Nezávislý měsíčník pro Prahu 4
Praha 4 má novou
starostku díky
hlasu přeběhlíka
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Herecké sny jsem si
zakázala už v mládí
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editorial
Vážení čtenáři,
pouhých několik měsíců vedla čtvrtou městskou část koalice Pirátů a nezávislých,
sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně
pro Prahu 4 (STAN, KDUČSL a nezávislí), uzavřená
po loňských podzimních komunálních volbách. Teď je vše
jinak, starosta Petr Štěpánek
a jeho rada byli odvoláni
a nahrazeni novou starostkou a novou radou. Proč k tomu došlo, kdo nyní Prahu 4
vede a čí hlas překvapivě rozhodl? Přinášíme vám i další
novinky z Prahy 4 nebo třeba tipy na volný čas. Vyrazit ale
můžete i za hranice nejen čtyřky, ale Prahy vůbec. Připravuje se totiž další ročník oblíbeného hudebního festivalu
Okoř se šťávou. Zahraje na něm mimo jiné i skupina
Škwor. Co má tahle parta za více než dvacet let fungování
společně za sebou, na co vzpomínají, co je čeká a jak se na
vystoupení pod širým nebem těší? Kromě toho si můžete
přečíst i povídání se slovenskou a v Česku velmi oblíbenou
herečkou Zuzanou Kronerovou. Kde si to v Praze oblíbila,
na co chodí do divadla a jaký obor chtěla původně studovat?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nejlevnější a nejrychlejší
internet ve vašem
regionu

Uhádnete, jaký den se slaví 25. 5.?
V naší křížovce najdete odpověď!
1.

Ceny již od 200 Kč

2.
3.
4.
5.
6.

Volejte zdarma
800 880 920

7.
8.
9.
10.
11.

www.a1m.cz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

www.vase4.cz

3

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Prodloužení

Běžecká škola
má provozovatele

parkovacích oprávnění
ři měsíce před koncem platnosti je
možné si prodloužit parkovací oprávnění v Praze 4. Učinit je to možné
osobně na pracovišti výdejny parkovacích
oprávnění na adrese Jílovská 1148/14. Jak
radnice upozorňuje, oprávnění není letos

T

možné vyřídit na pracovištích úřadu Antala Staška, nám. Hrdinů a Táborská. Pokud
má majitel vozu založeny osobní stránky
uživatele na webu www.parkujvklidu.cz,
lze si parkovací oprávnění prodloužit online.

Nově

ěžecka škola, která se těší čím
dál větší oblibě a na čtyřce funguje již šestým rokem, má provozovatele. Vybrali ho radní Prahy 4,
smlouva byla uzavřena se společností
SportGroup.cz, a to až do roku 2023.
Běžecká škola je bezplatná, přijít
mohou zkušení běžci, ale i naprostí začátečníci, skupinky přátel, maminky
s dětmi či třeba senioři. Výhodou běžecké školy je, že na učastníky dohlížejí
zkušení trenéři a běhá se po zajímavých trasách.

B

eset vzrostlých stromů bylo koncem
dubna vysazeno poblíž Základní
školy Mendíků, konkrétně zde nově
roste pět lip, tři okrasné třešně a dva duby.
Sázení má za cíl vylepšit nejen prostředí
na čtyřce, ale také klima v městské části.
V prostoru, v němž stromy rostou, původně stál objekt, který sloužil jako zázemí pro
údržbu zeleně, byl však zdemolován a využit pro rozšíření zeleně. Je s ním počítáno
jako s venkovní učebnou pro děti ze základní školy.

D

Bazar oblečení
v rodinném klubu
odinný klub Rybička v ulici Stallichova nabízí možnost nabídnout k prodeji nebo si naopak
nakoupit jarní a letní oblečení. Nově
přitom bazar funguje bez časového
omezení a využít ho lze kdykoliv během
otevírací doby. Rodinný klub Rybička
dále pořádá řadu pravidelných akcí, například jazykové kurzy pro rodiče s hlídáním dětí, výtvarné a hudební kroužky pro děti nebo třeba volnou hernu,
ale i zajímavé přednášky či besedy.

R

Čtyřka rozdělí
téměř 24 milionů na dotacích
ro fyzické osoby a nestátní neziskové
organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části nebo
svou činností přispívají k rozvíjení jejich
volnočasových aktivit, jsou určeny dotace,
které rozdělí čtvrtá městská část. Celkem
je na ně určeno bezmála 24 milionů korun.
Udělovány budou dotace jednoleté i víceleté, žádat o ně mohou subjekty, které působí v oblasti sportu a volnočasových akti-

P

vit, kultury a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně patologických
jevů, integrace národnostních menšin,
zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního prostředí. Podpořeno bude čtvrtou
městskou částí Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Na Jezerce a Divadlo Dobeška, dále
AFK Slavoj Podolí, Klub Eagles a Spartak
Praha 4, ale i například Hospic v Malovické
ulici a Domov Sue Ryder.

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

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V4-0504

Plynové spotřebiče na PB

s.r.o.

