Lesem č. or. 10
■ Údolní (parkoviště)
■ Jihovýchodní IX (u trafačky)
■ Psohlavců x Ohnivcova
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Jižní IX x Jihozápadní V
■ U Krčské vodárny x Krčská
■ Severovýchodní IV x Severní IV
■ Ve Studeném x Skaláků (u separu)
■ Klánova x Na Dubině
■ Kamenitá
■ Vlnitá x Nad Křížkem

27. 4. 2019 9.00–12.00
27. 4. 2019 9.00–12.00
27. 4. 2019 13.00–16.00
27. 4. 2019 13.00–16.00
28. 4. 2019 9.00–12.00
28. 4. 2019 9.00–12.00
28. 4. 2019 13.00–16.00
28. 4. 2019 13.00–16.00
4. 5. 2019 9.00–12.00
4. 5. 2019 9.00–12.00
4. 5. 2019 13.00–16.00
4. 5. 2019 13.00–16.00
5. 5. 2019 9.00–12.00
5. 5. 2019 9.00–12.00
5. 5. 2019 9.00–12.00
5. 5. 2019 13.00–16.00
11. 5. 2019 9.00–12.00
11. 5. 2019 9.00–12.00
11. 5. 2019 13.00–16.00
11. 5. 2019 13.00–16.00
12. 5. 2019 9.00–12.00
12. 5. 2019 9.00–12.00
12. 5. 2019 13.00–16.00
12. 5. 2019 13.00–16.00

INZERCE V4-0403

Bezplatné

štěpkování
Oblast Záběhlice 27. dubna 2019
■ ul. Severovýchodní VI x Severní II.
■ ul. Roztylské náměstí (pod pomníkem)
■ ul. Severozápadní V (sokolovna)
■ ul. Severní XI (parkoviště u autoservisu)
■ ul. Jižní XVII (u trafostanice)
■ ul. Roztylské sady (pod dětským hřištěm)
■ ul. Jižní IX (nad schody ke stanici metra)
■ ul. Jihovýchodní IX x Jižní III
■ ul. Jihovýchodní IV x Jižní III
■ ul. Jižní IV (pod ZŠ)

9.00–9.20
9.30–9.50
10.00–10.20
10.30–11.00
11.40–12.00
13.00–13.20
13.30–13.50
14.00–14.20
14.30–14.50
15.00–15.20

Oblast Hodkovičky, Lhotka 27. dubna 2019
■ ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.00–9.20
■ ul. U Vodotoku x Klánova
9.30–9.50
■ ul. Na Výspě x Polední
10.00–10.20
■ ul. Údolní (parkoviště)
10.30–11.00
■ ul. Nad Údolím x Nad Lesem (u č. p. 162 a 214) 11.40–12.00
■ ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.00–13.20
■ ul. V Mokřinách x K Dubinám
13.30–13.50
■ ul. Nad Lesem č. p. 119 a 129 (náměstíčko)
14.00–14.20
■ ul. Ohnivcova x Psohlavců
14.30–14.50
■ ul. Psohlavců x Věkova
15.00–15.20
■ ul. Ve Studeném x Vostrého
15.30–15.50
INZERCE V4-04014

PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY
do NOVĚ zrekonstruované
zubní ordinace Styledent na adrese
U strže 382/3, Praha 4 – Krč.

