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Vážení čtenáři,
těšíte se už na jaro? Sledujete
dlouhodobé předpovědi me -
teorologů a potom čekáte, že
se vyplní, nebo se raději ne-
cháte překvapit? Jaro už není
daleko a s ním se do Prahy
vrátí řada zajímavých akcí,
které se budou konat pod ši-
rým nebem. Prozatím se vy-
dejte na nějakou „vnitřní“,
ale nemé ně zajímavou. Při-
nášíme vám tipy na to, kde
strávit volné chvíle a zároveň
se pobavit nebo se dozvědět

něco nového. V Praze 4 se toho hodně děje. Pokud jste vy-
znavači třídění a ochrany životního prostředí, potěší vás,
že je možné třídit další nepotřebné věci, konkrétně lze na
Spořilově odevzdávat použité tonerové a inkoustové kazety.
Dozvíte se také o dopravních uzavírkách, projektu statis-
tiků nebo třeba zápisech do mateřinek. Blíže jsou zápisy
do čtyřkových základních škol. Týkají se i vás, respektive
vašich potomků? Potom si přečtěte o tom, co by mělo dítě
zvládnout a co určitě před odchodem do školy nezapome-
nout doma. Nevynechejte povídání se scenáristou, drama-
turgem a spisovatelem Markem Epsteinem. Proč má rád
čtvr tou městskou část a na čem pracuje? Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Na území bývalého  

areálu Nuselských mlékáren roste bytový komplex se soukromým vnitroblokem.

Doporučujeme kompaktní 2+kk č. 245 / 51,9 m2 / 2. NP / 5 655 876 Kč 
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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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Omezení 
v ulici Na Strži

Do 6. března je třeba počítat
s omezením provozu na komuni-
kaci Na Strži, konkrétně v úseku

ulic Budějovická a 5. května. Ve směru
do Nuslí je uzavřen pravý jízdní pruh.
Důvodem je výstavba chodníku a opěr -
né gabionové zdi.

Statistici zjišťují
životní podmínky

Jak si žijí Češi, zjišťují po roce pra-
covníci statistického úřadu, a to
v rámci šetření Životní podmínky

2020. Cílem je získat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel ve 34 evropských ze-
mích, ale i data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby v Česku.
Oslovovány bu dou vybrané domácnosti
v celé republice, a to až do letošního
května.
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INZERCE V4-0205

V první polovině května budou v ma-
teřských školách zřizovaných Pra-
hou 4 probíhat zápisy. Vyzvednout si

potřebné dokumenty bude možné v kaž dé
mateřské škole ve dnech 22. a 23. dubna od
13.00 hodin do ukončení provozu kon-
krétní školky nebo si je stáhnout na we-
bech mateřinek. Zápisy se budou konat

12. a 13. května od 13.00 do 18.00 hodin.
Povinně musejí přijít děti, kterým bude do
konce srpna pět let. Školky si bude možné
před zápisy prohlédnout v rámci dnů ote-
vřených dveří, termíny jsou na webu rad-
nice. Výsledky zápisů do mateřských ško-
lek ve čtvrté městské části budou známy na
konci května.

Zápis dětí
do mateřských škol

Čtvrtá městská část požaduje systé-
mové změny v provozování zón pla-
ceného stání a navrhuje částečné ře-

šení nedostatků současného systému.
Požaduje zjednodušit platby rezidentů za
ZPS tak, aby nemuseli každý rok znovu
spolupracovat s úřadem, ale mohli přímo
zaplatit za jejich užívání z pohodlí svého

domova. Bylo by to možné díky tomu, že by
každý dostal po prvním přihlášení do sys -
tému vlastní a neměnný variabilní symbol,
pod nímž by poplatek zaplatil. Praha 4 by
také pro každého rezidenta chtěla sto
hodin ročně pro návštěvy řemeslníků a dal-
ších služeb. Dále chce čtyřka jasná pravidla
pro provozování elektrokoloběžek.

Čtyřka chce změny
v provozování placeného stání
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aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Sběr tonerových
a inkoustových kazet

V pilotním provozu je možné ve
vybraných sběrných dvorech
hlavního města Prahy odevzdá-

vat použité tonerové a inkoustové ka-
zety. Odkládat lze do 240litrové sběrné
nádoby červené barvy jak originální,
tak i kompatibilní či renovované tone-
rové a inkoustové kazety. V případě
čtvrté městské části nabízí možnost
sběrný dvůr Zakrytá na Spořilově.

