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Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
E-mail: lenka.kopecka@vivu.cz

www.vivu.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
i když je teprve polovina listopadu, Vánoce jako by měly
být každým dnem. Obchody
jsou plné vánočního zboží
a konat se začíná řada adventních akcí. Přinášíme
vám tipy na některé z nich.
Nevynechejte třeba další ročník adventního bazaru na
Habrovce. Můžete také sami
přispět, přečtěte si, jaké věci
můžete přinést. Nebo si sem
přijďte nakoupit a vytvořte si
doma skutečnou sváteční
atmosféru. Zdá se vám, že doprava po čtvrté městské části
je někdy složitá? Vyhněte se místům, která jsou neprůjezdná. Přinášíme vám aktuální informace o tom, kde se
pracuje na silnici a kudy neprojedete. Bohdanu Pavlíkovou
a Luboše Veselého znáte ze seriálu Ulice. Jsou to nejen divadelní, ale i životní partneři. Pokud máte v rodině seniora, který žije sám, doporučte mu projekt Seniorská
obálka. Ta může v mnohém ulehčit situaci záchranářům ve
chvíli, kdy má senior zdravotní komplikaci a není ve stavu,
aby potřebné údaje poskytl sám. V čem seniorská obálka
spočívá? Hezký advent.
Vaše Zuzana
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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.
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Čtyřka chce

Koncepce rozvoje
školství v Praze 4

PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

další dobíjecí stanice
eset dobíjecích stanic pro elektromobily by mělo být rozmístěno po
čtvrté městské části. Cílem je rozvíjet čistou dopravu na území čtvrté městské
části. Vytipována byla místa pro stanice
tak, aby stavebně a provozně nejméně bránily plynulosti provozu, využívaly stávajících parkovacích míst a zároveň maximál-

D

ně přispěly k rozšiřování elektromobility
městské části. Najít by je řidiči měli na Podolském nábřeží, v Thomayerově ulici, na
Roztylském náměstí, v ulici Marie Cibulkové, Sedlčanské, Na Větrově, Šípkové,
Čimelické a dvě dobíjecí stanice pro elektromobily mají být umístěny v ulici Pujmanové.

Branické ulice

S

K

Demolice bývalé
mateřinky Znojemská

Rekonstrukce
ouvislá údržba ulice Modřanská
v úseku Branický most – Branická
začala začátkem listopadu. Komunikace dostane nový povrch, opraveny budou
přípojky uličních vpustí, rektiﬁkace povrchových znaků, v plánu je také lokální vyrovnání výškově a směrově vybočených
obrub, dojde k obnově autobusových zastá-

oncepci rozvoje školství připravuje radnice Prahy 4. Týkat se
má let 2020 až 2025. Vyjádřit se
k tématu může i veřejnost, návrhy,
podněty a postřehy lze zasílat elektronicky na e-mailovou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz, a to až do konce
ledna.

vek a k nim přilehlých nástupních ploch.
Oprava je rozdělena do etap, první potrvá
do 3. prosince a týká se úseku Branický
most před autobusovou zastávku Nádraží
Braník. Další etapy budou pokračovat na
jaře v úseku autobusové zastávky Nádraží
Braník před autobusovou zastávku Přístaviště.

demolován bude objekt bývalé
mateřské školy Znojemská. Pozemek i objekt patří hlavnímu městu Praze, lhůta pro podání námitek do
výběrového řízení na výběr ﬁrmy, která
zajistí odstranění stavby bývalé mateřinky, skončila a nikdo nepodal námitky. Samotná demolice by mohla začít
na konci listopadu a potrvá tři až čtyři
měsíce.

Z
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Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek
inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního
příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní doplňky, které
jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají
náročnému testování.
Do konce listopadu můžete navíc na akční sortiment
příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké nabídky
výhodných kompletních zimních kol ŠKODA, která
přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována pouze
s kvalitními pneumatikami renomovaných výrobců.

ZIMA
PŘEJE
PŘIPRAVENÝM
Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství

Originální příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Auto Strž 3H s.r.o.
Na Křivině 1371/1
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: 222 103 222
www.3h.cz
Do 30. 11. 2019

Sleva až

4

www.vase4.cz

20 %
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Předvánoční
tvořivé dílny
alování na hedvábí a předvánoční tvoření budou náplní
dvou předvánočních dílen. Určeny jsou pro seniory z Prahy 4. Dílna,
v níž se bude malovat na hedvábí, se
bude konat 21. listopadu od 10.00 hodin v Klubu Nuseláček. Druhá předvánoční dílna je naplánována na 28. listopadu od 10.00 v klubu Amfora.

M

Omezení dopravy
u Pankráce
držba na mostě U Jawy na Pankráci způsobí omezení dopravy.
Od 18. listopadu do 20. prosince
je třeba počítat s uzavírkou levých jízdních pruhů v obou jízdních pásech
z centra i do centra. Na místě omezení
dojde k sanování svodidlové a římsové
zídky včetně vnějšího odvodňovacího
žlabu.

