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editorial
Vážení čtenáři,
podzim už se nezadržitelně
blíží, a i když některé předpovědi meteorologů slibují příjemné babí léto, žádná velká
vedra už nás nečekají. Pokud
ještě nemáte chuť zavřít se
doma a v teple domova přečkat nadcházející chladné
měsíce, vydejte se za kulturou třeba do divadla. Přinášíme vám několik tipů na to,
kde co zajímavého hrají. Přečtěte si také povídání se známou herečkou Janou Poláškovou nebo řadu aktualit ze čtvrté městské části. Zajímavé
jsou informace z rubriky školství. Děti z pátých tříd Základní školy Mendelova se totiž ještě v minulém školním
roce zapojily do dlouhodobého projektu Mikroklima okolí
školy, za nímž stojí Ekocentrum Koniklec. Děti se převtělily
do role vědců a badatelů a zkoumaly ovzduší, zejména
prašnost, škodliviny, dopravní zatížení a další získané informace z okolí své školy. Dalším jejich krokem byly návrhy
opaření zlepšující mikroklima a nejrůznější experimenty.
Na co zajímavého školáci ze čtvrté městské části při svém
zkoumání přišli?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema. Do konce roku
2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový komplex se 146 jednotkami.
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com
nebo na lince 800 340 350. PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Příjem inzerce:
Lukáš Zíta
lukas.zita@a11.cz
tel.: 605 949 177

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Dopravní omezení
ve čtvrté městské části
ěkolik uzavírek komplikuje dopravu
po čtvrté městské části. Týká se
třeba ulic Machovcova a Skaláků,
kde platí uzavírka až do konce října kvůli
výkopovým pracím pro obnovu inženýr-

Na čtyřce vzniklo

outková divadla, rytířské souboje
a kapelu Buty slibují pořadatelé
akce Svatováclavské velebení.
Akce se bude konat 28. září od 10.00
hodin v parku Na Jezerce. Vstup na
akci je zdarma. Vystoupí i kapely Choroš a Půljablkoň. Chybět nebudou ani
divadelní představení. Představí se divadlo NAVĚTVI, Bubec, Loutky bez
hranic a divadlo Tondy Novotného.

L

speciální centrum pro postižené
entrum pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením na sklonku
života funguje nově v Praze 4. Je jediné svého druhu v republice a funguje jako
součást Domova Sulická. „Máme zkušenosti s případy, kdy se stav klientů v jednu
chvíli rapidně zhoršil a museli být hospitalizováni v nemocnici. Tento pobyt byl pro
ně pak velmi stresující. Nemocnice nemají
kapacitu na individuální péči a stávalo se,
že někdy byli naši klienti připoutáni k lůž-

C

ku. Hospice člověka s mentálním postižením nepřijmou a my chceme, aby péče
o tyto lidi byla důstojná a byla zachována
lidská práva každého jednoho z nás. Tedy
i našich klientů,“ popsala ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová. Péči, která
má napodobit domácí služby, zde najdou se
souhlasem hlavního města Prahy postižení
lidé z celé republiky. Vybudování centra
stálo více než 70 milionů korun a zaplatil
ho pražský magistrát.
INZERCE V4-0902

ÚSMĚV TO
ŘEKNE ZA VÁS

ZUBNÍ
KLINIKA
PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
Urešova 1757, 146 00 Praha 4 (Areál Zátiší)
Vstupní a preventivní prohlídky zdarma

www.dentmedico.cz

Objednejte se
recepce@dentmedico.cz
+420 225 990 990
(přijímáme i SMS)
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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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PŘIPRAVIL RED

N

ských sítí. Až do poloviny prosince pokračují práce na opravě protihlukové stěny a je
třeba počítat s omezením na Jižní spojce ve
směru Průmyslová v úseku 5.května – Spořilovská.

Svatováclavské
velebení
v parku Na Jezerce

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz
Oplocení nad jižním
vestibulem Budějovické
ouhlas k úpravě dosavadního
oplocení terasy nad jižním vestibulem stanice metra C Budějovická vydal pražský magistrát. Oplocení má zabránit volnému pohybu osob
po ploše terasy, jež je v havarijním
stavu a úprava umožní průchod osob
kolem obchodního centra DBK a propojení výtahu se vstupem do DBK.

S

Pracoviště
odboru stavebního
bylo zrušeno
e zrušení kunratického detašovaného pracoviště odboru stavebního úřadu městské části
Praha 4 došlo začátkem září. Nově je
třeba služby tohoto odboru vyhledat
v ulici Antala Staška 2059/80b, v místnosti 7.16. v sedmém patře.

K

Na osmi místech
se mění ceny za parkování
a několika místech v Praze 4 platila
v takzvané ﬁalové zóně v rámci placeného parkování cena 10 Kč za hodinu parkování. Šlo o opatření vůči lidem,
kteří nesplnili, nebo nemohli splnit platná
přísná pravidla zón placeného stání, místní

N

obyvatelé však byli proti. Radní čtyřky proto v osmi z devíti míst toto opatření zrušili
a cena 10 Kč za hodinu zůstala zachována
pouze na Podolském nábřeží, kde nikdo
přímo nebydlí, a proto je zde malá poptávka po parkování.