Nám. bratří Synků, Praha 4 – Nusle

www.vjrousek.cz
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PŘIPRAVIL RED, FOTO MČ PRAHA 4

vysazené stromy

volný čas

nás vždycky bavily
Za dvacet jedna let působení na hudební scéně vydala
oblíbená skupina Škwor řadu alb, za která získala několik
Zlatých desek. Kapela se připravovuje na své historicky
první vystoupení na open air festivalu Okoř se šťávou.
● Letošní rok je pro vás zatím ve znamení „poprvé“. Haly a velké sály jste vyměnili za komornější prostory a poprvé objíždíte republiku s unplugged turné...
Když jsme měli před rokem oﬁciálně přebírat ocenění za Uzavřenej kruh, nechali
jsme se ukecat od lidí ze Supraphonu a zahráli tam akusticky asi pět písniček. Bylo
to sice tenkrát hodně na hrubo, ale atmosféra byla naprosto skvělá. Lidi s námi zpívali v bezprostřední blízkosti, nám se to
hrozně líbilo a od té doby jsme si s tím nápadem začali pohrávat. Bylo nám ale zároveň jasné, že pro účely tour to musíme

posunout do úplně jiného levelu ať zpracováním skladeb, tak vizuálem. Přizvali jsme
k sobě mladého, nadějného klavíristu Filipa Vavřičku, věhlasného violoncellistu
Marka Nováka a zavřeli se s nimi na celou
zimu do zkušebny. Vznikla tam v tu chvíli
de facto úplně nová kapela a první zkoušky
taky tak vypadaly. Potom to ale začalo jiskřit a nové verze skladeb se začaly rodit.
● Dalším „poprvé“ bude 1. června vystoupení Škworu na open air festivalu
Okoř se šťávou...
Multižánrové festivaly nás vždycky bavily, bohužel ale ne všechny jsou až tak
INZERCE V4-0519

Jediné opravdové
CASINO V ČR
Casino Atrium v hotelu Hilton
Otevřeno DENNĚ
od 17:00 do 05:00
Parkování zdarma

Evropská Ruleta
Black Jack
Stud Poker
Pontoon
Slot Machines
Ultimate Texas
Hold’em Poker

www.casino-atrium.com
PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře
může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

multižánrové, abychom tam byli pozváni.
Jsme proto hrozně rádi, že se managementy vzájemně domluvily a budeme mít možnost rozhořet světla a probudit bílou paní.
● Je nějaké místo, koncert, na který obzvlášť rádi vzpomínáte?
To je hodně těžká otázka, protože vzpomínáme na spoustu různých skvělých akcí.
Z poslední doby samozřejmě na náš narozeninový koncert v O2 areně. Míst, kde
jsme ještě nevystupovali, je také hodně
a uvidíme, co přinese čas.
● V loňském roce jste oslavili 20 let na
hudební scéně. Pamatujete si svůj první
koncert, kdy, kde a jaké to bylo?
První vystoupení proběhlo po pár měsících od založení Skwar, a to v pražském
klubu Modrá ústřice. Podobnost názvu
s vyhlášeným gay klubem je opravdu náhodná. Moc se toho před tím nenazkoušelo,
takže to podle toho i vypadalo.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV SKUPINY ŠKWOR

Škwor: Multižánrové festivaly

politika

Převrat na čtyřkové radnici.
Rozhodl hlas přeběhlíka Josefa Svobody
V mnohahodinový boj o odvolání starosty Petra Štěpánka
(SZ) a jeho rady se změnilo poslední jednání Zastupitelstva
Prahy 4. Konalo se teprve potřetí od loňských podzimních
voleb a změnu přineslo – čtyřka má nové vedení.
ávrh na odvolání původní rady a starosty podala zastupitelka Irena Michalcová (ANO), která se později
stala starostkou. Pro zajímavost hnutí
ANO skončilo v loňských komunálních volbách v Praze 4 na čtvrtém místě. Rozhodující hlas přidal při odvolávání starosty člen
původní rady za STAN+KDU-ČSL – „přeběhlík“ Josef Svoboda. Ten byl následně vyloučen z klubu zastupitelů.
Po volbách vznikla na čtyřce koalice složená z Praha 4 Sobě/Zelení, STAN/KDUČSL a Pirátů. Ta už je minulostí, nyní městskou část povede ANO s ODS, TOP 09
a právě přeběhlíkem Josefem Svobodou.
Přitom obě tyto strany se na vládní úrovni
proti hnutí ANO zcela vymezují. V nové radě se stal prvním místostarostou Zdeněk
Kovářík (ODS), místostarosty jsou Michal
Hroza (TOP 09) a Josef Svoboda (nyní nezařazený). Uvolněnými členy rady jsou
Tomáš Hrdinka (ANO 2011) a Jaroslav
Míth (ODS). Neuvolněnými členy rady byli
zvoleni Jan Hušbauer (ANO 2011), Patrik
Opa (ODS) a Filip Vácha (TOP 09).

