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Smlouva na poskytování
právních služeb

Aktuality
Novinky
ze čtyřky

Volný čas
Péče
o psy

Servis
Kam s odpadem
v Praze 4

Jitka
Smutná:
Velké role
ke mně přicházejí
úplnou náhodou

ŠKODA

SCALA

již za 377 900 Kč včetně DPH

se zvýhodněním až

56 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

=

+
Výkupní bonus
30 000 Kč

Produktový bonus
26 000 Kč

Ilustrativní fotograﬁe

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 56 000 Kč
Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel,
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovaným
ukazatelem směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech.

AB AUTO BREJLA S.R.O.
Automobilová 585 Vestec
Tel.: 244 912 000, info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

editorial
Vážení čtenáři,
vítejte v novém roce 2020.
V prvním letošním vydání
magazínu Vaše 4 vám přinášíme zajímavé čtení. Za poslední týdny se toho na čtyřce
hodně událo. Městská část
má třeba schválný rozpočet
na letošní rok. S jakými penězi bude Praha 4 letos hospodařit a jaké plánuje investice? Přečtěte si také o sporu
mezi vedením radnice a opozicí. Přou se kvůli smlouvě na
poskytování právních služeb.
Pokud jste majitelé psů, nezapomeňte, že je nutné mít svého
mazlíčka očipovaného. Nařizuje to novela veterinárního
zákona. Kdo má výjimku a co vás čeká, když psa nenecháte
řádné očipovat? Přečtěte si také povídání s herečkou Jitkou
Smutnou, kterou můžete často vidět na televizních obrazovkách. K Praze 4 má velmi blízko, protože se narodila
a vyrostla v Nuslích. Do tamní základní školy chodí už několikátá generace její rodiny. Jak vidí městskou část v době
svého dětství, a jak dnes? Přejeme vám, aby pro vás letošní
rok byl rokem úspěšným, aby vás neopouštělo zdraví a spokojenost.
Vaše Zuzana
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Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

INZERCE V4-0105

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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Při opravách byla
nalezena kolonie netopýrů
ři výměně okapu bytového domu
v pražském Podolí byla nalezena kolonie asi šesti desítek zimujících netopýrů. Postarala se o ně Pražská zvířecí
záchranka a většinu se povedlo zachránit.
Odborníci radí veřejnosti, aby se v případě
nálezu hibernujících netopýrů obrátila na

P

záchranku s žádostí o pomoc. Netopýr totiž
bez vydatné potravy neumí obnovit energii,
kterou při probuzení ztratil, a najít náhradní zimoviště je dost obtížné. Proto je důležitá rychlá reakce nálezce. Telefonní číslo
na Pražskou zvířecí záchranku je 774 155
185.

Strategie

Nové záchytné
parkoviště
elkem 115 nových parkovacích
míst najdou řidiči na novém záchytném parkovišti, které bylo
koncem minulého roku otevřeno v Praze 4. Takzvané P+R parkoviště je
v místě bývalého obratiště autobusů
v Braníku. Muselo zde dojít k obnově
asfaltových vrstev a přidělání svislého
i vodorovného značení. K parkovišti dojedou řidiči Pikovickou ulicí. Protože
těsně sousedí s nádražím, mohou mimopražští zaparkovat a nezatěžovat
tak okolní ulice, kde chtějí parkovat zejména rezidenti.

C

prevence kriminality
ovou Strategii prevence kriminality
a závislostního chování do roku
2024 má čtvrtá městská část. Dokument považuje za zásadní omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, informovanost obyvatel o možnostech ochrany
před trestnou činností s důrazem na edukaci dětí a mládeže. Řeší také boj s nejnovějšími hrozbami, kterými jsou problematika kriminality v kyberprostoru a nutnost
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zvýšit digitální gramotnost populace.
„Zvláště zranitelné jsou především děti,
mládež a senioři. Řada problémů, které
spoluobčany nejvíc tíží, pramení ze sociálního vyčlenění. Příkladem jsou osoby bez
domova nebo závislé na návykových látkách, ale také sociálně slabí nebo lidé s duševní poruchou,“ popsala předsedkyně
Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva
městské části Praha 4 Lucie Michková.