Plavenky a cvičení
pro seniory
adu sportovních aktivit mohou
využívat senioři ze čtvrté městské
části. Od začátku září jsou jim opět
vydávány zvýhodněné vstupenky do podolského plaveckého stadionu. Určeny jsou
pro obyvatele čtyřky, kteří jsou starší
63 let nebo jsou držiteli ZTP průkazu. Starším obyvatelům čtyřky je také určeno rehabilitační cvičení. Cvičí se také v Podolí, a to
jednou týdně po dobu pěti týdnů. Zápis se

Ř

bude konat na plaveckém stadionu v Podolí, a to od 30. září do 3. října. Cvičení začne
v polovině října a skončí v půlce prosince.
Stejně jako zvýhodněné plavání je i cvičení
určeno lidem starším 63 let a při zápisu je
potřeba předložit občanský průkaz. V každé skupině bude 12 cvičenců, věnovat se
jim bude instruktor. Není třeba si nosit žádné pomůcky, vše, včetně cvičebních podložek, bude k dispozici.
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Co je šedý zákal, jak se léčí a proč zvolit právě Oční kliniku DuoVize?
Šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky.
Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici,
a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak
ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje a postižený může dokonce přestat vidět.

Jak se léčí?

Proč zvolit Oční kliniku DuoVize?

Kataraktu nelze odstranit žádnými léky ani brýlemi, jedinou
možností léčby je operační zákrok, při kterém se zkalená oční
čočka pomocí ultrazvuku nebo nejmoderněji pomocí laseru
z oka odstraní a nahradí čočkou umělou. Umělá nitrooční
čočka zůstává v oku natrvalo, v průběhu života ji není třeba
vyměňovat. Dokonale nahrazuje dioptrickou sílu původní
oční čočky, takže volbou vhodného typu čočky lze odstranit
krátkozrakost i dalekozrakost. Pacient si může zvolit také
multifokální čočku, která zlepšuje vidění na všechny vzdálenosti.
Operace probíhá ambulantně, je nebolestivá a šetrná.

Naše klinika je vybavena nejmodernější technikou,
a tak můžete podstoupit operaci šedého zákalu
pomocí femtosekundového laseru LenSx. Ten umožňuje
provést operaci zcela bez dotyku ostrých nástrojů.
Každý krok přístroje je řízen a kontrolován počítačem,
stejně jako jednotlivé laserové řezy.
Operace šedého zákalu pomocí femtosekundového
laseru je největším přínosem v oční chirurgii
za posledních 20 let – pacientům přináší pohodlí,
maximální přesnost a šetrnost.

Pro objednání na vyšetření volejte tel. 777 643 020. Když se navíc objednáte
na operaci šedého zákalu, získáte po předložení kuponu dárek zdarma!

ŠEDÝ ZÁKAL ČAS NEMÁ
Operace šedého zákalu hrazená
vaší zdravotní pojišťovnou

duovize.cz

*

DÁ R E K
Z DA R M A

*Po předložení tohoto kuponu před operací šedého
zákalu na Oční klinice DuoVize získáte dárek zdarma.

www.vase4.cz
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veřejný prostor

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
PŘIPRAVIL LŠ

Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Bez závazku
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý
a datových limitů
internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší
Nordic Telecom lidem přináší svůj vysolokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
stabilní, bez závazku nebo datových limitů.
rápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáhnout velký soubor nebo se chcete dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spadne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

T

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás
Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sítěmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhrazené pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v nelicencovaném pásmu, se spíše podobá neblaze proslulé dálnici D1.

Rychlost,
která potěší
Nordic 5G internet je vybudován na nejmodernější 5G-ready technologii, která zaručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rychlosti 40 Mb/s, tedy internet, který je určený běžnému užívání a stahování dat, nebo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být online všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

závazky nečekejte. Telekomunikační operátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Internet není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory.

Objednávka
online
Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objednání vysokorychlostního připojení nezabere více než pár minut a je opravdu jednoduchý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud raději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.

INZERCE V4-1210
V4-0911

Pevný 5G internet
Stabilní, bez závazku,
bez datových limitů
www.5Gvevzduchu.cz
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Překvapivá volnost
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školství

okolí školy Mendelova
Projekt Město do kapsy – Mikroklima okolí školy je
dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci zažijí
netradiční výuku mimo školní lavice, zkoumají kvalitu
ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně.
a čtyřce se zapojila Základní škola
Mendelova. Konkrétně se do role
vědců převtělily děti z pátých tříd.
Dokončený mají úvod projektu a tematický
okruh ovzduší, pokračují zkoumáním vody
a zeleně. Z dotazníkového šetření obyvatel
Modřan, vybrali žáci jako problematickou
lokalitu ke zkoumání ulici Generála Šišky,
zejména v místě křižovatky s ulicí Československého exilu a prostor mezi těmito
ulicemi a svou školou.
V této lokalitě zkoumali množství dopravy, prachu, přítomnost lišejníků a možnost vsakování dešťové vody. Žáci nyní zna-

N

jí průměrný počet aut, která projedou po
hlavní silnici a vědí, že zeleň vychytává polétavý prach z dopravy, který bychom jinak
dýchali. „Rozdíl mezi miskami u silnice
a v parku byl na první pohled patrný. Miska
umístěná mezi proudy silnice byla nejvíce
znečištěna malými prachovými částicemi.“
Průběh jejich dalšího výzkumu můžete
sledovat v internetových stránkách projektu www.mestodokapsy.cz v záložce Mikroklima okolí školy. Projekt Mikroklima
okolí školy je dlouhodobý projekt, kterému
se děti v českých školách věnují už pátým
rokem. Děti pracují v týmech a pomocí do-

Mikroklima
okolí školy
■ Mikroklima okolí školy je projekt,
který již pátým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do terénu, kde zkoumají
kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci
a kvalitu vody a zeleně.
■ Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve které v průběhu
školního roku studují životní prostředí.
■ Cílem projektu je nejen to, aby děti
zažily netradiční výuku mimo školní lavice, ale i možnost vyzkoušet si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi.
■ Děti získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho
ovlivňují.

INZERCE V4-0906
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nebo máte problém s prodejem?
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Ušijeme Vám te
Nastartujeme Váš obchod!
OBCHOD

MARKETING

Chcete rozšířit portfolio svých
budoucích zákazníků? Nebo Vám
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení
vyškolení operátoři jsou ihned schopni
začít efektivně telefonicky prodávat
vaše produkty nebo vám zaplnit diář
schůzkami s vašimi klienty.