Ú

Hudební
posezení pro seniory
olničky, rolničky, co to zvoní v nich
se jmenuje předvánoční posezení se
seniory z Prahy 4. Konat se bude
5. prosince od 14.00 hodin v KC Novodvorská. K poslechu i tanci zahraje Václav
Bízek a další. Představí se také děti mateřských a základních škol ze čtvrté městské
části a připraven bude pro seniory i další

R

kulturní program. Zájemci si vstupenky na
akci mohou vyzvednout 26. listopadu od
8.00 do 8.30 hodin na přepážce číslo 34
v přízemí radnice. Je třeba však občanským průkazem prokázat trvalé bydliště ve
čtvrté městské části. Akce Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich je určena obyvatelům čtyřky starším 63 let.

Hospic obdržel
Cenu Makropulos
enu Makropulos obdržel Hospic Malovická na Spořilově. Provozuje ho
spolek „soft palm“. Cenu hospicu
udělila odborná výběrová komise za profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních metod paliativní péče
a empatický přístup k nevyléčitelně nemocným pacientům, především seniorům. Spo-

C

lek „soft palm“ je sdružením osob, které
mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním paliativní péče a s provozem hospicového zařízení, včetně domácí hospicové
péče. Cena Makropulos je nazvána podle
divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí
odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě.
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Ušijeme Vám tele
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

veřejný prostor

Přechod na DVB-T2 se blíží,
s Nordic TV máte vyřešeno
řestup na nový vysílací
standard pozemního vysílání DVB-T2 je za rohem. Vypínání stávajících sítí
DVB-T začne v Praze a středních Čechách již 27. listopadu.
Pokud tedy nechcete přijít o své
oblíbené televizní kanály, je na
čase začít hledat řešení. Nemusíte se však stresovat nákupem
drahé televize nebo set-top boxu. Jednoduché a výhodné řešení přináší telekomunikační
operátor Nordic Telecom v podobě Nordic TV, což je televize
šířená přes internet, která nabízí chytré funkce.
Při přechodu na DVB-T2 je
vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého
jinou prioritu. Jde především
o programovou a obsahovou
nabídku a v neposlední řadě
o cenu. Všechna tato kritéria
naprosto splňuje formát IPTV,
tedy televize vysílané přes internet, která je odborníky často
označována jako televize budoucnosti. A přesně to je Nordic
TV. Jediným požadavkem k jejímu pořízení je nutnost internetového připojení s minimální
rychlostí 5 Mb/s.
Nordic TV je nyní možné pořídit s 50% slevou na čtvrt roku.
Nabídka se vztahuje na oba

PŘIPRAVIL JBT

P

televizní tarify a lze ji využít zadáním promo kódu „volnost“
při objednávce.
Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohou si
všichni její členové vychutnat
výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí, které si zamiluje
celá rodina. Ostatně posuďte
sami.

Až 7denní zpětné
přehrávání
Funkce zpětného přehrávání
umožňuje zhlédnutí jakéhokoli
pořadu až 7 dní zpětně. Díky
tomu už nikdy nemusíte spěchat domů, aby vám neutekl
váš oblíbený seriál. S touto
funkcí se totiž nemusíte přizpůsobovat času televizního vysílání. S Nordic TV se televizní
vysílání přizpůsobí vám.

Možnost připojení
až 4 zařízení současně
Už žádné hádky o ovladač!
S Nordic TV můžete televizní
program sledovat až na čtyřech
zařízeních najednou. To znamená, že si každý může pustit
televizní kanál dle vlastního výběru. Kromě televizní obrazovky můžete vysílání sledovat na
notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu, do kterých si jed-

noduše stáhnete aplikaci Nordic TV.

Pozastavení, přeskočení
a spuštění od začátku
Další užitečnou funkcí je
možnost pozastavení nebo přetočení pořadu na začátek nebo
přeskočení obsahu, který vás
nezajímá. Přišli jste pozdě
z práce? Pusťte si pořad od začátku. Televizní zábava je
zkrátka plně ve vašich rukou.

Nahrávání
až 20 hodin pořadů
Máte rádi ﬁlmové maratony?
Nebaví vás čekat na jednotlivé
díly napínavého seriálu a raději
je sledujete za sebou? Pak si oblíbíte funkci nahrávání. Stačí si
vybrat, jaké díly seriálu nebo
jaké ﬁlmy chcete nahrát, a pak
se na ně můžete podívat ve své
videotéce po dobu 30 dní.

Prémiový obsah
a HD kvalita
Nordic TV má standardně
mnohem více kanálů, než které
si naladíte přes pozemní vysílání. Navíc obsahuje i prémiový
obsah, který zákazníci využívající DVB-T nemají. Mnoho kanálů je v HD kvalitě a můžete je
přepnout do původního znění.