Studie bezpečnosti
u základní školy

Studie bezpečné cesty do škol pro
oblast Ružinovská vznikla ve spo-
lupráci Prahy 4, ZŠ Ružinovská

a hlavního města. Z navrhovaných va-
riant bylo vybráno řešení s nejnižším
počtem přechodů přes komunikace,
které dětem umožní cestu k nejbližší
zastávce MHD Klárův ústav.

INZERCE V4-0210

Novela zákona o pozemních komuni-
kacích, kterou schválila Poslanecká
sněmovna, pomůže parkování v Pra -

ze 4. Novinka umožňuje obcím odstraňo-
vat ze svých komunikací dlouhodobě odsta-
vená vozidla, čímž může přibýt na území
městské části výrazně více parkovacích
míst. Dosud mohlo být za vrak, který šlo
odtáhnout, považováno jen takové auto,

které bylo z technického hlediska nezpůso-
bilé k provozu, například mu musel chybět
motor, kola či části karoserie. Nově to bude
snazší. Novela totiž umožní odstraňovat
mimo komunikace i vozidla, která mají
„pouze“ neplatnou technickou prohlídku
déle než šest měsíců. Odstavení takového
auta bude navíc přestupkem za pokutu až
300 tisíc korun.

Novela zákona
pomůže parkování

Do projektu Aktivní senior se mohou
zapojit obyvatelé Prahy 4. Musí jim
být více než 63 let a musí mít na

čtyřce trvalé bydliště. Na každé akci pro se-
niory, kterou pořádá oddělení rodinné poli-
tiky odboru školství, nebo v pondělí a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin v 6. patře

radnice si lze zdarma vyzvednout průkaz
aktivního seniora. Do průkazu aktivního
seniora bude vyznačena osobní účast na
všech pořádaných akcích, ti, kteří odevzda -
jí kompletně vyplněný průkaz, budou po-
zváni na společné setkání, kde budou oce-
něni.

Aktivní senioři
ze čtvrté městské části
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školství

Prvňáčky čekají
zápisy do škol
Hned první a druhý dubnový den

vypuknou na jednadvaceti základních

školách, které zřizuje čtvrtá městská část,

zápisy do prvních tříd. Ještě předtím ale

řada škol uspořádá dny otevřených dveří,

díky nimž je možné zařízení poznat zblízka.

Kdo musí k zápisu a co udělat, když pro

dítě chcete odklad?

Zapisovat se budou v dub -
nu do škol všechny děti,
kterým bude na začát ku

školního roku šest let. Povinnou
školní docházku lze potomkovi
odložit, i v tom případě je však
třeba k zápisu přijít a donést

s sebou žádost o odklad spolu
s posudkem z poradenského za-
řízení či od odborného lékaře.
Nástup do první třídy lze odložit
nejdéle do osmi let vě ku dítěte.

K zápisu do první třídy je nut -
né přinést potřebné doklady, tě -

mi jsou jednak rodný list dítěte,
jednak občanský průkaz nebo
jiný rovnocenný doklad totož-
nosti. Každé dítě s trvalým byd-
lištěm v městské části má ur-
čenu svoji spádovou školu, v níž
je mu garantováno přednostní
přijetí do první třídy. Rodiče mo -
hou pochopitelně vybrat potom-
kovi i jinou základní školu, zde
však už bez záruky jistého při-
jetí. Přijít k zápisu mohou bu-
doucí prvňáčci do libovolného
počtu škol.

U zápisu je zjišťována zralost
dítěte. Přítomné zajímá třeba

to, jaké má jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti,
zda zvládá jednoduché logické
a myšlenkové operace nebo jes -
tli se orientuje v elementárních
matematických pojmech.