Na prodej se díváme komplexně a ze
všech stran. Navrhneme řešení, které
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme
správně vybrat vaše budoucí klienty
a nabídneme jim vaše služby pomocí
cílené inzerce ještě dříve, než je
budeme telefonicky kontaktovat.
Tím celý prodejní proces zefektivníme
a dosáhneme lepších výsledků.

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

ZDROJ MĚSTO DO KAPSY

Mikroklima

tazníkového průzkumu mezi svými spoluobčany vytipují problematickou lokalitu,
kterou následně probádávají.
Zajímá je ovzduší, zejména prašnost,
škodliviny, dopravní zatížení, dále voda,
a to vsakování, vodní cyklus, vodní prvky
a zeleň a s ní spojené výpary, vlhkost
a množství zeleně.

osobnost Prahy 4
Herečka Jana Polášková vystudovala herectví na Pražské
konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha
divadelních scénách. Zahrála si také ve ﬁlmu, v televizních
inscenacích a v seriálech. Spolupracovala s režiséry
zvučných jmen, například s Milošem Formanem, Jiřím
Menzelem, Miroslavem Krobotem, Antonínem Procházkou
a dalšími. V současné době je herečka, která používala
také příjmení Mikolášková, Malá nebo Marková, členkou
nezávislého divadelního souboru 6-16 působícího na
Jatkách78.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV JANY POLÁŠKOVÉ

Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie
● Byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech, nebo jste měla jako dítě o svém
budoucím povolání nějaké jiné představy?
Hrát divadlo jsem chtěla vždycky, úplně
odmalinka. Chvíli jsem ještě lavírovala,
jestli náhodou nemám být zpěvačka, ale to
pak nějak vyšumělo. Vyrostla jsem v divadle, takže moje volba byla jasná, nebyla
možnost dělat něco jiného. Žádný jiný sen
nebo představu o svém budoucím povolání,
než dělat divadlo, jsem nikdy neměla.
● Podporovali vás rodiče v touze hrát divadlo, nebo vás spíš od herecké profese
zrazovali?
Rodiče mě nepodporovali vůbec. Táta byl
herec Jan Faltýnek a maminka byla rekvizitářkou v tehdejším Divadle S. K. Neumanna. Vyrůstala jsem s maminkou, která
mě od divadla odrazovala. Dokonce posílala
své kolegy, aby mi herectví vymluvili, ale nikomu se to nepovedlo. Nakonec asi pochopila, že mě přece jen bude muset na konzervatoř přihlásit, takže jsem se začala
připravovat na zkoušky. Připravovala mě
herečka Věruška Koktová, která bohužel
nedávno zemřela, a také se na mne dívala
Věra Galatíková, což bylo dobré, a zkoušky
jsem úspěšně zvládla.
● Přineslo vám studium na konzervatoři to, co jste od něj čekala?
Se školou jsem byla moc spokojená, celých šest let studia mi určitě dalo hodně.
Byli jsme takový absolutně nadšený ročník.
Všichni jsme byli tou školou úplně posedlí, šťastní, že na ní jsme. Dokonce se o nás
říkalo, že jsme byli poslední ještě takový
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naivní ročník, kterému zakazovali do druhého ročníku jakoukoliv činnost. Nesměli
jsme vůbec nic, ani točit, ani nikde hrát,
což nás samozřejmě strašně mrzelo, protože jsme byli nadšení a už jsme chtěli hrát
a vystupovat. Měli jsme to dokonce tak, že
jsme se spolužačkami v pátek plakaly, že
už končí škola, protože je víkend. Bohužel
jsme dlouhodobě neřešili, že by konzervatoř možná mohla být kapku kvalitnější, co
se vzdělání týče, což tam lehoulince pokulhává. Člověk se pak dovzdělává celý život,
i když už to jen těžce dohání a je to čím dál
složitější, protože věkem mozkové buňky
odumírají, ale aspoň hodně čtu literaturu.
Jak říká Petr Kostka, když se pořád učíte
„dobrý den“ nebo „na shledanou“, a nic pořádného, tak to ostatní pak musíte dohánět
pořád. Nicméně konzervatoř nás připravila
dokonale pro činohru i muzikál, protože
jsme studovali hudebně-dramatický obor,
a přijali nás vlastně už s tím, že zpíváme
čistě, a dál to rozvíjeli. Oproti DAMU, kde
je důraz hlavně na činoherní herectví, tak
my jsme byli nenásilně vybaveni hudebně
i tanečně, což byla posléze velká výhoda,
a hodně mých spolužáků se výrazně prosadilo v muzikálech.
● Pamatujete si na svou první roli?
Na škole, úderem toho druhého ročníku,
kdy jsme mohli začít hrát, odešla Káča Hrachovcová do Plzně a absolventský ročník si
mě vybral do svého absolventského představení Těžká Barbora, kde jsem měla jednu z hlavních ženských rolí. Byli jsme
s ním i ve Francii a bylo to moc hezké představení. Během studií jsem pak neustále