EPG+
Vybíráte si ﬁlmy podle hodnocení na ČSFD.cz nebo
IMDB.com? Funkce EPG+ nabízí kombinaci takového hodnocení u každého pořadu. Pokročilé vyhledávání pak umožní
najít ﬁlm nebo seriál podle oblíbeného herce, režiséra nebo
žánru. Vyřešte přechod na
DVB-T2 jednoduše a ochutnejte pravou televizní volnost
s Nordic TV. Stačí navštívit webovou stránku www.koukejkdychces.tv nebo zavolat na telefonní číslo 800 666 777.

Nordic Telecom
nabízí víc
Telekomunikační operátor
kromě Nordic TV nabízí také
vysokorychlostní připojení k internetu Nordic 5G. Pevné připojení k internetu vzduchem je
stabilní a hlavně se „neseká“. Je
totiž postaveno na nejmodernější 5G-ready technologii. Navíc je bez závazku a datových
limitů. Ověřte si dostupnost
Nordic 5G internetu u vás doma na www.5Gvevzduchu.cz.
Nordic 5G internet mohou nyní
noví zákazníci získat stejně
jako Nordic TV s 50% slevou na
čtvrt roku a instalací za 495 Kč
namísto původních 1850 Kč.
Pro získání výjimečné nabídky stačí do objednávky zadat
promo kód „volnost“. Akce platí
do 5. 1. 2020.
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Zážitky
nepočkají
Pořady v Nordic TV na vás počkají doma
klidně až 7 dní. Akce platí do 5. 1. 2020
www.koukejkdychces.tv

50%

Překvapivá volnost

6

www.vase4.cz

volný čas

Vánoce ve čtvrté městské části,

koncerty a betlémy
PŘIPRAVIL RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Celá řada vánočních akcí může v adventním
čase potěšit obyvatele čtvrté městské části.
Konat se budou třeba koncerty pro seniory,
dětská divadelní představení nebo
nejrůznější tvořivé dílny s vánoční
tematikou. K vidění budou také betlémy.
Pokud si chcete od Vánoc „odpočinout“,
vyberte si neadventní akci. Třeba
přednášku o online bezpečí.
dventní koncert pro seniory z Prahy 4 se bude
konat ve čtvrtek 12. prosince od 14.00 hodin, a to
v Římskokatolické farnosti
Panny Marie Královny míru.
Vystoupí Vladimír Pecháček se
svou kapelou. Vstupenky jsou
určeny pro seniory starší 63 let,
kteří mají trvalé bydliště v Praze 4 a jsou pro ně zdarma. Vy-

zvednout si vstupenky mohou
zájemci 3. prosince od 8.00 do
8.30 hodin na radnici.
Římskokatolická
farnost
u kostela Panny Marie Královny
míru také připomíná, že o Vánocích bude možné prohlédnout si tamní betlém, a to v sobotu 21. prosince od 13.00 do
17.00 hodin, v neděli a v pondělí do 18.00 hodin, přičemž od

neděle bude k vidění venkovní
betlém i s živými ovečkami. Na
Štědrý den bude betlém k vidění od 10.00 do 15.00 hodin a od
středy 25. prosince do středy
2. ledna od 13.00 do 18.00 hodin s výjimkou soboty 28. prosince, kdy bude otevřeno do
17.00 hodin.
Adventní koncerty se ale konají i na Nuselské radnici. Bě-

hem čtyř čtvrtečních podvečerů
zazní 28. listopadu Hudba
k předvánočnímu rozjímání,
5. prosince Spirituály a gospely,
12. prosince Čas adventní v lidové hudbě a 19. prosince Čas
adventní v hudbě baroka. Koncerty začínají vždy v 17.00 hodin a vstupenky jsou k dispozici na pobočce Czech POINTU
v budově úřadu radnice.

Bezpečnost v online
prostředí

jení Jaroslava Duška, výtvarníka Petra Nikla a hudebníka
Ondřeje Smeykala. Zhlédnout
ho lze v Divadle Na Jezerce, a to
na konci listopadu. Příběh německého redaktora a dvou
amerických inženýrů u českého
včelaře vyvolá střetávání zcela
odlišných přístupů k životu
a k tvořivosti. „Protože jde
o včely, mělo by jít o chutnou
a pikantní grotesku, která občas žahne laskavým žihadlem,“
vysvětluje Jaroslav Dušek.

se mika.cejka@volny.cz. Dobeška bude patřit i dětem,
v 15.00 hodin začne představení Slyšte, slyšte pastuškové
aneb vánočka nazdařbůh. Půjde o pásmo koled s vyprávěním
o narození Ježíška, vánočních
zvycích a tradicích. Ve stejný
den od 14.00 hodin se na Dobešce bude také v další adventní
dílně tisknout na textil se Zuzanou Krajčovičovou. Příchozí si
vyrobí vlastní razítka a potisknou si donesené textilie.

které tematika zajímá, a kteří
přijdou 2. prosince do pobočky
knihovny Spořilov. V 10.30 hodin tady začne přednáška, která vysvětlí, jaký druh sociální
služby si pod pojmem hospic
představit, jaké jsou další možnosti v oblasti sociálních služeb
a tak dále.