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA, WWW.VOLBY.CZ, PRAHA 4

N

Josef Svoboda
Jidášem?
„Dnes odpoledne mne odvolala koalice
přeběhlíků hlasy zastupitele Josefa Svobody z KDU-ČSL a zastupitelky Krajcové,
která koaliční smlouvu podepsala ještě za
STAN, nyní ANO. Pro oba je koaliční smlouva jen cárem papíru. Děkuji občanům i zastupitelům za podporu. V zastupitelstvu
jsem sedmnáctým rokem a moje práce pro
občany městské části nekončí. Vznikající
byznysové koalici ANO, ODS, TOP 09 a přeběhlíků budeme důslednou opozicí,“ uvedl
v reakci na svém facebookovém proﬁlu odvolaný starosta Petr Štěpánek.
Podle předsedy klubu zastupitelů Tomáše Kaplana (KDU-ČSL) se podporou odvolání členů rady a hlasováním v rozporu
s koaliční smlouvou a usnesením obvodního výboru KDU-ČSL Josef Svoboda dopustil „svévolného a ﬂagrantního porušení
povinností člena klubu“. Dále klub Spo-
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lečně pro Prahu (STAN/KDU) uvedl, že odmítá politiku založenou na přeběhlictví
a nerespektování koaliční smlouvy a rozhodnutí stranických orgánů. Svoboda
podle něj neinformoval o svém kroku předem ani svoji stranu, ani koaliční partnery.
„Josef Svoboda se na Velikonoce rozhodl
být Jidášem. Přeji mu mnoho štěstí,“ dodal
předseda STAN Praha 4 Lukáš Zicha s tím,
že za celou dobu fungování koalice Svoboda
neuvedl jedinou výtku k fungování rady ani
nepožádal o smírčí jednání na základě koaliční smlouvy. „Tím porušil hned dvě koaliční smlouvy, a to s hnutím STAN i tu se
Zelenými a Piráty.“
„Celou situaci se zájmem přímo v sále
sledovalo několik zástupců developerské
lobby, kteří od staré koalice marně žádali
prodej lukrativních městských pozemků,“
popsali na svém webu Piráti. „Stala se tu
dnes jediná věc, a to návrat do klientelistické atmosféry devadesátých let. Jediným
nevysvětleným tahem byly odstaveny
všechny strany, které na Praze 4 staré
praktiky odmítají. Jde o temný den Prahy 4
a veliký krok zpět,“ okomentoval situaci
odvolaný místostarosta Prahy 4 Tibor Vansa (Piráti).
Na sociálních sítích dále doplnil, že Piráti
budou pracovat v opozici. „Není ale třeba
kvůli pár přeběhlíkům věšet hlavu, mnoho
dobré práce se dá odvést i v opozici. Opravdu úspěšná politika je běh na velmi dlouhou trať a na naší straně stojí i to, že boží
mlýny melou pomalu, ale jistě.“

Koalici nefandí ani
pražské vedení TOP 09
Ke změně ve vedení Prahy 4 se vyjádřil
i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, jejíž členové se přitom na „převratu“ podíleli a nově sedí v radě městské části. „Krajský
výbor TOP 09 jasně řekl, že nesouhlasí
s rošádou, která se stala na Praze 4. Já
jsem stejného názoru. Situaci řešíme,“ sdělil na Twitteru.
Předseda Zelených Štěpánek, který čtyřku vedl po celé minulé volební období a ně-

kolikrát musel čelit pokusům o odvolání, se
tak může plně soustředit na svoji kandidaturu v evropských volbách, které se budou
konat na konci května. Do eurovoleb Štěpánek dokonce Zelené vede.
Magazín Vaše 4 oslovil s několika otázkami i novou starostku čtvrté městské části Irenu Michalcovou (ANO), ta na ně však
neodpověděla. Mohla se vyjádřit například

politika
k tomu, že údajně neoprávněně používala
vysokoškolské tituly. Nová čtyřková starostka médiím řekla, že vysokou školu sice
studovala, ale po třech letech ji ukončila
a žádný titul opravdu nemá a nepoužívá ho
a že k omylu prý došlo v účetní ﬁrmě. Přesto se tituly objevily na řadě dokumentů,
například i na kandidátní listině za Volbu
pro město, za niž Michalcová v roce 2006
kandidovala na pražský magistrát, nebo na
prezenční listině Komise sociálně zdravotní a rodinné politiky z letošního února.
Michalcová v minulosti kandidovala za Volbu pro město, SNK-ED i ODS. Na otázku,
zda je hnutí ANO poslední stranou, v níž se
ucházela o hlasy voličů, však starostka
Prahy 4 taktéž neodpověděla.

Přeběhlík Josef Svoboda:
KDU-ČSL budu dál volit
las Josefa Svobody rozhodl o tom,
že padne koalice Pirátů a nezávislých, sdružení Praha 4 Sobě (Zelení
a nezávislí) a Společně pro Prahu 4 (STAN,
KDU-ČSL a nezávislí). Přestože zradil svoji
KDU-ČSL, tvrdí, že ji i nadále bude volit
a podporovat. Proč se rozhodl jít proti svému klubu i koaličním partnerům a proč je
označován za sexistu a xenofoba? Svoboda
odpověděl na otázky magazínu Vaše 4.

H

● Proč jste se rozhodl podpořit odvolání
starosty a členů minulé rady a spojil se
s novým vedením Prahy 4?
Mým cílem je, aby vedení radnice pracovalo kolektivně s maximální měrou shody.
● Informoval jste předem o svém plánu
zastupitelský klub a koaliční partnery?
Mám za to, že všichni členové Rady vnímali delší dobu, že spolupráce v Radě nebyla dostatečně efektivní.
● Vy jste si pozastavil členství v KDUČSL, z klubu zastupitelů Společně pro
Prahu jste byl vyloučen. Chystáte se
vstoupit do nějaké jiné strany?
Do žádné jiné politické strany nehodlám
vstoupit. Nadále budu KDU-ČSL podporovat a volit.
● Oponent vaší bakalářské práce
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kterou se vám vloni nepodařilo obhájit, o ní
řekl, že působí jako „opsaná z příručky
z třicátých let minulého století“. Píšete
zde například, že ženy mají být podřízeny mužům, protože muž je hlavou ženy