Nová pobočka
pražské knihovny v Michli
a začátku března se veřejnosti otevře nová pobočka pražské knihovny
v Michli. Prostor, který čtenáři najdou u zastávky Pod Jezerkou, už prošel
kolaudací a ve dvou patrech nabídne místa
vhodná ke studiu, čtení nebo k zabavení
dětí. K dispozici jsou houpací sítě, dětský

N

koutek i studovna, která je vhodně oddělena od zbytku knihovny. Součástí pobočky
knihovny je i pro divadelní představení
vhodný amﬁteátr. Nová michelská knihovna, respektive budova, v níž sídlí, ještě projde další úpravou, budova dostane novou
fasádu.

Čtyřkový rozpočet
na rok 2020
ozpočet má schválený čtvrtá městská část. Čtyřka bude hospodařit
s rozpočtem ve výši téměř jedné miliardy korun a její hospodaření bude vyrovnané. Prioritami rozpočtu jsou školství, životní prostředí, sociální oblast, sportovní,
kulturní a volnočasové vyžití a bydlení.
Rozhodující investice v příštím roce plánuje radnice ve školství, chce dokončit dru-
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hou tělocvičnu – sportovní halu pro ZŠ Bítovská, dodělat zateplení školy Na Planině,
zrekonstruovat kuchyni a zázemí pro stravování v ZŠ Školní a MŠ Jitřní. Investic se
dočkají také ZŠ Ohradní, ZŠ Horáčkova
i ZŠ Na Chodovci. Pokračovat má také další
etapa investice do koupaliště Lhotka, ale
i opravy a výstavba chodníků i rozšiřování
počtu parkovacích míst.

Podpora pro
Thomayerovu nemocnici
otaci ve výši 200 tisíc korun
získá od čtvrté městské části
Thomayerova nemocnice v Krči,
rozhodli o tom zastupitelé Prahy 4. Nemocnice z přidělených peněz zakoupí
potřebné vybavení, jako je například
nemocniční lůžko pro chirurgickou kliniku a ohřev pro pacienty na lůžkách
anesteziologicko-resuscitační kliniky.

D

Povinné
čipování psů
d začátku nového roku je čipování psů povinné, a to na základě
novely veterinárního zákona.
S tím souvisí to, že povinné očkování
psa proti vzteklině bude platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce
věku. Výjimkou jsou psi, kteří mají
jasně čitelné tetování provedené před
3. červencem 2011. Cílem novinky je
zjištění identity psa v případě potřeby,
účinnější monitoring chovů a kontrola
dodržování stanovených pravidel
a předpisů a postih chovatelů v případě
týrání zvířat, ale také umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
obchodníků jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska ﬁnančních předpisů.

O

causa

Čtyřka řeší problematickou smlouvu
Problematickou zakázku na právní služby
řeší čtvrtá městská část. Opozice kritizuje,
že zakázka byla připravena účelově a na
míru, navíc bez soutěže. Místostarosta
Michal Hroza (TOP 09) se brání, podle něho
je uzavřená smlouva identická s rámcovými
smlouvami, které uzavíraly a využívaly
předchozí koalice.
pozici jde o několik věcí.
Vadí jí, že maximální
hodnota smlouvy je jenom o jednu korunu nižší, než
je částka, od které by měla
městská část povinnost vypsat
soutěž. „Smlouva byla uzavře-