Vánoce na Dobešce

Jak může
pomoci hospic?

A

21. listopadu
■ Celesta Praha, z.ú., zve zájemce z řad seniorů na seminář
na téma Bezpečnost v online
prostředí. Konat se bude 21. listopadu od 14.00 hodin na Nuselské radnici. Přihlášky jsou
přijímány na bezplatné lince
800 100 128 od 18. listopadu.
Příchozí se dozvědí, jak se bezpečně chovat v online prostředí, jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany
nepoctivých prodejců nebo jak
ochránit svůj majetek a sebe
před okradením.

Sláva strojů a měst
30. listopadu
■ Sláva strojů a měst – Jaromír Rašín je představení, za
nímž je jedinečné jevištní spo-

1. prosince
■ Celou řadu akcí s vánoční
tematikou připravilo divadlo
Dobeška na první prosincový
den. V adventní dílně se bude
vyrábět keramický anděl, začíná se v 15.00 hodin a dílna
proběhne v učebně keramiky,
je nutné se ale přihlásit na adre-

2. prosince
■ Na otázku, jak může pomoci hospic, dostanou odpověď ti,

Srnky v divadle
4. prosince
■ Groteskní komedie plná
outsiderů s ještě kurióznějšími
osudy, než máte vy! Tak zní
popis divadelní hry Divadla Na
Fidlovačce Srnky. Autorem
a režisérem hry je Tomáš Svoboda, Fidlovačka Srnky zahraje
4. prosince.

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV BOHDANY PAVLÍKOVÉ A LUBOŠE VESELÉHO, JAKUB JÍRA, MICHAL HANČOVSKÝ, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

osobnost Prahy 4
Herci Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý
spolu tvoří partnerský pár v životě i na
jevišti. Oba pocházejí ze severních Čech,
působili na mnoha divadelních scénách
v Čechách i na Moravě. Usadili se ale
v Praze a v současné době jsou oba členy
hereckého souboru Švandova divadla na
Smíchově. Diváci je znají mimo jiné
z nekonečného seriálu Ulice i dalších
televizních, ﬁlmových či rozhlasových rolí.

Hadry, kosti, kůže

Bohdana Pavlíková a Luboš Veselý:

Divadlo máme oba dva hodně rádi
V
nové inscenaci Hadry,
kosti, kůže, vyprávějící
o herci Janu Werichovi
a básníku Vladimíru Holanovi,
kteří byli dvacet let sousedy ve
stejné vile na ostrově Kampa,
se Luboš Veselý proměňuje ve
Vladimíra Holana a básníkovu
manželku Věru Holanovou
ztvárňuje Bohdana Pavlíková.

● Jak jste se na role Vladimíra Holana a jeho manželky
Věry připravovali a jak se
v nich cítíte?
Bohdana: Cítím až moc, protože mám pekelně teplé šaty,
které se nemohou prát, takže

se vždycky po určité etapě odehraných představení nosí do
rychločistírny. Myslím to úplně
vážně tak, že ne vždy má herec
na sobě komfortní oblečení,
které by mu dovolovalo, aby nebyl cítit.
Luboš: V roli se cítím perfektně, i když je to pro mě náročné
představení v tom smyslu, ne
že bych měl nějakou trému, ale
spíš cítím velkou zodpovědnost
vůči celému týmu, jak jsme si
celé to představení všichni
stanovili. Hrozně hezké, suprové, bylo i zkoušení, které probíhalo v nezvykle dobré pohodě
na to, o jak těžké a srdcervoucí

téma se jedná. Díky Mírovi Hanušovi, režiséru Martinu Františákovi, výtvarnicím a vlastně
všem, kdo se na něm podíleli, se
na každé představení moc těšíme.
● Stejně jako hra Hadry,
kosti, kůže se jmenuje jedna
z Holanových básnických sbírek. Znali jste jeho dílo?
Bohdana: Budu upřímná, a je
hrozné, co teď řeknu: i když
jsem jméno básníka Vladimíra
Holana znala, ještě předtím,
než jsme začali zkoušet, motal
se mi Toman a Holan, takže
jsem si nebyla v první chvíli jistá, kdo z nich je který. K Holano-

vi jsem pronikla opravdu až během zkoušení a příprav na hru.
Luboš: Já jsem na Holanovi
takzvaně uletěl zhruba před třiceti lety, kdy mi Radka Fidlerová doporučila pár knížek, které
si mám přečíst. Teď trochu odbočím, protože mezi nimi byl
i román spisovatele Jacka Kerouaca Na cestě, a já se sbalil,
vykašlal se na školu a odjel jsem
z Prahy pryč. Doporučila mi ale
právě také knihy Vladimíra Holana a myslím, že zhruba polovinu jeho věcí jsem přečetl. Pak
přišel projekt Cesty, což bylo
společné představení čtyř souborů malých jevištních forem,