a žena byla stvořena pro muže, nebo že
ženy by měly nosit závoj na znamení své
podřízenosti. Je toto opravdu váš názor
na ženy?
Bible nedává žádný podnět k názoru, že
existuje nějaká přirozená nadřazenost
mužského pohlaví vzhledem k ženskému.
Navzdory vzájemným odlišnostem se obě
pohlaví těší implicitní rovnosti. U ženy je
především třeba zdůraznit, že má stejnou
důstojnost a odpovědnost jako muž. Tato
rovnocennost se jedinečně vyjadřuje při
vzájemném sebeodevzdání obou partnerů,
při jejich společném odevzdávání se dětem,
jak je to přirozené v manželství a v rodině.
Od počátku stvoření je dána stejným způsobem muži i ženě osobní důstojnost a dal
jim nezcizitelná práva a odpovědnosti, jaké
příslušejí lidské osobě. „Podřizujte se jeden
druhému z úcty ke Kristu,“ píše apoštol Pavel. Mezi manželi toto vzájemné „podřízení
se“ nabývá zvláštního významu a chápe se
jako vzájemné patření jednoho druhému
na základě svobodného rozhodnutí, které
vyžaduje vlastnosti, jako je věrnost, úcta
a starostlivost. To je moje stanovisko.
● Dále v práci píšete, že homosexuálové
a bisexuálové jsou porušení. I to je váš
názor?
Takto to v práci nestojí a myšlenka,
otázka je vytržena z kontextu. Jedna věc je
homosexuální orientace, a druhá homosexuální jednání. Jelikož se práce dotýkala
církevní tradice a církevního práva, pak bylo na místě uvést odkazy na odsouzení ho-

mosexuálního jednání jak ve Starém, tak
i Novém zákoně. Homosexuální jednání je
„porušení“ naplnění manželství z hlediska
Bible, které je charakterizované jako výlučné, nerozlučné a s otevřeností novému
životu. Právě otevřenost novému životu
(plození potomka) z homosexuálního jednání není možná. Sexuální orientace nemá
vliv na důstojnost člověka.
Pozn. red.:
Bakalářská práce je k nahlédnutí
na webu Karlovy univerzity.

www.vase4.cz
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Přední slovenská herečka Zuzana Kronerová bývá často
obsazovaná v českých ﬁlmech a také hostuje na pražských
divadelních scénách. Zahrála si například v Národním
divadle, v Café teatr Černá labuť nebo v Divadle Na
Jezerce. V současné době ji diváci mohou vídat na scéně
Divadla Komediograf, Divadla Letí, Studia Ypsilon nebo
Vršovického divadla Mana.

Zuzana Kronerová:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, JIŘÍ KUPKA

Herecké sny jsem si zakázala už v mládí
● Jednou z pražských inscenací, ve které hrajete, je tragikomedie Gin Game.
Jakému okruhu diváků je tato hra určena a jakou postavu v ní ztvárňujete?
Mohla bych říci, že Gin Game může oslovit především starší publikum, ale není to
tak. Tahle hra, mimochodem oceněná Pullitzerovou cenou, je příliš dobrá na to, aby
byla pouze pro úzkou skupinu diváků.
Hraju osamělou starší ženu, která se v domově pro seniory potká se stejně osamělým mužem. Podotýkám, že jde o napínavou tragikomedii.
● Jaký je váš vztah k Praze? Čím na vás
česká metropole napoprvé zapůsobila?
Praha je dle mého názoru nejkrásnější
evropské město. Jezdívala jsem sem s rodiči od útlého dětství a Prahu jsem si zamilovala. Pamatuji si, že fascinujícím dojmem
na mne zapůsobila nádherná zákoutí Malé
Strany a vždycky jsme skončili u Werichova domu, který je pro mne magickým
místem. Samozřejmě neuvěřitelný je pohled na Hradčany a Svatovítský chrám.
Před lety jsem šla procházkou každé ráno
po nábřeží z Anenského náměstí do Zlaté
kapličky na zkoušku a při pohledu na Vltavu a Hradčany se mi párkrát stalo, že
jsem s prominutím „nabourala“ do elektrického sloupu. Ale stálo to za to. Pohledu na
tu krásu nejde odolat.
● Máte v Praze nějaká oblíbená místa,
která ráda navštěvujete, kde se cítíte
dobře?
Takových míst mám mnoho. Ráda se procházím po Josefově, je to starobylé a tajemné místo. Malá Strana je kouzelná
a malebná, Vinohrady živé a plné lidí, každá čtvrť má něco do sebe. A když si chci užít
kousek přírody, zajedu si do Braníka a zaplavu si ve Vltavě. Voda je tam kupodivu
čistá a příjemná.
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● Zajdete někdy do divadla i jako divák?
Zaujalo vás v poslední době nějaké pražské představení?
Jako divák chodím do divadla strašně
ráda. Ale bohužel už druhou sezonu mám
tak mnoho svých vlastních představení jak
na Slovensku, tak v Praze i na zájezdech,
že jsem neměla téměř žádné volné večery.
Teď bych ráda doběhla zmeškané, a tak se
do pražských divadel určitě chystám. Mám
tipy na několik zajímavých představení,
například na nejnovější titul Dejvického divadla Vražda krále Gonzaga anebo představení Divadla Letí Olga aneb Horory z Hrádečku. Režírovala ho Martina Schlegelová,
s kterou jsem spolupracovala v témže divadle na skvělé hře Caryl Churchillové Čaj
a apokalypsa. Ale chci se samozřejmě podí-

vat i do Divadla Na Zábradlí, Národního divadla a do mnoha dalších.
● Pocházíte z herecké rodiny, původně
jste prý ale uvažovala o studiu ﬁlologie.
Proč jste se nakonec rozhodla právě pro
herectví?
Studium ﬁlologie se nabízelo jako náhradní řešení, hlásily se na něj i moje spolužačky, studovaly jsme totiž na střední
škole humanitní obor s rozšířeným vyučováním klasických jazyků – čili latiny a starořečtiny. Jako první alternativu jsem si ale
zvolila studium divadelní dramaturgie na
Vysoké škole múzických umění. Poslala
jsem dokonce i drobné literární útvary –
povídky, které byly součástí zadání v prvním kole přijímacích zkoušek. Ale dříve,
než došlo na kolo druhé, šla jsem se zeptat