O

na bez jakékoliv soutěže, a tedy
uvedená advokátní kancelář dostala tuto smlouvu napřímo. To
je v rozporu minimálně s interními předpisy Prahy 4 regulujícími oblast zadávání veřejných
zakázek a může to být v roz-

poru i s obecnými zásadami zadávání veřejných zakázek dle
zákona o zadávání veřejných
zakázek,“ míní opoziční pirátský zastupitel Matej Šandor.
Upozorňuje navíc na to, že
advokátní kancelář má blízko
k TOP 09, za niž místostarosta
Hroza v radě sedí. „Majitel advokátní kanceláře pan Mazel je
členem TOP 09 (alespoň to měl
uvedené na svých facebookových stránkách) stejně jako
radní pro majetek pan Hroza,
který tuto smlouvu předkládal
radě ke schválení. Paní Plíšková, která v uvedené advokátní
kanceláři pracuje (je/bylo to
uvedeno na stránkách advokátní kanceláře), je manželkou
pana Martina Plíška, bývalého

radního za TOP 09 na Praze 4
a vlastně předchůdce pana Hrozy, který mu teď zajistil podepsání této smlouvy,“ doplňuje
Šnador.
Místostarosta Michal Hroza
však tvrdí, že advokáta ani jeho
partnery nezná. „Smlouva byla
uzavřena podle vzoru, který
městská část využívá velmi
dlouho a dosud ho nikdo nerozporoval. Věcným důvodem uzavření rámcové smlouvy o poskytování právní pomoci se
společností Mazel a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o., bylo
neodkladné provedení právní
analýzy správnosti nepeněžitého vkladu do majetku společnosti 4-Energetická, a.s., a to
před rozhodováním zastupitel-
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na právní služby

causa
stva o návrhu prodeje akcií společnosti v prosinci 2019. Nutnost ověřit správnost vkladu do
kapitálu společnosti si vyžádalo
zjištění nesrovnalostí v dokumentaci uložené ve sbírce listin
společnosti u Obchodního soudu v Praze,“ argumentuje místostarosta Prahy 4.

Excesy byly doménou
devadesátých let
„Veřejná
zakázka
za
1 999 999 korun, tedy jedinou
korunu pod hranicí, kdy už by
se muselo dělat řádné výběrové
řízení, bude budit vždycky pochybnosti. Tato kauza je ale do
očí bijící hlavně z toho důvodu,
že jeden z partnerů vybrané advokátní kanceláře je manželka
vlivného člena a bývalého poslance TOP 09 Martina Plíška.
Myslím si, že podobné excesy
byly doménou devadesátých
let, takže mě mrzí, že koalice
ANO, TOP 09 a ODS je na Praze
4 praktikují ještě dnes,“ říká
další zástupce opozice Lukáš
Zicha (Společně pro Prahu 4).

Matej Šandor:
Na smlouvě nám vadí několik věcí
zavřenou smlouvu na
právní poradenství mezi
advokátní kanceláří Mazel a partneři a čtvrtou městskou částí kritizuje čtyřková
opozice. „Vadí nám na ní hned
několik věcí,“ poznamenává pirátský zastupitel Matej Šandor.

U

● Kritizujete smlouvu mezi
Prahou 4 a advokátní kanceláří. Co vám konkrétně vadí?
Vadí nám na ní hned několik
věcí. Smlouva byla uzavřena
bez jakékoliv soutěže, a tedy
uvedená advokátní kancelář dostala tuto smlouvu napřímo. To
je v rozporu minimálně s interními předpisy Prahy 4 regulujícími oblast zadávání veřejných
zakázek a může to být v rozporu i s obecnými zásadami zadávání veřejných zakázek dle
zákona o zadávání veřejných