Obraz Doriana Graye

Pohřeb až zítra
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kde jsem recitoval Holanovu
Modlitbu kamene. V těch mých
dvaceti pětadvaceti letech jsem
si na Holanově tvorbě opravdu
docela „ujížděl“. Když jsem zjistil, že budeme dělat tohle představení a že jsem obsazen právě jako Holan, koupil jsem si
dvě jeho sbírky. V podstatě jsem
je ani neotevřel a hlavně jsem
pročítal jeho životopis, kterým
jsem se docela dost probíral.
Přiznám se, že už mi z toho začínalo docela dost hrabat, tak
jsem se vrátil k těm básničkám
a hlavně ke scénáři. Nejdůležitější totiž asi stejně je, napojit
se na režiséra, na celý tvůrčí
tým a dělat to podle nich, protože jinak by se člověk asi zbláznil.
● Čím vás musí hra zaujmout,
abyste roli vzali?
Bohdana: Po pravdě, moc na
výběr, jestli nás něco zaujme
a rozhodneme se, jestli tu kterou roli vezmeme nebo nevezmeme, nemáme. V divadle jsme
zaměstnanci, takže to obsazení, které se vyvěsí, je dané
a možnost nějakého výběru
moc nemáme. Dodnes vlastně
nevím, kdo Věra Holanová byla,
protože o ní je toho známo hodně málo, na rozdíl třeba od Vladimíra Holana. Obdivuji ji za to,
jak mohla s takovým prazvláštním člověkem fungovat. Pamětníků, kteří by mi mohli poradit,
jaká byla, moc není, v podstatě
už asi skoro žádní, takže si Věru
Holanovou dělám tak, jak si
myslím, že by mohla fungovat.
Luboš: Řekl bych, že i proto
jsme v tomto souboru. Dramaturgický plán je ve Švandově divadle zajímavý a není ani potřeba někdy říct: „Jé, v tomhle
nechci dělat.“ Na druhou stranu, kdybych přišel za uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla a řekl, že nějakou práci

nechci dělat z těch a těch důvodů, a ty by byly vážné, tak ta
možnost tu je, a určitě by na ni
brali zřetel.
● Na Praze 4 jste učila a nedaleko i bydlela. Co se vám na
čtyřce líbilo?
Bohdana: Čtyřka je docela
velká a sahá právě až k Praze
10, kde jsme s Lubošem bydleli.
Naše ulice byla taková hranice,
nahoře Vinohrady, dole Nusle,
velmi často jsem přes náměstí
Bratří Synků jezdila učit do
školy v Michli. Líbí se mi, jak
tam udělali tramvajové pásy
s trávou, což je podle mě velmi
pozitivní, protože zelená je příjemná barva na oči.
● Partnery jste nejen na jevišti, ale i v životě. Nosíte si práci domů, pomáháte si třeba
při zkoušení rolí?
Bohdana: Určitě nosíme, ono
to ani jinak nejde, protože náš
okruh komunikace je zúžen na
naši práci. Samozřejmě prožíváme ve svých dialozích svou
práci, ať je to třeba zrovna věc,
kterou zkoušíme dohromady,
ale i když jsme při zkoušení
nebo natáčení rozděleni, mluvíme spolu o tom, co nás zaujalo, co nás baví nebo naopak
nebaví, na co jsme naštvaní.
Luboš: Ta divadelní rodina je
s naší rodinou propojena, je to
prorostlé, takže to ani nejde nějak odstřihnout. Oba dva máme
divadlo hodně rádi a naštěstí
máme i hodně podobné názory
jak na politiku, tak na divadlo
i na život, takže pořád o tom
meleme.
● Takže vám nehrozí nějaká
„ponorka“?
Luboš: To určitě hrozí, ale naštěstí ještě žádná nebyla.
Bohdana: Na to, že spolu pracujeme a žijeme, tak opravdu
spolu netrávíme čtyřiadvacet
hodin denně, že by to do té po-