Máme smlouvy
se zdravotními pojišťovnami

Nové byty k nasthování
rezidence

Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz
www.styledent.cz

U GRÉBOVKY
www.ugrebovky.cz | 601 301 301

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4

Michal Šenbauer:
I po třiceti letech nás koncerty baví!
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je nejen zakladatelem skupiny
České srdce, ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou. Festival
v romantickém místě podhradí hradu Okoř letos organizuje již jedenadvacátým rokem.
Na dvou pódiích čeká návštěvníky v sobotu 1. června čtrnáctihodinový proud hudby bez
přestávky. Současně Michal Šenbauer připravuje speciální koncerty a nové akustické
album k třicátému výročí vzniku skupiny České srdce.
● Jak vás poprvé napadlo uspořádat hudební festival a jak se vám podařilo nápad zrealizovat?
Bylo to na jednom večírku, který byl
v podhradí Okoře. Hrál jsem tam na kytaru
a mělo to skvělou atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc a že tady udělám
festival. Občas noční nápady zaniknou, ale
byl jsem tak okouzlenej tím místem, že to
nakonec dopadlo, a asi taky díky místní
podpoře na Okoři se podařilo festival uskutečnit.
● Proč jste se rozhodl právě pro místo
pod zříceninou hradu Okoř?
Je tam něco, co není na každém místě,
a asi každý, kdo na tomto místě byl, mi dá
za pravdu. Podhradí Okoře je jedno z nejhezčích míst blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.
● Dá se stručně říct, co všechno obnáší
příprava takového festivalu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí se na ní podílí?
Asi nejkomplikovanější v první chvíli je
synchronizovat všechny účinkující, aby

8
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mohli přijet právě v tu chvíli, kdy potřebujeme. Potom je to spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš tým se postupně
zvětšuje podle potřeb festivalu.
● Během uplynulých dvaceti ročníků
festivalu na něm vystoupila řada známých osobností a kapel. Na koho nejraději vzpomínáte?
Je těžké si vzpomenout na jediného účinkujícího, všichni ve vás zanechají určitou
vzpomínku. Na festivalu za ta léta vystoupili například Divokej Bill, Katapult, Horkýže Slíže, NoName, Hana Zagorová, Sto
zvířat, Lucie Bílá, Vladimír Mišík, Wohnout,
Václav Neckář a další. Vždycky to bylo jiný
a neopakovatelný z Okoře.
● Na jaké účinkující se mohou těšit návštěvníci letošního 21. ročníku festivalu
Okoř se šťávou? Čekají je i nějaká vylepšení nebo novinky?
Na tomto ročníku poprvé vystoupí skupina Škwor, která minulý rok úspěšně oslavila dvacet let existence v pražské O2 aréně. Dále vystoupí dnes už velice oblíbený

Rybičky 48, Mirai, Michal Hrůza, Udg, Pekař, Pokáč nebo Trautenberk. Na festivalu
vystoupí i Lake Malawi, kteří budou reprezentovat na Eurovision song Českou republiku. Bude to více než dvanáct hodin
hudby bez přestávky. Zvětšili jsme druhé
pódium a stává se z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou bude jako každý rok
jezdit kyvadlová doprava z Prahy-Veleslavína, linka X Okoř z Kladna a přidali jsme
linky ze Slaného a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback. Každý návštěvník si do zakoupeného čipu, který bude stát
třicet korun, „natankuje“ další částku podle své potřeby. Výhodou toho systému bude zjednodušená platba u pokladen a při
odchodu z festivalu vám bude celá částka,
která zůstane na čipu, vrácena. Na festivalu
je i stanové městečko, protože přesto, že je
akce jednodenní, tak stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické místo Okoře můžou
užít až do rána. V areálu festivalu bude
i úschovna pro kola. Víc informací k festivalu najdete na www.okorsestavou.cz.