Zuzana Kronerová ve Vršovickém divadle Mana

osobnost Prahy 4
na studijní oddělení Divadelní fakulty, jestli
bych mohla zkusit kromě dramaturgie
i přijímačky na obor herectví. Šla jsem tam
opravdu jenom tak z hecu, nečekala jsem,
že by to mohlo vyjít. Komise složená z kolegů mých rodičů se tvářila velice přísně.
Až v průběhu třetího kola během humorného dialogu z klasické slovenské komedie
jsem z auditoria zaslechla smích. Takže na
druhé kolo dramaturgie už nedošlo, byla
jsem přijata.
● Oba vaši rodiče byli herci. Zrazovali
vás od herecké kariéry, nebo vás spíš
podporovali?
Zrazovali, ale tak nenápadně, ještě mnohem dříve, než jsem vůbec uměla mluvit.
Když jsem ještě byla miminko, otec točil
slovenský ﬁlm Drevená dedina. V jednom
záběru měl běžet dědinou, která byla
opravdu v plamenech. A režisér ﬁlmu oslovil mého otce: „Jožo, veď tebe sa práve narodilo dieťa, tak nám ho požičaj do ﬁlmu.“
Ale můj otec to razantně odmítl: „Moje
dieťa? Nikdy!“ Měl strach, abych neutrpěla
šok. A zrazování začalo od chvíle, kdy si rodiče všimli, že na sebe dělám do zrcadla příšerné obličeje. A když jsem pak u nich žadonila, že se chci stát členkou Dětské
rozhlasové dramatické družiny, to se už
opravdu lekli. Vyprávěli mi hororové historky, jak jsou v rádiu dětští herci týraní

režiséry, což si samozřejmě vymysleli. Zejména otec měl bujnou fantazii: „Vieš, Zuzanka, oni tam tie deti bijú, keď niečo pokazia. A držia ich tam až do noci a nedajú im
ani jesť, ani piť!“ Jak vidíte, to zrazování
bylo kontraproduktivní. Kdybych hrála už
jako dítě, možná bych se herečkou nikdy
nestala.
● Nelitovala jste někdy svého rozhodnutí? Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste se nestala herečkou?
Litovala, už na první hodině herecké
tvorby jsem si říkala, že to je životní omyl.
Naše pedagogy jsem podezřívala ze šarlatánství. Pak se ale ukázalo, že jsou to seriózní lidé a moje znechucení byl vlastně prvotní strach z neznámého. Po skončení
studia jsem přemýšlela, jestli by nebylo
zajímavější věnovat se režii, ale vyhrálo
herectví i díky tomu, že jsme byli v našem
ročníku skvělá parta. Co se týče jiného povolání, asi by to byla sociální práce anebo
medicína. Nějaká oblast, kde bych mohla
lidem pomáhat. Otázkou je, jestli bych to
zvládla. Dnes alespoň mohu pomáhat různým charitativním nebo občanským projektům.
● Měla jste někdy období, kdy jste cítila,
že vás herecká práce nenaplňuje?
To bylo krátké období nespokojenosti
a tehdy jsem pocítila režisérskou ambici.

INZERCE V4-0511

DBK

Vrchovatě mi ale tuhle touhu uspokojilo
pozdější působení na VŠMU. A jelikož jsem
jako pedagožka musela vlastně i samostatně režírovat, od té doby mám k téhle disciINZERCE V4-0512

OBCHODNÍ CENTRUM
BUDĚJOVICKÁ

Zveme vás
na Dětský den
do DBK
29. 05. 13—17
marcipánové dílničky, fotokoutek,
výroba slizu, malování na obličej,
test školních aktovek,
spousta zábavy

www.dbkpraha.cz
www.vase4.cz
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plíně ještě větší úctu než dřív.
A respekt. Takže s režírováním
raději ještě počkám.
● Ztvárnila jste řadu rolí v divadle, ve ﬁlmu či v televizi. Je
mezi nimi některá, kterou
máte raději nebo naopak kterou jste si neoblíbila?
Mojí srdeční záležitostí je
role Shirley Valentine, především proto, že toto moje monodrama před lety skvěle zrežíroval můj milovaný vynikající
režisér a kamarád Ivan Balaďa.
Ivan už bohužel není mezi
námi, ale toto představení
hraju stále velice ráda. Neoblíbené role nemám. Je to z toho
důvodu, že když se mi scénář
nebo role nelíbí, jednoduše odmítnu. Samozřejmě slušně. Ale
naštěstí mám většinou kliku na
dobré scénáře i režiséry, takže
se stává, že kvůli nedostatku
volných termínů někdy odmítnout musím a je mi to líto. Ale
právě teď jsou mými oblíbenými rolemi všechny, které aktuálně hraju v Praze. Fonsie
v inscenaci Gin Game, paní Jar-

retová v inscenaci Čaj a apokalypsa a také Abbey v inscenaci
Jezinky a bezinky ve Studiu Ypsilon. Také Manželství v kostce
hrajeme v Praze pravidelně.
A často tady také hostujeme
s Astorkou a bratislavským divadlem Gunagu.

● Máte nějaký nesplněný herecký sen, roli, o které si myslíte, že vás minula?
Možná je to zbabělé, ale herecké sny jsem si zakázala už
v mládí, možná proto, abych
nebyla zklamaná. Vlastně bylo
to jinak. Na otázku dramaturga

v mém prvním divadle v Trnavě, co bych si chtěla zahrát,
jsem měla už už na jazyku:
Jana z Arku! Ale rozpačitě jsem
mlčela. Mám v sobě asi málo
dravosti, ale osud mi to vyvažuje tím, že nabídky bohudík
přicházejí.