hrála někde v divadle, což pro mě bylo fantastické. Hrála jsem v Labyrintu, hostovala
v ABC i v Národním divadle jsem zaskakovala.
● Vnímáte některé setkání na divadle
nebo i u ﬁlmu jako zlomový bod ve své
kariéře? Kdo vás ve světě umění ovlivňuje?
Takhle to asi říct nemůžu, ovlivnit se nechám každou prací, pokaždé je to jiné. Na
našem povolání je krásné, že pokaždé potkáváte někoho jiného. Zlom mám spíš jako
zklamání, která jsem u divadla zažila také
velká, ale člověk se z toho nesmí zbláznit.
Paradoxně pro mě to zklamávání bylo
vždycky větším hnacím motorem než úspěchy. Když má člověk úspěch, tak je to fajn,
ale někam dál mě to nežene.
● Měla jste štěstí a možnost pracovat
s velkým množstvím známých režisérů
a každý režisér má jiný způsob práce.
Jaký typ režiséra je vám nejbližší?
Mění se to časem. Dřív jsem potřebovala
velké vedení, proto mi vyhovovalo na škole,
když s námi hodně pracovali, zkoušeli větu
po větě, protože člověk v té době opravdu
nevěděl, co na jevišti sám se sebou. Postupem času, když jsem přišla do Plzně, tam
jsem spolupracovala s Tondou Procházkou,
který sice vyžaduje dodržování textu, ale
při představení spíš improvizaci. Prostě se
musíte naladit na něj, protože jinak to ani
nejde. Člověk se musí oprostit od nějakých
naučených schémat a nechat se vést. Samozřejmě mám ráda, když má režisér koncepci, ví, o čem to je, a jasně ví, co po mně
chce. Když se na něčem domluvíme, tak to
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je krásné. Nemám moc ráda při práci napětí, to se pak dokážu zablokovat tak, že se
mi málokdy podaří se zase odblokovat.
Někdy je to fakt těžké, protože tahle profese je hodně o nějakém vlastním sebevědomí vylézt na jeviště. V momentě, kdy mi
tohle sebevědomí někdo podkope, tak se mi
to hodně špatně překonává. Musím vědět,
že mi režisér věří. To je pro mě asi nejvíc
a pak jsem schopná udělat asi úplně všechno. Třeba v Plzni Roman Meluzín věděl, že
jsem Skopec, a perfektně toho jednou využil. Dělali jsme představení Jeptišky, kde
jsem hrála baletku Leu, která tam má asi
patnáctiminutové číslo na baletních špičkách. Roman mi tehdy řekl: „Když to neuděláš, tak to nevadí.“ Právě to bylo něco
pro mě. Od osmi od rána jsem byla na baletním sále, ničila si kotníky a dřela, abych
to dala. A zatancovala jsem to.
● Na různých jevištích jste ztvárnila
řadu různých postav. Na kterou ze svých
rolí vzpomínáte, oblíbila jste si ji, máte
ji třeba raději než ty ostatní?
Moc ráda vzpomínám na práci s Milošem
Formanem na inscenaci Dobře placená procházka v Národním divadle. Je to už přes
dvanáct let a dnes mi skoro nikdo nevěří, že
mě Miloš Forman režíroval, a ještě se na to
dívají tak nějak divně. Hodně jsem tenkrát
o tu práci stála, i když jsem nevěřila, že
bych ji mohla dostat. Bylo to něco neuvěřitelného, konkurz byl asi čtyřkolový a já jim
neustále říkala, že nejsem zpěvačka, ale
herečka, aby to věděli. Zajímavé bylo, že
Miloš Forman absolutně neznal zdejší
hvězdy a bylo mu úplně jedno, kdo na konkurz přijde. Vybíral si jenom podle toho,
jak se mu kdo líbil. Po třetím kole si mě vzal
stranou a řekl, že už to mám. Obsadil mě
do hlavní role Vanilky. Chodila jsem na
zkoušky a furt jsem tomu nemohla uvěřit.
Byl to takový zápřah, jaký jsem dlouho nezažila, i když jsem na ledacos byla zvyklá
z Plzně, kde jsem v muzikálech hrála hodně. Tady to byla práce víc než osm hodin
denně, večer jsem ještě jezdila hrát do Divadla na Vinohradech a navíc jsem v té
době natáčela inscenaci v Ostravě. Byla to
hodně náročná, ale fantastická práce a moc
ráda na ni vzpomínám.

● Vanilku jste hrála jako Jana Malá.
U hereček není příliš obvyklé měnit příjmení. Co vás vedlo k tomu, že jste vystupovala jako Jana Mikolášková, Jana
Marková, Jana Malá a Jana Polášková?
Tak narodila jsem se jako Mikolášková.
A vím, je v tom trochu zmatek, ale nikdy
jsem nepočítala s tím, že se rozvedu. Muž,
který přišel do mého života, tak vždycky
samozřejmě chtěl, abych nosila jeho jméno. Asi jsem udělala blbost, ale už to tak je.
Takže vlastně pořád začínám, teď jako Polášková.
● V současné době jste členkou týmu Divadla 6-16, které se specializuje na britskou divadelní produkci žijících autorů.
Kdo přišel s tím nápadem, jak vlastně
Divadlo 6-16 vzniklo?
Hráli jsme spolu s Honzou Jankovským
na Shakespearovských slavnostech na
Hradě v Mnoho povyku pro nic, což se stále
ještě hraje. Jednou po představení jsme seděli v baru a já vykřikovala, že potřebuji založit nějaké divadlo, abych si víc zahrála.
Honza to bral jako výborný nápad a napadlo ho, že je právě volné Branické divadlo
a je vyhlášené výběrové řízení na nájemce.
Jenže to jsme pak nevyhráli. Mezitím ale
Honza povolal Kryštofa Rímského, který
zná spoustu dalších lidí. Kryštof přivedl
režiséra Filipa Nuckollse, ten přivedl překladatelku a dramaturgyni Kristinu Žan-