zakázek. Majitel advokátní
kanceláře pan Mazel je členem
TOP 09 (alespoň to měl uvedené na svých facebookových
stránkách) stejně jako radní
pro majetek pan Hroza, který
tuto smlouvu předkládal radě
ke schválení a na jehož žádost ji
pravděpodobně odbor majetku
připravoval (odbor majetku by
neměl žádný důvod připravovat
ji sám o své vůli). Paní Plíšková,
která v uvedené advokátní kanceláři pracuje (je/bylo to uvedeno na stránkách advokátní
kanceláře), je manželkou pana
Martina Plíška, bývalého radního za TOP 09 na Praze 4
a vlastně předchůdce pana Hrozy, který mu teď zajistil podepsání této smlouvy. Kombinace
všech uvedených faktorů, kdy
je uzavíraná nepotřebná smlouva, bez soutěže, s hodnotou je-
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nom jednu korunu od limitu, od
kterého by se musela soutěžit,
a uzavření této smlouvy s advokátní kanceláří, kde pracuje
manžela bývalého radního za
TOP 09, zajišťuje současný radní za TOP 09, vyvolává mnoho
otázek a působí hodně podezřele.
● Je podle vašeho názoru
účelové, že uzavřená rámcová smlouva o jedinou korunu
nedosahuje hranice, nad niž
by podle zákona musela
městská část vypsat výběrové
řízení?
Z hlediska toho, že pokud by
její hodnota byla o korunu
vyšší, tak by se musela soutěžit
a radnice by neměla možnost
uzavřít ji napřímo bez soutěže,
tak zde není pochyb, že nastavení této hodnoty bylo zcela
účelové.
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Náplň práce:
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Nabízíme:
práci v příjemném prostředí Holešovic
zajímavé firemní benefity
zajímavý dosah na čtenáře
zajímavé platové ohodnocení
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veřejný prostor

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma

okud zrovna zvažujete pořízení pevného internetu, případně ještě nemáte vyřešený přechod na DVB-T2,
nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabídka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března.

P

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

Internet za poloviční cenu

Zdarma LTE mobilní data

V případě pevného internetu se vztahuje
50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, před optiku, LAN,
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných domácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

Zákazníci, kteří si v daném období pevný
internet objednají, získají SIM kartu s tarifem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pevnému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
slevy bude zákazníkovi účtován zvýhodněný měsíční paušál 195 Kč namísto standardních 295 Kč. Tato cena dělá z mobilního

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upozorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na 3
měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně patří mimo jiné možnost připojení až čtyř zařízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, pozastavení, přeskočení a spuštění od začátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti.

Jak získat slevu?
Je to velice jednoduché a nezabere to víc
než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN,
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.

INZERCE V4-0107
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Udělejte si čas
na to důležité

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Překvapivá volnost
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Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

osobnost Prahy 4

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO LENKA HATAŠOVÁ, ALENA HRBKOVÁ, ARCHIV TELEVIZE NOVA

Usměvavou, energickou, osobitou herečku
s nezaměnitelným projevem znají divadelní, ﬁlmoví
i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat
i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,
sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.
V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli
státní zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana,
kam se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror.

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou
● V celosvětovém divadelním hitu ze
soudní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec uvidí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat?
Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry.
● Jaký je váš názor obecně na angažované divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit?
Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orientovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého problému, připomenout osobní zkušenost či pocit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvoří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shakespeara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v obleku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shakespeare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci.
● Prošla jste mnoha divadelními soubory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?
Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,
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že z některých představení zůstává jen takový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla představení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizačního světa. Žádná sláva nás nečekala, neměli jsme žádné kritiky, nikde se o nás nepsalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Honzou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpovědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou, a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde
seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pracovaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle navázala za ty roky spoustu přátelství, některá představení mi nikdy z paměti nevymizí. Potkala jsem tam jednoho zásadního
kolegu, se kterým se potkávám dodneška,
a to je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Ostravě, pak jsme se potkali v Národním, a dokonce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Joseﬁnu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál

malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vlasákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všechny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit.
● Kromě divadla hrajete často ve ﬁlmech i v seriálech, a navíc se již léta věnujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čerpáte inspiraci?
Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osobnost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schopná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se snažím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který prožívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
vymyšlených nebo pravých, je to propletená pravda s ﬁkcí.
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje?
Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Milana Kramaroviče, který bydlí kousek ode
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mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, punkovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždycky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Nekudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a k tomu má dva malé kluky, takže toho má až
nad hlavu, ale na mou nabídku kývla, a pokud má čas, hraje s námi.
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?
Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky byly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpívání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.
Nedovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho poslouchat, jako posloucháme ty úžasné zpěváky, které já miluju a které si doma pouštím. Do toho přece určitě nepatřím.
Koncerty, to je něco jiného, tam lidem ten
zážitek dát umím. Jsem herečka a na koncertě lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko

mě a ta energie se předává úplně jinak, je
to prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda
říkám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném povolání?
Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k divadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlouhá, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko
do Národního divadla a vůbec mě nenapadlo, že na tom jevišti, kde hráli ti velcí mistři, budu jednu stát. Bylo to tenkrát mimo
všechny moje sny a přání. Jsem Beran, kterého často věci nadchnou, a tak mě v různých etapách mého života nadchlo něco
jiného. Chtěla jsem třeba být basketbalistkou, ale ne nějakou obyčejnou, já chtěla
hrát na olympiádě. Akorát jsem měla smůlu, že jsem vyrostla jenom do sto padesáti
osmi centimetrů. V době kolem roku 1968,
kdy se otevírala novinářská práce v téhle
zemi směrem k pravdě, k větší informovanosti, jsem chtěla dělat novinařinu a odkrýt
všechny ty lži, které jsme slýchali předtím.
Od té doby mě zajímá veřejný prostor a fungování médií. Takhle se to nějak přelévalo,
ale asi od čtrnácti jsem už strašně toužila
hrát v divadle. Pak už byla ta cesta zvláštním způsobem přímá, protože v osmnácti
letech jsem šla na přijímačky na DAMU
a najednou jsem tam byla. Byla jsem vydě-

šená ne z toho, že mě vzali, ale že jsem tu
školu vůbec absolvovala. Pořád pro mě byla
absurdní představa, že nějaká holka z Nuselského údolí má hrát veřejně pro lidi, ty
lidi budou na to divadlo chodit a ještě jí za
to budou platit.
● Narodila jste se a dětství prožila v Nuslích. Co se vám na čtyřce líbilo, co tam
máte ráda?
Chodila jsem do školy Křesomyslova,
vedle Divadla Na Fidlovačce v Nuslích, kam
dnes chodí moji vnuci František a Eda. Do
stejné školy chodila moje maminka, když
se přistěhovali do Prahy, a posléze můj
bratr Vladimír, dnes nositel několika Českých lvů, kameraman, například ﬁlmu Nabarvené ptáče, který se mi moc líbil. Chodila tam i dvojčata Eda a Tomáš, kteří byli
o dva roky mladší než Vláďa, no a dneska
do stejné školy chodí další generace naší
rodiny. Čili v letech 1936 až 2019 už šest
školáků. Čtyřka je asi mým nejmilejším
místem, je to pro mě domov a asi bych se
nikam moc daleko stěhovat nechtěla. Žila
jsem v Podolí, teď na Pankráci, dcera bydlí
na Vyšehradě, pohybujeme se tak dokola
na jednom místě.
● Praha 4 se v posledních letech rychle
mění. Jak jste s její současnou podobou
spokojená, když ji můžete srovnat s dobou svého dětství?
S mým dětstvím se to srovnat vůbec nedá. V mém dětství byla bezpečným místem
na hraní vozovka, protože nebyly žádné
automobily. V ulici, kde jsem bydlela, která
má sedmdesát čísel, nikdy nebylo zaparkované žádné auto, protože tam bydleli obyčejní lidé a nikdo z nich na auto neměl.
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Pokud už někdo auto měl, tak
ho měl pěkně zaparkované ve
dvoře, ale pokud já jsem ty nuselské dvorky znala, bylo auto
asi na pěti z nich. Hodně se
všechno změnilo automobilovým provozem. Proto jsem ráda za každé místo, které se
oživí. Těším se, až se dodělá
nová pobočka knihovny na Nuselské ulici, což je moje oblíbené místo. Jsem ráda za každý
park, sportovní halu nebo bezpečné místo na vyžití dětí. Nedávno jsem s vnuky byla u vodotrysků nahoře na Pankráci
a připadala jsem si úplně
stejně, jako když jsme s mámou
chodily k vodotryskům na Folimanku a říkaly jsme, že se jdeme koupat.
● Jaké jsou vaše nejbližší plány, co vás čeká, na co se těšíte,
co připravujete?
Začínám a budu až do začátku února zkoušet Čapkovu Matku v Divadle Mana s režisérem
Petrem Gáborem. Legrační je,
že jsem hrála dvanáct let ve
slavném představení Zlomatka