osobnost Prahy 4
● Festival pořádáte, ale také na něm se
svojí kapelou České srdce každoročně
vystupujete. Letos navíc slavíte třicet let
existence kapely. Připravili jste si pro
své fanoušky na Okoři nějaké překvapení?
Překvapení by se neměla prozrazovat.
Určitě se ale můžou těšit na výběr našich
nejznámějších písní Bosou nohou žárem,
Avalon, Nad Bretaní a i instrumentálky
v keltském stylu. A koncert bude částečně
i akustický.
● Zúčastňujete se i jiných letních festivalů než toho „vašeho“?
Z festivalů tento rok budeme ještě hrát
na Mezi ploty, Benátské noci a Sázava festu.
● Skupina České srdce funguje třicet
let. Jak jste se za tu dobu změnili, hrozilo někdy v průběhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?
Celou dobu naše hraní probíhalo v takových vlnách, takže jsme vždycky měli čas
si od sebe odpočinout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo v pohodě.
● Změnili se za tu dobu nějak vaši fanoušci? Máte přehled o tom, jaké publikum vás poslouchá, chodí na vaše koncerty?
Je to hodně podle typu akce a místa, někteří už nechodí a noví přicházejí. Vzpomínám si, jak jsem se jednou zeptal jednoho
našeho fanouška, kterého jsem často viděl
na našich koncertech v Bretani, kolik viděl
našich koncertů. Řekl mi, že to musí spočítat. Za chvíli přišel a říkal mi, že jich bylo
dvacet sedm a že na nás chodí rád, protože
ani jeden koncert nebyl stejnej. A to je asi
to kouzlo improvizace, vyvádí vás ze stereotypu.
● Jak vznikal název skupiny a jaké byly
začátky Českého srdce?
Našli jsme ho v jedněch novinách z první
republiky a moc se nám líbil. Byla to charitativní společnost České srdce, která se
snažila pomáhat chudým. Bylo to těsně
před revolucí a ten název se nám moc líbil.
Říkali jsme si, že třeba někdy někomu budeme moct taky pomoct. Občas za náma
chodí naši fanoušci s tím, že měli nějaký životní problémy a naše hudba jim při tom
moc pomáhala, to je moc příjemnej pocit.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směřování skupiny?
Když jsme poprvé jeli vystupovat do zahraničí, bylo to do Holandska do Haagu,
tak za náma chodili po koncertě lidi a říkali
nám, že je zvláštní, že jsme z Čech a hrajeme keltskou hudbu. Začali jsme se o to víc
zajímat a zjistili jsme, že Češi mají minimálně padesát procent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace, asi něco, co

Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer (uprostřed) je zakladatelem
skupiny České srdce

...ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou
v nás dřímalo z minulosti. A ta druhá jsou
hudební vzory, pro mě asi nejvíc U2. Natočili jsme dokonce jednou jedno album, který vzniklo v Bretani. Nazvali jsme ho Pohřebiště hitů a jsou tam písně od U2, Led
Zeppelin, Pogues, Simple Minds, Alana Stivella a dalších. Byla to neplánovaná deska,
je celá živě z hraní v Bretani a skvěle zachycuje atmosféru.
● Čím se podle vás odlišujete od ostatních hudebních skupin?
Určitě asi v první chvíli tím, že máme ve
skupině housle. A potom možná tím, že ta
naše trochu nezařaditelná, pop rocková
hudba je právě okořeněná tou keltskou
melodikou.
● Účinkovali jste často v zahraničí, absolvovali úspěšné turné v Bretani. Kde
jste měli největší úspěch a kde se vám
hrálo nejlíp?
Odehráli jsme kolem dvou set koncertů
v zahraničí, většina byla ve francouzské
Bretani. Dostali jsme tam v roce 1996 speciální cenu „Special prix“ za originální hudbu. Dále to byly určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich byl třeba na Stade
de france Nuit celtic v roce 2003, kde bylo