tovskou a společně pak přivedli Paula
Bournea, který má Menagerie Theatre
v Cambridge ve Velké Británii a díky němu
získáváme hry britských autorů, takže je
to taková kooperace. Naší prvotinou byl
Bull, hra hodně renomovaného britského
autora Mikea Bartletta. Paul Bourne režíroval naši druhou věc Correspondence
s Petrou Špalkovou a Honzou Jankovským.
Dlouho jsme ale nevěděli, jak to úplně
uchopit. Dělali jsme na můj živnosťák
a zkoumali, kde můžeme hrát. Ze začátku
jsme se ploužili po různých místech v Praze, chtěli jsme hrát kdekoliv, třeba v kancelářích, kde se odehrává Bull, nebo na nádražích, protože děj Correspondence se
odehrává ve vlaku. Narazili jsme ale na to,
že bychom museli mít asi tak čtyři produkční a neuvěřitelnou reklamu, aby na ta
místa vůbec někdo přišel. Vybíráme si věci,
které se nám líbí a o kterých si myslíme, že
by se mohly líbit divákům. Chceme být svobodní a dělat si divadlo pro sebe a pro diváky. Proto jsem strašně šťastná, že nás
vzali pod sebe v Jatkách78, kde jsou podobného smýšlení jako my, a jsem strašně
ráda, že jsme tu zakotvili.
● Název vašeho divadla také není úplně
obvyklý…
Dlouho jsme přemýšleli o nějakém vtipném názvu a skončilo to tak, že je nás šest
a vznikli jsme v roce 2016. Odtud tedy
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NOVÉ MODELY
kamen a sporáků na tuhá paliva
WAMSLER – za bezkonkurenční ceny!!!
www.vjrousek.cz
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název Divadlo 6-16. Je to sice
zapamatovatelné, ale já k těm
šestkám nemám vůbec hezký
vztah, ale teď už to asi nezměníme. Od letošní sezony tedy
hrajeme v prostorách Jatek78
v pražských Holešovicích.
● V inscenaci Hard Sell, kterou soubor 6-16 uvádí, máte
tzv. němou roli. Jaké to je po
celou dobu představení nepromluvit?
V podstatě neřeknu vůbec
nic, a kdybych něco řekla, tak
mě kluci zabijou. Prostě jsem si
to chtěla vyzkoušet. Autor
Craig Baxter původně napsal
do té hry ﬁgurínu, ale nikdo
jsme nepochopili proč, pro mě
to žádný smysl nemá. Dva policajti přijdou někam do baráku
vyšetřovat vraždu a sedí jim
tam ﬁgurína, to už samo o sobě
je takové podivné. Samozřejmě
ta ﬁgurína nepromluví, nikdo to
od ní nečeká. U mě jsou celou
dobu v napětí, co já na to. Během zkoušení jsem zjistila, že
to taková sranda není. Strašně
dlouho jsme hledali, než jsme

našli nějaký způsob, jak to udělat. Zkoušela jsem to tisíckrát jinak. Vlastně hraju s klukama,
mám svůj ﬁlm, svůj text, který
si tak mlčky celé představení
vedu. Sedím tu teď s vámi
a vlastně si opakuju text…
● Hrála jste na velkých jevištích i v malých prostorech.
Jak je pro vás při hraní důležitý kontakt s divákem?
Kontakt s divákem je strašně
moc důležitý. Právě když jsem
dělala v Národním tu Dobře placenou procházku, což je vlastně jazzová opera, kde se celou
dobu jenom zpívá, byl tam velký orchestr. Při zkouškách jsem
to nevnímala, ale při představení jsem zjistila, že mezi
mnou a divákem je stěna. A já
nevím, co se za ní děje. Lidi se
smějí, reagují na mé fóry a já je
neslyším. Byla jsem úplně zoufalá z toho, že nemůžu nijak
reagovat, třeba chvíli počkat,
jak jsem byla zvyklá, protože
hudba mě zase hnala dál. Nešťastně jsem chodila za známými, kteří se na představení byli

podívat, a zjišťovala, jak a co na
diváky funguje. To pro mě bylo
hrozné. Obecně mám raději komornější prostory, kde jsme si
s diváky blíž. I když tu blízkost
lze udělat i na velkém jevišti,
používají se jen jiné prostředky.
Děláme už asi pět let takovou
zájezdovku s Petrem Nárožným, kterou si moc užívám. Je
to francouzská komedie, kde
spolu máme asi půlhodinový dialog a pokaždé je to jiné. Tam
jdou lidé s námi, ať hrajeme
kdekoliv, to je nádhera.
● Zmínila jste, že jste se hlásili do výběrového řízení na
Branické divadlo, hrála jste

Jana Polášková
■ Narodila se v Teplicích. Vystudovala obor herectví na Pražské konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha divadelních scénách, mimo jiné v Divadle Labyrint, v Městských divadlech pražských, v Národním divadle.
■ V letech 1998–2002 působila v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde
ztvárnila role v operetních a muzikálových produkcích.
■ V současné době účinkuje v Divadle 6-16 a na Letních shakespearovských slavnostech.
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Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.
Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/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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také v Divadle Na Jezerce. Jaký máte vztah k Praze 4?
Bydlela jsem poměrně dlouhou dobu na Spořilově, takže
čtyřku znám docela dobře. Do
výběrového řízení na Branické
divadlo jsme se hlásili dokonce
dvakrát, ale vyhrál jej pan Čížkovský, a stalo se, co se stalo.
Na Jezerce jsem hrála v krásném představení Já, Francois
Villon, které režíroval Radek
Balaš. Libreto napsal pan Hubač, texty k písním pan Vrba
a Ondra Brzobohatý napsal překrásnou muziku. Bylo to nádherné představení, na které
moc ráda vzpomínám.

774 846 876

volný čas

Světová rarita v českém lese.
V Kunraticích roste strom,
který měl vymřít už v pravěku

mrkové monokultury se
však postupně přeměňují
na smíšené porosty, blížící se zdejšímu původnímu přirozenému složení porostů.
V případě starých smrkových
porostů je prováděna obnova
maloplošnými zásahy.
Na uvolněné plochy jsou následně vysázeny směsi vhodných dřevin včetně některých
nepůvodních druhů – douglaska, modřín. Na vhodná stanoviště je už 15 let také vysazována jedle. Velký důraz je
kladen na obnovu lesa přirozeným zmlazením (především
dubu).