Úklady a láska

norky nějak přerostlo. Mám teď
rodinu na Šumavě, a protože
jsem jedináček, snažím se tam
jezdit co nejvíc. Máme každý
svoje aktivity a myslím, že si vycházíme vstříc. Dojdeme tak
vždycky do fáze, kdy se nám po
sobě stýská, protože se třeba
dva tři dny nevidíme.
● Kudy vedla vaše cesta k herectví?
Luboš: Byl jsem hodně živé
dítě, pořád jsem někde běhal,
hrál hokej nebo fotbal. Zhruba
v deseti letech jsem ale měl úraz
s kolenem a musel být v klidu.
Naštěstí se jednou během vyučování zjevila ve škole paní
Pejskarová-Pavelková, maminka Ondřeje Pavelky, a přišla
„verbovat“ děti k divadlu. Potřeboval jsem asi nějakou náhradu
za to běhání, tak jsem se přihlásil. Začal jsem chodit do Lidové
školy umění, kterou manželé
Pavelkovi vedli, a pak jsem si
ještě přibral housle. Měli jsme
soubor Minidiv, byl tam tenkrát
ještě Ondra Pavelka, ale ten už
odcházel. Dělal kulisáka ve Va-

rech, gympl v Ostrově nad Ohří
a pak se dostal na DAMU. Ještě
tam byl jeden človíček František
Staněk, který je teď v angažmá
v Hradci Králové, pokud se něco
nezměnilo, a ten se dostal na
konzervatoř. Moje představa
byla, že se přihlásím na automechanika a potom budu jezdit
s tirákem. Paní Pavelková mi ale
říkala, ať určitě také zkusím
konzervatoř, tak jsem to zkusil
a vzali mě. Konzervatoř jsem
nakonec nedodělal, protože
jsem začal lajdačit. Potom jsem
šel na vojnu, ale mezitím už
jsem spolupracoval s Divadlem
Na okraji, kam jsem po vojně
nastoupil do angažmá jako herec, a pak už se to herectví se
mnou táhlo.
Bohdana: Maminka byla učitelka ruštiny a němčiny, tatínek
mimo jiné opravoval varhany,
sochy v kostelích a tak, takže
jsem byla spíš nasměrovaná
k těm humanitním oborům. Říkala jsem si, že půjdu na gympl,
pak studovat jazyky jako maminka a stejně jako ona budu
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NOVÉ MODELY
kamen a sporáků na tuhá paliva
WAMSLER – za bezkonkurenční ceny!!!
www.vjrousek.cz

Tel.: 241 433 304
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učitelka. Jenže v prvním ročníku na gymnáziu jsme byli
nahnáni na představení teplické
operety, která tam tenkrát fungovala. Byla to opereta Nejkrásnější válka a mně se tam hrozně
líbil představitel Juliána, pan
Martin Táborský. Najednou
jsem si říkala, že by mě strašně
bavilo být také na jevišti. Byla
jsem vždycky výřečnější, asi po
rodičích, kteří byli oba rázní
lidé, a tak už to šlo ráz na ráz.
V operetě v Teplicích mě vzali
do sboru, po dvou letech jsem
zkoušela přijímačky na DAMU,
ale nevzali mě. Na gymplácké
nástěnce jsem objevila letáček,
že Střední škola dramatických
umění při Severomoravském
divadle v Šumperku otevírá ročník a dělají se talentovky. Jela
jsem tam, talentovky udělala
a s kufříkem odjela studovat na
tři roky do Šumperku, kde si mě
pak rovnou nechali v angažmá.
● Pamatujete si svou úplně
první roli?
Bohdana: První věc, kterou
mi divadlo v Šumperku nabídlo,

když nepočítám studentská
představení, byla Girl ve hře Jonáš a tingltangl. Měla jsem tam
i sólovou písničku Zlá neděle
Hany Hegerové. Bylo mi nějakých devatenáct dvacet let, takže to pro mě bylo veliké.
Luboš: U mě to bylo takové
pásmo básniček, které jsme dělali v té Lidové škole umění. Nepamatuji se už od koho, ale text
si pamatuji dodnes: „Hop, hop,
hop, byl jeden strop. Na tom
stropě byla díra pro velkého netopýra. Hop, hop, hop byl jeden
strop...“ Tak to byla moje první
role na jevišti v jedenácti letech
a klidně bych si ji zopakoval. Objížděli jsme s tím pásmem
různé festivaly lidových škol
umění, vyhrávali je a bylo to
moc hezké, rád na to vzpomínám.
● A máte nějakou vysněnou
roli?
Bohdana: Když jsem v Teplicích dělala sboristku, hrál se
tam muzikál Kabaret. Posléze
jsem viděla i ﬁlm, který mě
úplně uhranul. Hrozně se mi lí-
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bila hlavní role zpěvačky Sally
Bowles. Asi po deseti letech byl
v Šumperku tento titul nasazen
na repertoár, a aniž bych nějak
za sebe lobbovala, byla jsem do
role Sally Bowles obsazena, takže tím mám svou vysněnou roli
za sebou.
Luboš: Mám asi tři takové postavy. Stepního vlka bych asi
rád hrál, ten titul se mi líbí
a moc se mi líbí Tulák po hvězdách, to už je ale asi všechno
pryč. Hrozně rád bych si zahrál
Meﬁsta. Nemyslím Goethova,
ale postavu, co hrál Klaus Maria
Brandauer ve ﬁlmu režiséra
Istvána Szabó, natočeného podle stejnojmenného románu
Klause Manna. Toho herce, jak
prochází, proplouvá různými
režimy, bych si rád zahrál.
● Zahráli jste si v nekonečném seriálu Ulice. Jaké to je
hrát v takovém seriálu, baví
vás to, ovlivnilo vás to nějak,
poznávají vás třeba lidé na
ulici?
Bohdana: Zrovna teď mám
nějakou stopku, protože prý asi