sto tisíc návštěvníků, nebo v pařížském sále Bataclan. Kolikrát ale i menší akce vám
udělá stejnou radost. Nikdy nevíte, kde to
bude nejlepší, a to mě baví.
● Jaké máte technické zázemí, co používáte při koncertech?
V současné době jsme si vytvořili na pódiu ear monitoring, je to hrozně příjemná
věc. Máte v uších přesně to, co chcete. Protože při koncertě to, co při hraní slyšíte,
hodně ovlivňuje celej koncert, používáme
systém od Sennheiser, je super spolehlivý.
● Jakou může mít česká kapela šanci
uspět v zahraničí, co je podle vás klíčem
k úspěchu?
Asi v tom musí být trochu originality,
protože většinou místní publikum neví,
o čem zpíváme, čeština je pro ně hodně těžká. A potom asi být na správným místě ve
správnou chvíli. Nám hodně pomohlo setkání s legendou keltské hudby Alanem Stivellem, který nám hrál na našem druhém
albu Srdce z Avalonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.
● Když se ohlédnete zpět, z čeho máte
největší radost, co považujete zatím za
největší úspěch?

www.vase4.cz
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Těch věcí je víc. Spolupráce
s Alanem Stivellem, dvakrát
vyprodaný velký sál Lucerny,
poprvé na křtu našeho prvního
alba, potom keltské Vánoce společně s Alanem Stivellem, určitý „úspěch“ v zahraničí, hlavně
v Bretani. A jsem rád, že i po třiceti letech nás koncerty baví!
● Máte nějaký hudební sen,
který byste si jednou chtěl
splnit?
Natočit další album, který
budou chtít poslouchat všichni
na celým světě. Sny má každý
a naším hudebním snem je natočit třeba něco společně s někým, kdo patří mezi naše vzory,
ideálně s U2 (cha cha…)
● Třicet let existence skupiny
je jistě důvod k oslavě. Co jste
k tomu výročí pro své fanoušky připravili?
Tento rok budeme mít hodně
koncertů, můžete kouknout na
naše stránky www.ceskesrdce.cz. Připravujeme nové akustické verze nejznámějších našich písní Bosou nohou žárem,
Srdce z Avalonu, Nad Bretaní.

Myslím, že se fanoušci můžou
těšit. A jako dárek jsme dali volně ke stáhnutí z našich stránek
naši poslední desku.
● Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám líbilo nejvíc
a dokázal byste někde zakotvit natrvalo?
Mě osobně uchvátila francouzská Bretaň. Asi to bude
i tím, že jsme tam odehráli hodně koncertů, mám tam hodně
známých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější píseň
C’est la vie, která vznikla v Bretani, stane světovým hitem
a koupím si tam na stáří chalupu…
● Jaký vztah máte k Praze,
co máte na české metropoli
nejraději?
Pokaždé, když jsme hráli
kdekoliv v zahraničí, jsem se
těšil do Prahy. Skoro všude se
dá, oproti třeba Paříži, dojít
pěšky a historické centrum má
svoje kouzlo. Vyrůstal jsem
jako dítě na Vinohradech, dětství strávil v Rigráku, potom na
Praze 6, nějaké období na Pra-

INZERCE V4-0405

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
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ze 1 a vždycky to bylo super.
Mám rád, když to někde žije,
a to tady je. Teď už sice asi 24
let bydlím v kamenném domku
mezi Okoří a Prahou, ale žije se
mi líp, když vím, že si člověk
může kdykoliv utéct z klidu do
města, který mám rád.
● Máte zde nějaká oblíbená
místa?
Prahu mám rád celou, ale nevím proč, radši mám tu na pravé straně Vltavy. Je tam lepší
vzduch, líp se mi tam dýchá.

● Jaké jsou vaše další plány,
co ještě připravujete, na co se
těšíte?
V současné době připravuju
se Srdcem naše koncerty k třiceti letům a natáčíme akustický
album, je i hodně práce kolem
festivalu. Těším se moc na hezký slunečný počasí, to mě nabijí. Moc bych si přál, aby 1. června byl nádhernej letní den a na
Okoři se šťávou jsme si to nadmíru letně užili. Už se moc těším. Stany a spacáky s sebou!