S

Václav IV. tady 16. srpna
1419 dokraloval
Téměř celý les se nachází na
historickém území, které je
spojeno s králem Václavem IV.
Ten byl nejznámějším majitelem kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil
roku 1407 od zadlužených
Olbramoviců, aby zde pobýval
v přírodě a vyjížděl na lovy. Za
tímto účelem si zde také nechal
vybudovat hrad, kde ho v létě
1419 postihl fatální infarkt.

Záhadný kamenný
svědek minulosti
Kunratický les procházel ve
20. století složitým majetko-

právním vývojem. Střední část
lesa koupilo hlavní město Praha
v roce 1923. V této části lesa se
u asfaltové cesty nachází starý
kamenný pomník, jehož původ
se zatím nepodařilo objasnit.
V roce 1928 byl městu darován kus lesa okolo Nového hradu. V roce 1947 byla zkonﬁskována Korbům z Weidenheimu
celá jižní část Kunratického
lesa. Severní část lesa patřila od
15. století Univerzitě Karlově.
Na město Prahu byla převedena
až v roce 1963. Jen část lesa,
která se nachází u Chodova, byla zalesněna až po 2. světové
válce na původně zemědělských půdách, jinak se jedná
o historicky zalesněné území.
Z počátku 20. století pochází
rozsáhlé smrkové monokultury, které vypovídají o tzv. „smrkové mánii“ v tomto období.
Kunratický les se nachází na
území čtyř katastrů a je „ostrůvkem“ uprostřed husté
městské zástavby a panelových
sídlišť. Lesem prochází několik
značených turistických tras
i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo
s veřejným ohništěm a naučná
stezka s lesnickou tématikou.
Velkým problémem lesa je vysoká návštěvnost – každý rok
navštíví les přes 2 miliony lidí.

PŘIPRAVILA FEFÍK, FOTO WIKIPEDIA

Kunratický les se rozkládá na území čtvrtí
Krč, Michle, Kunratice a Chodov na rozloze
284 hektary. Nejvíce zastoupené dřeviny
v něm jsou dub zimní, smrk ztepilý
a borovice lesní, nejčastěji ve věku 80 až
100 let, hodně stromů je ale i 150 let
starých.

Mufloni
dokážou škodit
V Kunratickém lese můžeme
jako v jediném pražském lese
spatřit muﬂona obecného (Ovis
musimon). Muﬂon, jehož domovinou je Korsika a Sardinie,
byl v Čechách vysazen ve 2. polovině 19. století. V šedesátých
letech minulého století byl vysazen přímo v Kunraticích.
Muﬂoni žijí ve skupinách
a vyhovují jim extrémní svahy
s vystupujícími skalkami. Jejich znakem jsou vyvinuté rohy,
které samci používají při soubojích. V Kunratickém lese bohužel muﬂoni způsobují problémy
– decimují veškeré byliny
a zmlazující se stromy.

V lesní školce
najdeme sekvojovce
V bývalé kunratické lesní
školce roste několik exemplářů

sekvojovce obrovského (Sequoiadendron giganteum). Je to
jehličnatý stálezelený strom
impozantních rozměrů.
Jako nejmohutnější živý
organismus na světě dorůstá
výšky až osmdesát metrů. Sekvojovec obrovský se dnes přirozeně vyskytuje pouze na západních svazích Sierry Nevady
v Kalifornii, v Evropě byl však
dříve hojně vysazován jako
okrasná dřevina.
V Kunraticích je dokonce
i exemplář Metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides).To je
jehličnatý opadavý strom, který
je považován za žijící fosílii.
Dlouho byl pokládán za vymřelý v třetihorách, a to až do
roku 1949, kdy byla americkou
expedicí přivezena z Číny do
Evropy jeho semena. Kunratický exemplář je proto skutečnou
raritou. Dlouho byl pokládán za
vymřelý.

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 09: ‚‚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 Marka Twaina.

INZERCE V4-1210
V4-0916

Tuky dělají v čističkách pěknou neplechu.
Praha 4 chce pomoci

Vlastnil legendární železářství
a pro Prahu navrhl metro.

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší
či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná
se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co
kuchař/ka může s tímto odpadem udělat, je vylít jej do kuchyňské výlevky nebo toalety. Olej odpadní potrubí postupně zanáší, ucpává a vyčištění odtoku je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to jedlé oleje a tuky výrazně

Jako název železářství se jméno Rott udrželo dodnes, i když
po roce 1989 se v jeho původním objektu prodávaly pod
tímto názvem i lahůdky. Vyhlášený obchod, kde bylo možné
sehnat prakticky cokoliv i za socialismu, funguje již skoro
180 let. Ladislav Rott (5. června 1851 – 27. června 1906)
byl jedním z osmi dětí Vincence Josefa Rotta (1811–1890,
zakladatele železářského obchodu V. J. Rott na Malém ná-

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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volný čas
Prohlídka
barokních zahrad

Oslavy dne seniorů

24. září

■ Akcí pojmenovanou Věk je
jenom číslo oslaví Praha 4 Mezinárodní den seniorů. Připraveno bude hudebně zábavné
odpoledne s živou hudbou, konat se bude od 14.00 hodin
v KC Novodvorská. Příchozím
zahraje Václav Bízek se svými
hosty a hráč na kytaru a foukací
harmoniku Martin Mario Blaha.

3. října

■ Prohlídka pražských barokních zahrad, konkrétně
Valdštejnské a Vrtbovské je určena pro seniory z Prahy 4
a konat se bude 24. září. Sraz
předem přihlášených zájemců
o komentovanou prohlídku je
u stanice metra Malostranská.