půl roku mou postavu nečeká
žádný vývoj. Lidé mě na ulici
poznávají, určitě se to nějak
muselo zúročit. Sem tam někdo
povykoval, ale zatím byli ti lidé
milí, ona ta moje postava negativní v pravém slova smyslu nebyla. Myslím, že jsem se nedostala do takové fáze, jako třeba
někteří kolegové, kteří hrají negativnější postavy a od diváků,
kteří nedokážou rozlišit ﬁlmovou postavu a herce, si to schytávali mnohem hůř.
Luboš: Díky jiným ﬁlmům
jsem právě teď třeba zarostlý,
takže lidem docela trvá, než si
mě zařadí. Zvláštní na tom je,
že stačí, aby se člověk víckrát
mihl v Ulici nebo Ordinaci a podobných seriálech, a najednou
ho lidi hned poznávají. Ze začátku mi to bylo i líto, protože
jsem si říkal, že člověk má nějakou popularitu na základě seriálu, i když je v žádném případě nehaním, ale daleko víc
jsem si třeba vážil jiné práce
u ﬁlmu a té si lidé nevšimli,
nebo si ji nedávají do spojitosti.
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

latné
Vánoční balíček – roční předp

699 Kč + tričko Sorry
s novými vtipy

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

Velkoobjemové

Kontejnery

kontejnery
20. listopadu 16.00–20.00
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní

■ Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská)

21. listopadu 16.00–20.00
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
■ Baarova (u školy)
22. listopadu 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
25. listopadu 16.00–20.00
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

na kovový odpad

26. listopadu 16.00–20.00
■ Na Veselí x V Občanském domově
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
27. listopadu 16.00–20.00
■ Na Chodovci (parkoviště proti škole)
■ Jižní XVI.
28. listopadu 16.00–20.00
■ Choceradská x Senohrabská
29. listopadu 16.00–20.00
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá
Zdoj: MČ Praha 4
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■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkanská vinice I x U Děkanky
■ Na Rovinách 46
■ U Krčské vodárny x Hornokrčská
■ Lukešova 38

■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

INZERCE V4-1118

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

www.vase4.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.
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tradiční český výrobce | certifikované dveře na míru | velký výběr povrchů | profesionální montáž a servis

NEXT, s.r.o. | Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4 | +420 777 335 878 | next@next.cz | www.next.cz

volný čas

Charitativní bazar

Habrovka 2019
ku, porcelán, nádobí, čisté a zachovalé oblečení pro děti i dospělé, boty nebo sportovní potřeby.

okud chcete na akci darovat nepotřebné věci, můžete tak učinit v sobotu 30. listopadu od 13.00 do 16.00
hodin, a to přímo v prostorech sálu / kavárny na Habrovce v ulici U Habrovky 2.
Přinést můžete knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby, malý nábytek, malou elektroniku, ale i hračky, sklo, kerami-

P

Věnce, svíčky, ozdoby
Pokud nemáte co nabídnout, přijďte si
naopak něco pěkného koupit. Na výběr budou adventní věnce, svíčky a ozdoby, ale

také vánoční dárky z širokého nabízeného
sortimentu bazarového zboží. Otevřena
bude tradičně kavárna a občerstvení s širokou škálou domácích teplých i studených
lahůdek, jejichž nákupem je možné také
přispět na charitativní účel akce.
Bližší informace o akci je možné získat
na e-mailu lucie.kirsch@volny.cz.

INZERCE V4-1111

NADEŠEL ČAS OBSTARAT SI
NOVOU VYSNĚNOU KOUPELNU

KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK ZOJA 65 CM

Špičkové nabídky pro rekonstrukci

2 799,- Kč

– bílý lak

3 399 ,- Kč

5472063

SPRCHOVÝ
KOUT RAVAK
XP2CP4-90

5 299,- Kč

4 999,- Kč

5470406

Navštivte novou
prezentaci
koupelen
WC LYRA PLUS

WC SEDÁTKO MDF

SET WC SOLIDO 4V1

(zadní/spodní vývod)