Michal Šenbauer
kytarista, skladatel a zpěvák
■ Narodil se v Praze.
■ Vystudoval lidovou jazzovou školu u profesora Viléma Matausche.
■ V roce 1985 založil skupinu ZOO, kde hrál na kytaru a zpíval.
■ V letech 1986–1988 působil ve skupině Žentour.
■ V roce 1989 založil skupinu České srdce, v níž působí jako
kapelník, zpěvák a skladatel dodnes. V současné době připravuje koncerty k třiceti letům kapely a natáčí akustické album.
■ Od roku 1999 každoročně organizuje úspěšný open air festival Okoř se šťávou.
INZERCE V4-0404

volný čas

Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
camp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden takový se bude konat
v průběhu léta v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen
bude pochopitelně na golf. Přihlásit se mohou děti od šesti
do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný
program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den.
Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální
trenéři,“ popisuje letní kempy Filip Jettmar, manažer
Golfového klubu Hodkovičky.

● Na prázdniny připravujete tady v Hodkovičkách dětské golfové kempy. O co
přesně půjde?
Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude pochopitelně záviset na počasí. Když bude
venku pěkně, budou si hrát na hřišti, zahrají si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půjdou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Věnovat se dětem budou na hřišti naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou přihlásit?
Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Každý trenér bude mít ve skupině maximálně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlouvají ještě jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí, a také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úplný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se
mu začal věnovat. Hned v září nám začnou

dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně podle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou začátečníci, kteří v létě na kemp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v životě nedržely golfovou hůl v ruce?
Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už nějakou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, zahrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ty zkušenější trénují.
● Co si musejí účastníci kempů přinést?
Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupovat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, budeme rádi, když děti budou nosit trička s límečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kempech, chuť
začít s golfem ale mohou mít i dospělí.
I pro ně pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?
Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po jejich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golﬁsty. Kurzy probíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k tomu se dobře připravit.

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 04: ‚‚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 V4-0402

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

■ Do konce června je možné
zhlédnout výstavu Mosty versus Ploty. Jde o představení
projektu Gymnázia Na Vítězné
pláni, jež je koordinátorem tříletého mezinárodního projektu
Erasmus+ s názvem „Refugees“. Spolupracují na něm
školy z různých států Evropské
unie. Tématem projektu je
uprchlická krize a to, jak se na
tuto problematiku dívají studenti ze zapojených zemí. Výstava pojednává i o tom, jak
studenty ovlivnila spolupráce
v mezinárodním kontextu, co
vše si díky projektu Erasmus+
prožili i viděli a jakým způsobem je tento globální problém
ovlivnil v jejich pohledu na svět.

■ 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? Neodolatelná komedie pobaví
a dojme jak dětské, tak dospělé
diváky. Hra bude k vidění v Divadle Na Fidlovačce. Autorem
pohádky je spisovatel Ulrich
Hub, jenž patří k nejvýznačněj-

■ V 19.30 hodin začne na Dobešce koncert kapely Bezefšeho, která volně navazuje na

HGFEGDA@?>A=:
9A8@765DA=:
?43215

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

●
●
●

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

775 940 614

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!

INZERCE V4-0421

Požadujeme:

Více informací na tel. :

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

Finanční společnost hledá

●

■ Ve 14.00 hodin začne 9.
května ve velkém sále Nuselské radnice pro seniory koncert staropražských písniček
a známých písniček Karla Hašlera v podání tria Staropražští
Pardálové. Kdo si chce užít příjemnou atmosféru a zazpívat si
při harmonice a houslích známé písničky, které nestárnou,
musí si pořídit vstupenky, které
se budou vydávat 30. dubna od
8.00 do 8.30 na přepážce č. 34
v přízemí Městského úřadu
Prahy 4, v ulici Antala Staška.
Protože je však tato hudební
akce určena pro seniory z Prahy 4, je třeba se při vyzvedávání
vstupenek na koncert oblíbených staropražských melodií
prokázat svým občanským průkazem.