Habrovka přátelská
k rodině a seniorům
■ V 14.00 hodin začne 26. září tradiční akce Habrovka přátelská k rodině a seniorům. Konat se bude v prostředí zahrady
u kostela sv. Františka z Assisi
(U Habrovky). Jde o osmý ročník akce věnované dětem a seniorům. Připraven bude skákací hrad, klaunské vystoupení,
kreativní dílna, malování na obličej a soutěže. Seniorům bude
určeno ukázkové cvičení jógy,
křížovky a zábavné testy.

Práskni do bot
18. října
■ Práskni do bot se jmenuje
divadelní hra Owena McCaffertyho, kterou odehraje 18. října
Divadlo Na Jezerce. Jde o peprnou komedii nejen pro pány,
která nabízí pohled do světa
českých dlaždičů, kteří optikou
svého povolání a v jazyce jim
vlastním ukazují divákům, že
zdánlivě jednoduchý plán –
ukrást paletu dlaždiček a o polední pauze ji výhodně prodat –
může mít velmi složitou motivaci.

Tatarák na EX
10. října

■ Ženy na pokraji nervového
zhroucení se jmenuje hra, kterou je možné zhlédnout v divadle Na Fidlovačce, a to 4. října.
Divadlo slibuje, že na pódium
vtrhnou „barvy, temperament,
humor a vášeň almodóvarského Madridu v podobě muzikálu o ženách a mužích a jejich
vzájemném trápení“, a že Ženy
na pokraji nervového zhrou-

■ Divadelní představení Tatarák na EX mohou zhlédnout
diváci 10. října od 19.30 hodin
v Divadle Dobeška. „Syrový
tatarák se nejlépe podává za

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

Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365, 252 31 Všenory

Hledáme zaměstnance na pozice:
INZERCE V4-0915

Pečovatel/ka – Pracovník v sociálních službách
(úvazek: plný, zkrácený, dohodou)
Požadujeme: tkomplexní provádění pečovatelských činností, psychické aktivizace klientů,
posilování společenských a sociálních kontaktů klientů. Provádění úkonů pečovatelské služby
u mobilních a imobilních klientůtvytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné
motoriky, nácvik běžných denních činností tkomunikační dovednosti, empatii, vstřícnost,
důslednost, spolehlivost, flexibilitutuživatelskou znalost práce s PC
Kurz Pracovník v sociálních službách možno doplnit v průběhu zaměstnání

Aktivizační pracovník/ce (úvazek: plný, zkrácený)
Náplň práce: vedení zájmové činnosti se skupinou i jednotlivci tzn. (nácvik jemné
motoriky, předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, organizace kulturních
akcí, výzdoba Domova, nákupy, doprovody imobilních klientů k lékaři, atd.). Vhodné pro
kreativní lidi s výtvarným či hudebním cítěním nebo pedagogické pracovníky.
Požadujeme: středoškolské vzdělání vstřícný vztah k seniorům ochotu
učit se novým věcem a vzdělávat se empatii, flexibilitu, spolehlivost, výbornou
komunikativnost, samostatnost i schopnost týmové spolupráce

t

t

t

t

Kuchař/ka (úvazek: plný)
Požadujeme: tvyučení v oboru a praxitdovednost výroby dietních jídel v rozsahu

podle dietního systému závazného pro zdravotnická zařízenítdovednost výroby jídel
s dvojím a vyšším omezením a výroba technologicky náročných teplých jídeltpracovní
zkušenosti se sestavováním jídelníčků vítánytdovednost vedení malého týmu
pracovníkůtodpovědnost, důslednost, spolehlivost, flexibilitutschopnost učit se
novým věcemtuživatelskou znalosttQSÈDFT̓1$ LBODFMÈǲTLÏQSPHSBNZ t[ÈLMBEOÓ
znalost hygienických norem tVýhodou praxe práce vaření pro seniory

Nabízíme:
tperspektivní zaměstnání v oblasti služeb pro seniory,
tpříjemné pracovní prostředí v úzkém kolektivu zaměstnanců
tmožnost stravování todměny
Nástup: ihned
tdostupnost: 20minut vlakem z Prahy i z Berouna

INZERCE V4-0901

INZERCE V4-0908

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

8. října
■ Možnost prohlédnout si
Národní technickou knihovnu mají senioři, kteří se připojí
ke společné procházce. Konat
se bude 8. října od 10.00 hodin,
přihlásit se na akce lze od 30.
září.

4. října

INZERCE V4-0909

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

Navštivte
technickou knihovnu

Ženy na pokraji
nervového zhroucení

26. září

studena, poctivě naškrábaný
a s notnou dávkou pikantního
pepře a štiplavé cibule stejně
jako sarkastická, ještě syrová
stand up comedy Milana Šteindlera,“ stojí v pozvánce pořadatelů.

cení nabízejí ženské srdce oloupané a uvařené naměkko v rytmu španělského tanga okořeněné smíchem a slzami.