Zuzana Kronerová
■ Narodila se v Martine do herecké rodiny Jozefa Kronera a Terézie Hurbanové-Kronerové.
■ V roce 1974 absolvovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Po studiu nastoupila
do Divadla pro děti a mládež v Trnavě, později odešla do Bratislavy na Novou scénu a poté do
Slovenského národního divadla. Řadu let byla v angažmá v Divadle Astorka Korzo´90, spolupracovala také se Studiem L+S (Lasica, Satinský) a Radošínským naivním divadlem.
■ Řadu let byla oblíbenou pedagožkou na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
■ Hostuje i na českých divadelních scénách. Působila například v Národním divadle v Praze,
v Café teatr Černá labuť, v Divadle Na Jezerce, v HaDivadle. V současné době hraje v Divadle
Komediograf, v Divadle Letí, ve Studiu Ypsilon a ve Vršovickém divadle Mana.
■ Často bývá obsazována i do českých ﬁlmů, například Divoké včely, Pupendo, Štěstí, Václav,
Venkovský učitel, Habermannův mlýn, Domácí péče, Masaryk, Bába z ledu, Chata na prodej
a mnoha dalších.
■ Uplatňuje se i v televizních inscenacích, seriálech, v rozhlase i dabingu. Kromě herectví se
věnuje i zpěvu, především šansonů.
■ Je držitelkou Českého lva za rok 2001 a 2017 za ﬁlmy Divoké včely a Bába z ledu, Ceny ﬁlmové kritiky za rok 2018 a dvakrát si odnesla cenu Slnko v sieti, kterou uděluje Slovenská ﬁlmová a televizní akademie.

INZERCE V4-0513

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!

INZERCE V4-0502



GOLF KEMP 2019
   
Golfové Akademie Skopový

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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BASIC GOLF
6 - 9 let ! ! 

PLAYER GOLF
9 - 15 let  ! 

www.hodkovicky.cz

rozhovor

Zlepší eurodotace
českou krajinu?
● Máte za sebou 9 let v krajském zastupitelstvu a 17 let
v zastupitelstvu největší pražské městské části, do minulého měsíce jste byl starostou.
Co si odnášíte z komunální
politiky?
Především výsadu denně
pracovat s veřejností. Každodenní kontakt s voliči je obrovským privilegiem komunální
politiky. Naučí vás skutečně naslouchat, co lidi trápí. Kvůli
obyvatelům jsme otevřeli komise a výbory veřejnosti. Ze zavřené radnice plné kabinetní
politiky jsme udělali skutečná
místa komunikace, kde se veřejnost může vyjádřit k čemukoli. Komise pro územní rozvoj
zasedá v největším sále radnice
v Nuslích a zasedání se účastní
někdy i desítky lidí.
● Co veřejnost obvykle trápí?
Naše zkušenost je, že už to
musí být velká věc, aby se lidé
vydali na radnici.
Máte pravdu, před otevřením
radnice byli lidé zvyklí, že jim
nikdo nenaslouchá. Ještě když
jsem byl v opozici, chodili na
radnici lidé se stížnostmi na
drobnou i větší kriminalitu. Vykradená auta, sklepy, kola. Všimli jsme si, že se tak dělo hlavně v lokalitách, kde byly herny.

Když nás lidé zvolili do rady
městské části, vyhlásili jsme
hernám válku a prosadili do vyhlášky nulovou toleranci, zrušení všech kasin a heren na
území městské části. Najednou
se začaly na místě heren objevovat restaurace, pekařství,
dětský klub a další služby veřejnosti a tahle obtěžující kriminalita šla rychle dolů.
● Zmínil jste územní rozvoj,
lidé často protestují proti všemu ve svém sousedství.
Je přirozenou lidskou vlastností být znepokojen novotami.
Proto musí radnice živě komunikovat s občany. Na sídlišti Novodvorská lidé protestovali proti zástavbě místního rybníčku –
bývalého koupaliště novými věžáky. Pozemky se nakonec podařilo vykoupit a my jsme na
nich zřídili biotopové koupaliště Lhotka. V loňském parném
létě tam bylo téměř denně vyprodáno a lidé si mohli zaplavat
v čisté vodě bez chemie, uprostřed rozpálených sídlišť. Lhotka je nejčistší přírodní koupaliště v Praze a využívá vodu
z místních pramenišť a vrtů.
● Globální oteplování mimo
jiné rozpaluje centra měst.
Co mohou dělat zastupitelé
a další politici?

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (53),
je molekulární biolog, absolvent
Univerzity Karlovy a Akademie
věd ČR. Působil šest let jako asistent na State University of New
York, deset let vedl protikorupční spolek Oživení, patnáct let
byl živnostníkem-konzultantem
v oblasti ochrany životního prostředí, 17 let zastupitelem městské části Praha 4, z toho v letech
2014–2019 starostou a devět let
krajským zastupitelem v Praze,
kde tři roky působil jako radní hlavního města Prahy pro životní prostředí. Kandiduje do Evropského parlamentu za STAN
a TOP 09 s podporou Zelených.