K nastěhování okamžitě
INZERCE V4-0409

INZERCE V4-0413

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

9. května

První 20 m2 a druhá 12 m2
na Ortenově náměstí v Praze 7.

letáků a novin
v této lokalitě,
dobré ﬁnanční
ohodnocení

Staropražští
Pardálové

Pronájem dvou kanceláří

Hledáme
distributory

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

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

■ V 15.00 hodin začne oslava
Čarodějnice na Pankráci, a to
v parku u Café Na půl cesty. Letošním tématem jsou předsudky a stereotypy a touha žít
#beznalepek! Naplánován je
bohatý program, třeba rytmická dílna a bublinová show Václava Strassera nebo ﬁreshow.
Celý den bude možné navštívit
interaktivní fotokoutek či
workshopy pro děti i pro dospělé. Vstupné je dobrovolné
a výtěžek půjde organizaci
Green Doors, která pomáhá lidem s duševním onemocněním.
Letošní téma má upozornit na
to, že „nálepkování“ může být
důvodem, proč se například
lidé s duševním onemocněním

30. dubna

27. dubna

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

30. dubna

Tučňáci na arše

Bezefšeho na Dobešce

)*'-.!.:?> >A=:@1D5A?>=:(:
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Čarodějnice
na Pankráci

obávají vyhledat odbornou pomoc nebo o své nemoci mluvit
se svým okolím.

INZERCE V4-0401

26. dubna
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ším současným německým dramatikům. Je držitelem mnoha
literárních a divadelních ocenění, píše divadelní hry a knihy
především pro děti.

české folkové legendy a ve své
převážně autorské tvorbě bez
váhání kombinuje vícehlas
i jazzbandový zvuk. Loni kapela oslavila dvacet let od svého
založení. Na Dobešce zazní
průřez repertoárem Bezefšeho,
skladby připravené právě jen
k 20. narozeninám, účinkovat
budou vzácní hosté, na programu bude křest videoklipu Plný
skříně.

INZERCE V4-0422

Mosty versus Ploty

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

www.vase4.cz
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volný čas
navíc získá poukaz na bezplatné vypůjčení elektrokola podle
vlastního výběru na víkend.
Zkoušet se na festivalu budou
kola různých značek a cenových kategorií

■ Možnost vyzkoušet si dvě
stovky elektrokol dá všem příchozím pražský festival EBIKE
FEST. Koná se 18. a 19. května
v Krči v ulici Pod Višňovkou 29.
Vstup na testovací festival je
zdarma. „Program festivalu
EBIKE FEST je zaměřený hlavně na skutečný zážitek, který
lze s elektrokolem zažít,“ vysvětluje za pořadatele Jakub
Ditrich. Organizátoři pro návštěvníky proto připraví dvě testovací dráhy na dohled Thomayerovy nemocnice v pražské
Krči, konkrétně v lokalitě Zálesí, kde si bude možné kola
vyzkoušet. Vedle testování festival nabídne i celodenní program, v jehož rámci se na festivalovém pódiu se zajímavými
radami vystřídají zástupci výrobců elektrokol, ale i různé
osobnosti, které už trendu elektrických kol propadly. Vstup na
dvoudenní festival je zdarma,
pět vylosovaných návštěvníků

Nusle zmizelé

Výstava z děl
Zdeňka Buriana

27. května
■ Čtvrť starých domů s klenutými průjezdy, které končily
na dvorečcích, kde stály staré
kůlny a káry, čtvrť plynových
luceren, které se zhasínaly
a rozsvěcovaly dlouhou tyčí,
čtvrť dlouhých dřevěných
ohrad a plácků. To jsou Nusle.
A jaké jsou dnes? Projít se známými ulicemi – Mečislavovou,
Čestmírovou, Svatoslavovou,
Táborskou a dalšími a mohou
zájemci spolu s panem Jiřím
Brožem a společně hledat stopy
minulých časů. Připomenete si
třeba to, kde se nacházel zná-