v Divadle v Řeznické, a teď budu
hrát Matku, obě v režii Petra
Gábora. Doufám, že si tím napravím reputaci. Myslím, že
k tomu budou koncerty, představení, a to mi úplně stačí ke
štěstí. Mám teď, co se týká práce, absolutní stop stav přibírání
si nějaké práce, protože bude
docela oříšek udělat dobře tu
Matku. Těším se, že budu víc
s vnuky, a dokonce už i s vnučkou, protože mám od syna ještě
dvouletou vnučku Andulku.
Doufám, že si jich hodně užiju
a moc se těším na přírodu, protože když máte volné jenom dopoledne, tak nikam nevyjedete,
v zimě už vůbec ne. Předpokládám, že když budu mít víc volna, najdu si čas jezdit i na výlety.
● Co byste popřála čtenářům
magazínu Vaše 4 do nového
roku?
Myslím, že úplně stačí přát si
zdraví a lidi, kteří budou o našem městě a městských částech
rozhodovat s láskou a se znalostí věcí, které jsou v moderním světě, v moderních evrop-
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ských metropolích běžné a osvědčené. Nikdy bych nevymýšlela nějaké novinky, ale podívala bych se po těch městech,
kde to funguje, nebo dokonce po
těch městech, kde to nefunguje.
Tam bych se poučila víc, protože
se těch chyb můžeme vyvarovat. Máme někde trošičku zpoždění a vůbec bych se nebála to-

ho, že naše město je takový slepenec moderního s historickým. Jedno je ovlivněno druhým a tak jako se mění doba,
tak mohou ty historické a moderní věci růst vedle sebe. Vůbec mi to nevadí, neuráží mě to,
naopak někde to vypadá výborně, takže bych nechala stavět
moderní architekty krásné věci.

Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka
■ Narodila se v Praze, vystudovala herectví na DAMU.
■ První angažmá ve Východočeském divadle Pardubice jí sice
umožnilo zahrát si pár pěkných rolí, ale už v roce 1976 ji zlákal do Ostravy režisér Jan Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpívala na společných
koncertech s Jarkem Nohavicou.
■ V současné době je členkou souboru Městských divadel
pražských, diváci ji mohou vídat také na scéně Divadla Ungelt, Divadla na Vinohradech, Vršovického divadla Mana nebo Klicperova divadla Hradec Králové.
■ Známá je z českých ﬁlmů, například Sedm hladových, Návrat idiota, Otesánek a mnoha dalších. Ještě populárnější je
díky televizi, kde v současnosti hraje v nekonečném seriálu
Ulice.
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Prodejna
dětské obuvi
na Pankráci
KTR ❀ SUPERFIT ❀ PEGRES
BEĎA ❀ KEEN ❀ RAWEKS
ATTIBA ❀ ADIDAS ❀ REEBOK
pláštěnky, čepice, punčochové zboží, slevové karty.