Kontaktní osoba: Alena Čapková, tel.: 257 712 135; 734 158 712
nebo info@domovdobrichovice.cz

www.vase4.cz
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servis

Velkoobjemové kontejnery
14. 10. 16.00–20.00
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Na Květnici
■ Horáčkova X Bartákova

8. 10. 16.00–20.00
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ M. Cibulkové x U Jed. ústavu

2. 10. 16.00–20.00
■ Pekárenská x Prostřední
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

4. 10. 16.00–20.00
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č.1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ Lopatecká x Doudova

Bezpečnostní
informační
služba

10. 10. 16.00–20.00
■ U Habrovky x U K. vodárny
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

16. 10. 16.00–20.00
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

11. 10. 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Nad Lesním divadlem x Němčická
■ Pod K. lesem x Ružinovská

17. 10. 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská

*)('& % $##"! &

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

 


22. 10. 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
23. 10. 16.00–20.00
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Sládkovičova
24.10. 16.00–20.00
■ Na Veselí x V Občan. domově
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

   %%

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKY, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKY OSTRAHY

21. 10. 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova

15. 10. 16.00–20.00
■ Michelská x U Mich. mlýna
■ Žilinská
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku

9. 10. 16.00–20.00
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova

3. 10. 16.00–20.00
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Zelený pruh x Za pruhy
■ Vrbova (u garáží)

18. 10. 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní

■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Korandova x Havlovického

Vhodné
reklamní
plochy,

INZERCE V4-0913

'%  %
     

Volejte Lukáše
605 949 177
Více na
www.vase4.cz

INZERCE V4-0917





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

INZERCE V4-0918

7. 10. 16.00–20.00
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Kotorská (u jeslí)
■ Valtínovská x Hornokrčská

INZERCE V4-0903

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
●

který v letošním roce slaví 120 let od svého založení,

●

hledá děti se zájmem o fotbal do svých řad.
Bereme kluky i holky již od 4 let, neváhejte a přijďte si
k nám do Záběhlic zatrénovat, nabízíme nadstandardní
tréninkové podmínky (2 travnatá hřiště, nové hřiště s UMT).
V případě zájmu kontaktujte pana Davida Kopce
(777 234 679; david.kopec@seznam.cz).
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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

INZERCE V4-0920

Požadujeme:

Fotbalový klub ČAFC Praha (www.cafcpraha.cz),

INZERCE V4-0907

ZDROJ MĚSTO DO KAPSY

1. 10. 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

cestování

Překrásný Milán vás přivítá
Břehy slunné Itálie zná
kdekdo, ale co zkusit
netradiční výlet? Podívejme
se do slunného Milána.
Budete určitě překvapeni, co
všechno zde můžete vidět.
Jedná se o město, které je
vhodné třeba jenom na
prodloužený víkend.
ilán je oblíbená destinace na severu
Itálie. Češi jej ale příliš nevyhledávají, nemají tady totiž moře. Přitom zde není nouze o krásné památky a zajímavosti. Letiště je od města poměrně
vzdálené. Po příletu je tedy potřeba počítat
s tím, že ještě kus pojedete. Letenky jsou
celkem dobře dostupné a cenově relativně
přijatelné. Po příletu do této destinace už
v letištní budově narazíte na mnohé prodejce jízdného do samotného města. To vyjde asi na deset eur.
Ubytování je fajn mít zajištěno dopředu,
ale určitě něco seženete i přímo na místě.
Jako snad skoro všude na světě je vhodné
ubytovat se spíše na okraji města, a ne
v jeho středu, kde budou pořádně „natažené“ ceny. Hotel se třemi hvězdami bude
úplně stačit. Nejspíše v něm budete mít klimatizaci i veškerý další komfort, který
k pobytu potřebujete.

M

Za zhlédnutí určitě stojí Duomo, tedy milánská katedrála narození Panny Marie. Ta
byla postavena v letech 1386 až 1510. Její
průčelí bylo přistavěno za Napoleona v roce
1805. Svými neuvěřitelnými rozměry (délka 157 metrů, šířka 92 metrů, výška klenby 45 metrů a výška centrální věže s pozlacenou sochou Madony 106 metrů) je třetí
největší na světě. Dovnitř se vejde až nepředstavitelných 40 tisíc lidí. Za její prohlídku, respektive za výstup na věž se platí
deset eur.
Velmi zajímavý je také hrad rodiny Sforzů, hrad Sforzesco ze 14. a 15. století. Ten
sloužil jako rezidence a pevnost. Dneska se
zde nachází sochařské muzeum, obrazárna a archeologická sbírka. Kolem něj jsou
také úchvatné staré zahrady.
Za zmínku také stojí divadlo La Scala, to
bylo vystavěné v letech 1776 až 1778 za císařovny Marie Terezie. Dnes má přes 2800
míst a patří mezi nejslavnější operní scény.
Nedaleko Milána najdeme velkou atrakci
pro milovníky motosportu, a to závodiště
Monza. Sem si můžete zajít na formule
nebo motorky. A kdyby to třeba někoho
z rodiny nebavilo, tak se nabízí procházka
v přilehlých parcích.
Velmi dobře se zde dá pohybovat pěšky,
ale také veřejnou dopravou, tedy tramvajemi, které jsou vždy klimatizované, nebo
metrem. Jízdenky koupíte u automatů
v metru, které umějí anglicky a berou platební karty.
Určitě ochutnejte chléb foccacia, mívají
ho s olivami i se šunkou, je to speciální zá-

ležitost severní Itálie. Dále nezapomeňte
na místní pizzu, i ta nejobyčejnější bude
vážně výtečná, a v neposlední řadě zajděte
na zmrzku, hlavně na tu s názvem Malaga.
Jsou v ní rozinky máčené v rumu, se smetanovou zmrzlinou tvoří jedinečnou kombinaci, kterou hned tak někde neochutnáte.
Když už budete v Miláně, musíte každopádně večer zajít do čtvrti Navigli. Podél
vodního kanálu tu je nepřeberné množství
barů, které nabízejí aperitivo. Je to rituál,
společenská událost povýšená na umění.
Každý bar má něco jiného. K drinku, který
si objednáte, nemusí být samozřejmě alkoholický, vám přinesou něco k zakousnutí
nebo si chodíte k bufetovému stolu. Pití se
pohybuje obvykle kolem deseti eur. Záleží
jen na vás, jaký podnik si vyberete a z jakého místa si pak budete užívat atmosféru
živé ulice plné konverzujících Italů.

INZERCE V4-0922
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VYBÍREJTE z 350 cestovek,
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NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

www.vase4.cz
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třeba jenom na víkend
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