Na místní úrovni potřebujeme dostat do města vodu a zeleň. Vodní prvky v Parku na
Pankráci, konkrétně brouzdaliště a vodotrysky, uleví v létě
především rodičům s malými
dětmi. To je ale jen úleva od následků. Globálně musíme opustit fosilní paliva, jako je uhlí nebo nafta. V městské části jsme
nakoupili elektromobily, které
nahrazují původní dieselová
a benzinová auta. Zadržujeme
vodu ze střech a kropíme jí
trávníky. Tím se zase trošku
zmírní letní žár.
● Hodně stížností je i podle
našich čtenářů z oblasti dopravy.
U nás v městské části máme
dvě dopravně nejvytíženější oblasti v celé republice. Je to Barrandovský most a oblast Spořilova, kde se kříží doprava
z dálnice D1, Jižní spojky, Severojižní magistrály a Spořilovské
spojky. Na žádost místních obyvatel jsme připravili Zelený zip
pro Spořilov, takzvané těžké tunelové zakrytí Spořilovské spojky, kdy šest hektarů parku propojí starý a nový Spořilov
a uleví místním lidem od hluku
a emisí.

● Lze něco z těchle zkušeností přenést do Evropského parlamentu, kam letos kandidujete?
Naše krajina je devastována
průmyslovými zemědělskými
velkopodniky. Ubývá hmyzu,
včetně opylovačů – včel. Bez
nich nastane kolaps potravního
řetězce se všemi důsledky. Probíhá jedno z největších vymírání druhů v historii planety
Země. V europarlamentu je potřeba přenastavit eurodotace,
aby místo devastace krajiny
způsobily její přeměnu v udržitelnou krajinu plnou života.
Místo chemie je třeba podporovat biozemědělství a ekologická
opatření v krajině pro zadržení
vody.
Ta předejdou střídání ničivého cyklu sucho–povodně–sucho. Od devadesátých let jsme
tu měli tři více než stoleté povodně a spoustu bleskových.
O úrodu se kvůli suchu bojí zemědělci každý rok. A tohle může změnit právě Evropský parlament, pokud zemědělské
dotace půjdou do ekologických
opatření, která promění nekonečné lány řepky na drobná biopolíčka a pastviny plné života.

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 05: ‚‚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 Christiana F. Hebbela.

INZERCE V4-1210
V4-0514

Pražské městské části mají tisíce bytů,
většina je pronajatá

Součástí pražské MHD by mohly být
nové lodní linky

Obsazenost bytů v jednotlivých městských částech se
pohybuje mezi 77 a 100 procenty, využití nebytových prostor mezi 80 a 100 procenty. Vyplývá to z ankety ČTK mezi
radnicemi velkých městských částí. Nejvíce bytů určených
k pronájmu má Praha 2, konkrétně 3195 bytů. Z nich aktuálně obýváno 2854 bytů. Naopak nejméně bytů i nebytových prostorů má Praha 13, bytů má 84 a nebytových pro-

Součástí pražské veřejné dopravy by mohly být nové lodní
linky, které by na rozdíl od přívozů nepluly napříč přes Vltavu, ale v podélném směru. Město si nyní nechá vypracovat
studii, která zhodnotí možné zavedení této dopravy. Vyplývá
to z materiálu, který schválili pražští radní. Studii nechá do
konce letošního roku vyhotovit organizace Ropid, která
plánuje pražskou MHD. O projektu tzv. vodní tramvaje se

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis

Oprava mostu

Dopravu po čtyřce

přerušila provoz tramvají komplikují uzavírky
přerušením provozu
tramvají je třeba počítat
na trase Otakarova –
Koh-i-noor. Důvodem je oprava
železničního mostu, omezení
potrvá do konce května.
Linka 4 je proto ve směru od
Sídliště Barrandov ze zastávky
Čechovo náměstí prodloužena
přes Koh-i-noor po trase linky
číslo 7 do obratiště Černokostelecká, kde je ukončena.
Tramvaje číslo 6, 7 a 24 jsou
ve směru z centra zkráceny
do zastávky Otakarova a dále
potom pokračují přes zastávku
Náměstí Bratří Synků v obratišti na náměstí Bratří Synků
zpět na své trasy ve směru do
centra.
Spoj 95 je ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácen do zastávky Otakarova a linky 93
a 96 jsou ve směru do centra vedeny přes zastávku Náměstí
Bratří Synků. Byla také zřízena
zastávka Náměstí Bratří Synků

několika uzavírkami je
třeba počítat ve čtvrté
městské části. Může za ně
třeba oprava mostu nebo práce
na silnici. Kde si dát v následujících týdnech pozor?
V Lopatecké ulici omezení
skončí na konci května, je zde
opravován povrch komunikace
a jde o omezení v úseku Nad
Spádem – Na Klaudiánce. Do
konce května se pracuje na
opravách mostu, které částečně uzavřely ulici Otakarova,
obousměrný provoz v ulicích
Vršovická–Otakarova je však

S
na náměstí Bratří Synků v obratišti tramvají.
Cestovat lze náhradní dopravou, v trase Otakarova (Náměstí Bratří Synků – pouze výstupní) – Bohemians – Koh-i-noor
byla v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X7 a v nočním provozu
náhradní autobusová doprava
X95.

zachován. Až do konce letních
prázdnin je potom potřeba počítat s omezením v ulici Lounských, kde došlo kvůli rekonstrukci kanalizace k zúžení
vozovky na jeden jízdní pruh.
Do konce srpna potrvá také
omezení ulice Podolské nábřeží, kde se taktéž pracuje na kanalizaci a i zde je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
Do září se budou obnovovat
vodovodní a kanalizační řady
v Táborské ulici a i zde je zúžená vozovka na jeden jízdní
pruh.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
12. 6. 2019
■ křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
■ křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
■ ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
■ Roztylské nám. č. 369/32
■ Jižní nám. č. 970/9
■ křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 59

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

13. 6. 2019
■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Pod. hřbitova
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
■ křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova
■ ul. Plamínkové (u garáží)
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká
■ ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)

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

26. 6. 2019
■ křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
15.30–15.50
■ křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
16.00–16.20
■ křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
16.30–16.50