Zdravotně nezávadné boty
s ověřenou kvalitou
Dětská obuv KTR je držitelem
certifikátu Žirafa a Česká kvalita.
Adresa prodejny:
Dětská obuv KTR
Na Pankráci 55, Praha 4 – Pankrác
www.obuv-konsorcium.cz
Kamenná prodejna:
metro Pražského povstání, směr Vyšehrad, cca 5 min. pěšky.
tel.: 271 735 026, 606 202 496
e-mail: ktr.obuv@seznam.cz
Po–Pá 9.30–18.00, So: 9.00–12.00 hodin
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servis

Velkoobjemové kontejnery
2. března, 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
3. března, 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Vavřenova
4. března, 16.00–20.00
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou
■ Jeremenkova x Sitteho
5. března, 16.00–20.00
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem
9. března, 16.00–20.00
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Pod Višňovkou
■ Zelený pruh x Za pruhy
■ Vrbova (u garáží)

10. března, 16.00–20.00
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krčské vodárny
■ Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
■ Lopatecká x Doudova
11. března, 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Korandova x Havlovického
■ Zapadlá x Zelený pruh
12. března, 16.00–20.00
■ Michelská x U Michel. mlýna
■ Žilinská
■ Nad lesním divadlem x Němčická
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Psohlavců x Věkova
16. března, 16.00–20.00
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
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■ Na Květnici (u stanoviště tříděného odpadu)
■ Horáčkova x Bartákova
17. března, 16.00–20.00
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
18. března, 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)
19. března, 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)
■ Sinkulova x Na Klikovce
23. března, 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné
skály
■ V Hodkovičkách x Jitřní

24. března, 16.00–20.00
■ Pod Jalovým dvorem
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského
nádraží
25. března, 16.00–20.00
■ Na Veselí x V Občanském domově
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Sládkovičova
26. března, 16.00–20.00
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
30. března, 16.00–20.00
■ Na Chodovci (parkoviště proti škole)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
31. března, 16.00–20.00
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

INZERCE V4-0110
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 01: ‚‚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 Patricie Holečkové.

INZERCE V4-0112

V pražské MHD přibudou linky
a upraveny budou trasy a intervaly

Pražané si v příštím roce připlatí
za vodu, svoz odpadu i bydlení

V pražské integrované dopravě (PID) budou zavedeny nové
linky, změněny trasy některých linek a prodlouží se intervaly
zejména autobusů. Změny začnou platit od pondělí
6. ledna, sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která
plánuje PID. Od 6. ledna až do konce února bude MHD
omezena plošně. Od zastávky Bazén Hloubětín v Praze 14
začne jezdit nová linka 186, která pojede přes Lehovec

V hlavním městě příští rok podraží voda, svoz odpadu
a v některých městských částech nájmy obecních bytů.
V některých oblastech města se zvedne také daň z obytných nemovitostí, a to až na dvojnásobek. V případě budov
užívaných pro komerční účely se zdvojnásobí všude. Zdražovat by neměly elektřina ani plyn. Pražská teplárenská sice
zdražení plánuje, vzhledem ke snížení daně z přidané hod-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12
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Čtěte na…

volný čas

Chcete pomoci zvířatům?
Dnes už je vcelku běžné, že se svými zvířecími miláčky chodíme do
salonů je hýčkat a zkrášlovat. Ale psí posilovna? Kde si navíc
může zacvičit se svým psem i páníček? Rekondiční masáže pro
psy? Koupel po běhání v pražských parcích? Poradenství při
výběru ideálních psích kamarádů a jejich výchově? Různorodé
atraktivní workshopy, přednášky, mazlící dny při výborné kávě
v příjemném prostředí?
še na jednom místě, a navíc stoprocentně ve prospěch opuštěných a týraných psů v péči neziskové
organizace Home 4 Pets, z.s.?
Tak takové místo je pouze jedno
v celé ČR, a to v Praze 4, v ulici
5. května 38: BEST FRIENDS´
CLUB aneb soukromý ﬁt & wellness klub pro psy a jejich přá-