27. května
■ Více než 200 děl malíře
a ilustrátora Zdeňka Buriana
si mohou prohlédnout senioři
z Prahy 4, kteří se vydají na výstavu do Obecního domu v Praze. Prostřednictvím výstavy
Širým světem budou moci nahlédnout do barvitých končin
světů minulých, současných
i smyšlených. Prohlídka výstavy je pro seniory z Prahy 4
domluvena na 4. června od
10.00 hodin, sraz je před vchodem do Obecního domu a hlásit
se je možné na bezplatné lince
800 100 128 od 27. května. Výstava Zdeňka Buriana prezentuje originály ze soukromých
sbírek a má být svědectvím po-

Procházka
Stromovkou
28. května
■ Velká zelená oáza uprostřed města se vzrostlými stromy, vodními a travnatými plochami – to je Stromovka, která
vznikla v polovině 13. století jako lovecká obora. Prohlédnout
si ji mohou obyvatelé čtvrté
městské části seniorského věku, a to na procházce, která se
bude konat 28. května, hlásit se
je možné od 20. května.

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

Více informací na tel.: 603 239 737

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.

Volejte Pavla
775 940 614
Více na www.vase4.cz
Mediální agentura hledá

Nastartujte svůj
osobní byznys
s realitní jedničkou na trhu
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www.vase4.cz

Vhodné
reklamní plochy,
INZERCE V4-0411

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

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

Chcete inzerovat ve Vaše 4?

PŘIJMEME
MAKLÉŘE

Těšíme se na Vás!!!

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

INZERCE V4-0418

facebook.com/nasregion

PRAVIDELNÝ ÚKLID
KANCELÁŘE V PRAZE 7

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

INZERCE V4-0417

Přidejte se!

INZERCE V4-0420

Jsme také na Facebooku

INZERCE V4-0419

Přijmeme paní na

INZERCE V4-0416

18. května

mý kloboučnický salón Oulíková, kde nakupovaly klobouky
i známé herecké hvězdy, kde
sídlilo pekařství U Němečků nebo kam se chodilo do kina Světovid. Procházka se koná 6.
června od 10.00 hodin, sraz je
u Nuselské radnice. Přihlásit se
lze 27. května.

zoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce. Pořadatelem výstavy je Retro Gallery,
hlavním partnerem výstavy je
nakladatelství Albatros.

INZERCE V4-0408

Ebike fest

Michelle Obamová
MŮJ PŘÍBĚH

Jordan B. Peterson
12 PRAVIDEL PRO ŽIVOT

398 Kč

378 Kč

Michelle Obamová ve svých pamětech zve čtenáře do svého
světa a zaznamenává zážitky,
které ji formovaly – od dětství v
chicagské South Side, přes léta,
kdy jako vedoucí pracovnice
vyvažovala mateřské a pracovní
povinnosti, až po dobu, kterou
strávila na nejslavnější světové
adrese. S neomylnou upřímností
a jiskřivým vtipem popisuje svá
vítězství i zklamání na veřejnosti
i v soukromí a vypráví svůj příběh,
tak jak ho žila.

Kniha je mezinárodním bestsellerem v celém anglicky mluvícím
světě a nyní je překládána do
dalších jazyků. Tucet zdánlivě
prostých pravidel ke zlepšení života každého z nás, podložených
poznatky z řady vědních oborů a
autorovou praxí klinického psychologa. Renomovaný Jordan B.
Peterson, nekompromisní intelektuální provokatér, vede čtenáře k tomu, aby usilovali o hlubší a
smysluplnější život.