UMYVADLOVÁ
BATERIE

SPRCHOVÁ
BATERIE

VANOVÁ
BATERIE

VANOVÁ
BATERIE

150 mm

150 mm

100 mm

2 699,- Kč

819,- Kč

719,- Kč
5290143

999,- Kč

899,- Kč
5290465

1 369,- Kč

1 269,- Kč
5290127

1 369,- Kč

1 269,- Kč
5290192

OBI ROZTYLY, TOMÍČKOVA 9, PRAHA 4

2 399,- Kč
4130589, 4130605

579,- Kč

5 899 ,- Kč

479,- Kč

5 199,- Kč

5311063

5400890

ODBORNĚ VÁM POMŮŽEME
S VAŠÍM PROJEKTEM
Za správnost odpovídá OBI Česká republika, s. r. o., Budějovická 3a, 140 00 Praha 4. Leták platí
ve vybraných prodejnách. Více informací naleznete na www.obi.cz/prodejny/koupelny-seznam-prodejen.
Vyobrazené produkty jsou bez dekorace. Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. Tiskové chyby
a změny ve vyobrazení vyhrazeny. Platí od 15. 11. 2019 do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob.

www.vase4.cz
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Další ročník Charitativního bazaru se uskuteční
v prostorech zrekonstruovaného farního sálu na Habrovce,
a to první adventní neděli 1. prosince od 9.00 do 15.00 hod.

veřejný prostor

Seniorská obálka

pomáhá

ŽALUZIE
ROLETY
INZERCE V4-1106

SÍTĚ PROTI HMYZU

Ohňostroje

   %%

Pyrotechnika

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

Těšíkova 986/4
celoroční
specializovaná
prodejna
otevřeno i 31.12.
www.marthypyro.cz

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





 

'%  %
     

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

INZERCE V4-1117

✆ 777 038 001
www.gato.cz

INZERCE V4-1115

Řešíme
ihned

INZERCE V4-1120

K

znamená použít v případě nouze. Cíl je takový, aby obálka byla umístěna na viditelná místa,
jako je třeba lednička nebo
vnitřní strana dveří.
Na přípravě seniorské obálky
spolupracovala řada odborníků
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Záchranné služby
Jihomoravského kraje a dalších.

Ideálně by měla obálka obsahovat informace například o chronických onemocněních, lécích,
hospitalizaci nebo alergiích.
Uvést lze dále i kontakty na
blízké osoby nebo další informace, které chce senior v případě ohrožení života sdělit.
Obálka je označena mezinárodní zkratkou I. C. E., z anglického In Case of Emergency, což

sejí být starší 63 let. Vedle seniorů si však obálku mohou vyzvednout i osoby s průkazem
ZTP.
Do tiskopisu senioři uvedou
údaje o svém zdravotním stavu, přičemž se řídí podle principu semaforu – nejdůležitější
informace jsou uvedeny červeně, doporučené údaje žlutě
a méně závazná data zeleně.

projektu se nyní nově
připojila čtvrtá městská
část, zájemci o tiskopis
si ho mohou vyzvednout na recepci radnice, případně v informačních centrech. Každý senior si však musí vyzvednout
obálku osobně, její vydání je totiž podmíněno trvalým bydlištěm ve čtvrté městské části
a zároveň věkem, zájemci mu-

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Bezpečnostní
informační
služba
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INZERCE V4-1104

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

INZERCE V4-1112

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
ELEKTRIKÁŘE, UKLÍZEČKY
A POMOCNÉ KUCHAŘE

INZERCE V4-1109

PŘIPRAVILA RED, FOTO OÚ BREZ

Pomoci starším lidem v nouzové situaci má
za cíl projekt Seniorská obálka. K užitku
může být ve chvíli, kdy senior potřebuje
pomoc a hasiči, policisté nebo záchranáři
mají problém získat od něj potřebné
informace.

Vánoční Take Away
DÉLICATESSE BISTRO ESPRIT

Objevte kouzlo našeho voňavého
cukroví, křehkých vánoček nebo
obložených chlebíčků.

Objednávky posílejte na: FB@holidayinn.cz

This hotel is owned and operated by the Prague Congress Centre
under license granted by InterContinental Hotels Group Limited.

Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15/1684, 140 21 Praha 4
+420 296 895 000
info@holidayinn.cz
www.holidayinn.cz

INZERCE V4-1102

Nadělte svým blízkým originální dárek
a nevšední zážitek v Kongresovém centru Praha
26. – 28. 1. 2020
6. – 9. 2. 2020

St. Petersburg Ballet – Největší Labutí jezero
The Illusionists

20. 2. 2020

Metallica S & M Tribute Show a symfonický
orchestr
Posedlí Dakarem

28. 2. 2020

Mother Africa - Cirkus smyslů

14. 2. 2020

7. – 8. 3. 2020

Mireille Mathieu

13. 3. 2020

Gregorian - 20th Anniversary World Tour

23. 4. 2020

Festival všem ženám

24. 4. 2020

Marketing festival

28.4. 2020

Concord Orchestra – Symfonické rockové
hity – Pán tmy

Kompletní přehled akcí najdete na www.praguecc.cz

50 %
na
slevaroku
čtvrt

Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem.
Akce platí do 5. 1. 2020
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V4-1110