V

tele. A kdo se může stát členem
BEST FRIENDS´CLUBU? Naprosto každý, kdo miluje zvířata
a chce jim dopřávat maximum
pro jejich fyzický i mentální rozvoj, udržovat je v kondici, zajistit jim co nejpestřejší a nejzábavnější život. A také ti, kteří
přece jen občas v nepříznivém
počasí dají přednost aktivitám

INZERCE V4-0114

v teple a suchu. Ať už si zacvičí
společně se svým čtyřnohým
přítelem, nebo jej svěří do rukou lektorky a sami si příjemně
popovídají či se poradí se spřízněnými dušemi nebo vyřídí pracovní záležitosti.
Stačí při první návštěvě vyplnit jednoduchou přihlášku
a poslat příspěvek 100 korun

na transparentní účet neziskové organizace Home 4 Pets, z.s.
Mimochodem věděli jste, že
15 až 20 minut cvičení na balančních podložkách unaví psa

INZERCE V4-0115

PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

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

www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO HOME 4 PETS

Vezměte svého mazlíčka na masáž

volný čas
Organizace ale pracuje i na
osvětě, třeba podporou projektů spojených s omezením nekoordinované reprodukce psů.
Sdružení důkladně hledá pro
zmíněné pejsky nové páníčky,
kteří projdou poradnou psychologa a odborníka na etologii
psů.

kůže“) a motýlků značky Funky Dog, pro paničky pak ručně
vyráběných náramků od Home
4 Pets, které se hodí třeba jako
dárek k blížícímu se Valentýnu.
Výtěžek prodeje opět putuje
útulkáčům v péči Home 4 Pets,
z.s., tedy při koupi budete mít
dvojí radost. Chcete se zeptat
na další podrobnosti? Pak určitě napište na e-mail club@bestfriends.cz nebo zavolejte Gábině na číslo: 727 887 202.
Občanské sdružení Home 4
Pets, z.s., vzniklo s cílem nacházet azyl pro opuštěné psy,

Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury

Volejte Pavla
775 940 614
Více na www.vase4.cz
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V případě zájmu
posílejte své CV na:
martin.solar@a11.cz

INZERCE V4-0118

korektora
na plný úvazek.

Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.
Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz

VENKOVNÍ VNITŘNÍ

Náplň práce:
❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů
cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví
komunikovat a mají vztah
k cestování.
❚ Praxe v cestovním ruchu vítána.

Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Vydavatelství A 11 příjme

Řešíme
ihned

INZERCE V1-0116

mnohem víc než dvě hodiny lítání v parku? Jednak proto, že
při tomto cvičení zapojí i svaly,
které běžně moc nepoužívá, ale
také se musí soustředit na spolupráci s člověkem, a to je ještě
náročnější. Ale přitom tak moc
zábavné…
Kromě všeho výše uvedeného na členy čeká i sortiment
různých méně běžných kvalitních chovatelských potřeb,
např. čistě přírodních veterinárních přípravků zn. Dokonalá láska, úžasných obojků a vodítek z piňatexu („ananasové

✆ 777 038 001
www.gato.cz

ŽALUZIE
ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

INZERCE V4-0108

a to především pro těžko socializovatelná štěňata a týrané
psy, v ojedinělých případech
i pro asistenční psy, kteří dosáhli věku pro ukončení služby,
dále i začlenit psychicky handicapovaná zvířata do normálního života prostřednictvím vyhledání vhodného osvojitele.

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

775 940 614
14
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Více informací na tel. :

INZERCE V4-0117

K nastěhování okamžitě

www.vivu.cz

Tisíce žhavých zájezd
jedním klikem

Ke každému
zájezdu jako
PrD

eL
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50 %
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r
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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 mobilním internetem na
3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V4-0107