■ křižovatka ul. Ohradní x Michelská
■ křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
■ ul. Žateckých (u č. 1169/11)
■ křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí

17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

2. 7. 2019
■ křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
■ ul. Zelený pruh č.1221/28
■ ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora)
■ křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
■ křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
■ křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
■ křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

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

2. 7. 2019
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
■ ul. Novodvorská č. 418/145
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

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

ZDROJ: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
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volný čas

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 mohou zájemci
spolu s panem Jiřím Brožem
a společně hledat stopy minulých časů. Připomenete si třeba
to, kde se nacházel známý kloboučnický salón Oulíková, kde
nakupovaly klobouky i známé
herecké hvězdy, kde sídlilo pekařství U Němečků nebo kam
se chodilo do kina Světovid. Poznávací procházka po Nuslích
se koná 6. června od 10.00 hodin, sraz je u nuselské radnice.
Na společnou procházku je však
potřeba se předem přihlásit,
a to 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 pozoruhodné tvorby
veskrze pozoruhodného umělce. Pořadatelem výstavy je Retro Gallery, hlavním partnerem
výstavy je nakladatelství Albatros. Výstava děl Zdeňka Buriana je v Obecním domě k vidění
do konce června.

Procházka
Stromovkou

27. května

hradu, poohlédnou se také po
jedlých a léčivých bylinách volně v terénu. Každý účastník si
vyrobí bylinkové máslo, mýdlo
a vonný sáček.

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.

Pánský klub
20. června
■ 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. Hlavní
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!

Z bylinkové zahrádky
11. června
■ Program v Dendrologické
zahradě Průhonice mohou absolvovat senioři z Prahy 4, a to
11. června od 14.00. Akce potrvá tři hodiny, senioři navštíví
bylinkový záhon a užitkovou za-

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

Pronájem dvou kanceláří

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

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

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

HGFEGDA@?>A=:

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

9A8@765DA=:
?43215

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

Více na
www.vase4.cz

INZERCE V4-0517

775 940 614

Volejte Lukáše
605 949 177
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Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

INZERCE V4-0508

Více informací na tel. :

INZERCE V4-0505

K nastěhování okamžitě

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

INZERCE V4-0510

Nusle zmizelé

INZERCE V4-0506

Výstava z děl
Zdeňka Buriana

cestování

Volání Blízkého východu.

Objevte krásy Ománu
Ačkoliv je Omán muslimskou zemí, je velmi
benevolentní a nemusíte zde mít vůbec
strach. Zdejší lidé jsou přátelští. Nejlepší na
ní je, že v klidu můžete vyrazit jenom se
stanem a spacákem, protože (až na
minimum výjimek) se dá stanovat všude.
Tato země oplývá úžasnými jak přírodními,
tak i kulturními památkami.

O

če i malý vodopád, kam můžete
přímo vplout po malé říčce.
Dalším zajímavým přírodním
úkazem v Ománu je Bimmah
Sinkhole Park, kde se nachází
obrovská propadlina, která se
postupně zalila mořskou vodou. Pokud milujete historii
a uchvacují vás staré hrady,
stojí za navštívení určitě pevnost an-Nachal, která si, i když
prošla rekonstrukcí, stále zachovává svůj tradiční vzhled.
Za prozkoumání určitě stojí
i ománská města, jako například hlavní město Maskat. Kromě neuvěřitelných trhů musíte
obhlédnout mešitu sultána Kábúse, která byla otevřena jako
hlavní mešita až v roce 2001.
Kromě ní se zde nachází i mešita Mohammed Al Ameen. Dal-

Součástí sultánova paláce
je krásná mešita

ším zajímavým místem je bývalé hlavní město Nazvá, kde se
nachází i stejnojmenná vojenská pevnost. Patří k jednomu
z nejstarších sídel Ománu.
Kousek od města se rozkládá
další působivá pevnost Bahla.
Pokud vás lákají záhady
a chcete navštívit vesnice duchů, v Ománu se vám to jistě
splní. Po celém území se nachází několik vybydlených vesnic. Lidé ovšem odešli z vlastní
vůle, za lepším živobytím. Jestliže vám nevadí výšky, můžete

se vydat na výlet po nejvyšší
hoře Ománu Jebel Shams. Ta se
skládá ze dvou vrcholů. Na vyšší severní vrchol se nedostanete, protože zde má zázemí
ománská armáda. Můžete vystoupat na jižní vrchol. Cesta
na vrchol není jednoduchá, ale
naskytne se vám túra úžasnou
krajinou, projdete horskými
vesnicemi a najdete zde terasovitá pole oázy Ghul. V létě teploty dosahují 20 stupňů, což je
oproti teplotám v údolí příjemná změna.

INZERCE V4-0515
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NAVŠTIVTE náš
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VYBÍREJTE z 350 cestovek,
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/-)24
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Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ
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mán je hornatá země,
která nabízí řadu nevšedních pohledů. Samozřejmě je jasné, že v Ománu
je obrovské teplo, jelikož leží na
obratníku Raka, takže pokud se
budete chtít trochu ochladit,
doporučujeme malou túru
v údolí Wadi Shab, kde se můžete osvěžit ve sladké vodě.
Voda je zde naprosto čistá a vypadá to skoro jako přírodní lázně, protože tyto „přírodní bazénky“ se nacházejí na konci
wádí – tedy vyschlého koryta
řeky.
Hned kousek odtud je krásná
tyrkysová jeskyně. Říká se jí
tak, protože denní světlo proměňuje barvu vody v nádhernou tyrkysovou. To ale není
vše. Kromě krásné vody zde te-

Palác sultána Kábúse

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 V4-0518