Miloš Urban
KAR. POHŘEBNÍ HOSTINA
ZA JEDNO MĚSTO

Miguel Bonnefoy
ČERNÝ CUKR
248 Kč

398 Kč

Mario Vargas Llosa
PĚTINÁROŽÍ

Mario Vargas Llosa
CHVÁLA MACECHY

298 Kč

248 Kč

Ve svém posledním románu
se peruánský nositel Nobelovy
ceny Mario Vargas Llosa vrací
do rodné země a svým nejlepším stylem vykresluje devadesátá léta za vlády prezidenta
Fujimoriho. V propletených
dějových liniích sledujeme
osudy dvou rodin bohatých
podnikatelů, vydíraných kvůli
lechtivým fotografiím, a novináře z bulvárního plátku, který zapomněl, že každý článek,
názor či fotografii mají pod
palcem tajné služby.

Erotický román Maria Vargase
Llosy je klenotem tohoto lehkého, leč nesnadného žánru, dle mínění mnohých přímo nejlepším
španělsky napsaným erotickým
dílem. Líčí nezvyklý milostný trojúhelník: Don Rigoberto vášnivě
miluje svou druhou ženu Lucrecii, která jeho lásku s nadšenou
oddaností opětuje, jenomže je
tu ještě jeho synek z prvního
manželství, nebesky krásné dítě
s předčasnými erotickými zájmy.

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

INZERCE V4-0425

Autor ve svém románu, v tom nejlepším slova smyslu inspirovaném
jihoamerickým magickým realismem, převyprávěl nejslavnější korzárskou legendu a na jejím základě
vystavěl filozofický příběh o osudu
mužů a žen, vedených touhou po
lásce a štěstí a bojujících s vrtkavostí osudu, slovy namaloval pestrý
obraz blíže neurčené země v blíže
neurčeném čase, krajiny oplývající
kouzelnými přeludy i prokletím.

Do Varů, svého rodného města, se
po dlouhé době vrací známý spisovatel Julián Uřídil. Ne na stálo a ne
jako lázeňský host, ale na anonymní
pozvání jako autor knih, v kterých se
odehrávají podobné zločiny. Minulost se mu spolu s dalšími vraždami
vrací jako bumerang a karlovarský
horor pokračuje i za jeho pátrání po
vrahovi. Tak, jak byl pozván on, teď
musí pozvat do Varů na pomoc člověka, kterého už nikdy nechtěl vidět.

TEPfactor
Slapy:
Dobrodružství,
zábava,
adrenalin
Unikátní zábavní centrum inspirované slavnou TV
soutěží Pevnost Boyard najdete na Slapech. Kdo
by čekal lvy v klecích, hady nebo pavouky, bude
zklamán. Co však čekat můžete, jsou zajímavé
úkoly, hodiny zábavy, adrenalin, vzrušení a radost
ze splněných úkolů.

Co je cílem hry?

Cíl hry je jasně daný, splnit všech 25 úkolů, posbírat
unikátní kód a otevřít truhlici s pokladem na hlavní pláži.
Cesta samotná je neopakovatelný týmový zážitek, který
je doprovázený spoustou zábavy a vzrušení.

V čem spočívá týmová spolupráce?

V TEPfactoru musíte spolupracovat, komunikovat,
pomáhat si, jinak nemáte šanci úkoly splnit. Každý
vyniká v něčem jiném, někdo je fyzicky zdatnější, jiný si
více pamatuje, někomu to rychleji pálí. Týmy jsou
originální směsicí různého typu lidí. Přístup každého
týmu k plnění úkolu je jiný, ale vždy se musí dohodnout
celý tým.

Kdo TEPfactor navštěvuje?

Dopoledne k nám přijíždějí děti na školní výlety,
odpoledne hostíme ﬁremní zákazníky, kteří u nás
pořádají teambuildingy. O víkendech nás navštěvují
rodiny s dětmi, party přátel, turisté. Děláme i speciální
pirátské oslavy narozenin, rozlučky se svobodou atd.

TEPfactor najdete v Chotilsku nedaleko
Slapské přehrady. Udělejte si rodinný výlet,
na který jen tak nezapomenete. Více na

www.tepfactor.cz
INZERCE V4-0426