Školy v Praze 4 pořádají před
zápisy tradičně dny otevřených
dveří. Vybrané školy si tak je
možné ještě před dubnovými
zápisy prohlédnout, zjistit, jak
fungují, co na děti čeká, sezná-
mit se třeba s nabídkou mimo-
školních aktivit, poznat učitel-
ský sbor a rodiče mají šanci
zeptat se na vše, co je zajímá.PŘ
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Interiérové dveře masivní, foliované a luxusní lakované 
Široký sortiment dřevěných, vinylových a laminátových podlah 
Terasová prkna dřevěná a WPC včetně příslušenství 
Individuální přístup, montáž a zaměření

Na Pankráci 30 A  
140 00 Praha 4
PO-PÁ 9:30–18:00

www.floorfloor.cz 
@floorfloor.cz

Desatero budoucího prvňáka
■ Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vě-
domě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
■Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kon-
trolovat a řídit své chování.
■ Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komuni-
kativní dovednosti.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou moto-
riku, pravolevou orientaci.
■ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy.
■ Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové ope-
race a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
■ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozor-
nost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
■ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
■ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvoři-
vost.
■ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě.
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veřejný prostor

INZERCE V4-0207

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

50%
sleva na 

čtvrt roku

Udělejte si čas 
na to důležité

Překvapivá volnost

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Pokud zrovna zvažujete pořízení pev-
ného internetu, případně ještě ne-
máte 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
nabíd ka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března. 

Internet za poloviční cenu
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 přes 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 do-
mácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v tak-
zvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze -
né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní při-
pojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-
ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný

internet objednají, získají SIM kartu s tari-
fem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pev-
nému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
sle vy bude zákazníkovi účtován zvý hod -
něný měsíční paušál 195 Kč namísto stan-
dardních 295 Kč. Tato cena dělá z mo bilního

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma
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.

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upo-
zorní, 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 domác-
nost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nor-
dic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně pa-
tří mimo jiné možnost připojení až čtyř za-
řízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, po-
zastavení, přeskočení a spuštění od za-
čátku, 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.
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osobnost Prahy 4
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● K napsání hry Mléčné sklo vás prý in-
spiroval novinový článek. Stává se vám
častěji, že vás v novinách něco zaujme
na tolik, aby vznikla nová hra nebo scé-
nář?

Moje profese tak trochu svádí k voyeris -
mu. V době nepřeberných informací by by -
lo asi nezodpovědné neposlouchat, nečíst
a nevnímat cizí příběhy, když příběh je to,
co vás živí. V tomhle směru vnímám ten ne-
konečný tok dat jako výzvu.  
● Jakému okruhu diváků je hra určena,
čím může publikum zaujmout, co o ní
můžete prozradit?

Ve skrytu duše věřím, že by mohla bavit
lidi, kteří mají rádi detektivky s devastova-
nými, minulostí poznamenanými detektivy
s trochou tajemství. Na druhou stranu je
hlavním motivem smrt dítěte, které se po-
kusilo zabít sebe i matku, takže teoreticky
by mohl zabloudit i divák, který má na
večer zjednané hlídání. Optika vyprávění je
vy zrazena už v názvu hry. Je to příběh,
který sledujeme přes mléčné sklo, za kte-
rým se můžou věci zdát jinak, než ve sku-
tečnosti jsou. Banálněji řečeno – hledá se
pravda.
● V napínavém příběhu plném nečeka-
ných zvratů i emocí hraje mimo jiné Mi-
chaela Badinková a Miroslav Etzler. Po-
čítáte už při psaní scénáře s některými
herci, které si v těch rolích představu-
jete?

Mléčné sklo je můj první pokus o drama-
tický text, který jsem napsal přímo pro di-
vadlo. Veterán v Rokoku i Pescho v Olo-

mouci byly texty přepsané z filmového scé-
náře a rozhlasové hry. Tím si nesly možná
něco navíc, ale také hodně slabin. Přede-
vším řadu prostředí. Chtěl jsem si to zkusit
jednou klasicky…skoro až školometsky. Do-
držovat jednoty a posouvat děj dialogem
víc než obrazem a akcí. Takže je to pro mě
takový maturitní zážitek. Při psaní myslím
na postavy, které mají literární, a tedy na-
prosto dokonalý rozměr. Nikdo si při psaní
a čtení nepředstaví nedobrého, nebo snad
dokonce špatného herce. Toho mozek není
schopen. Chtěl jsem napsat hru univerzál -
ní, která by měla smysl, lidi nenudila a ne-
stárla by příliš rychle.
● Chodíte jako autor textu na divadelní
zkoušky? Jaký máte pocit, když vidíte
ožívat svůj příběh na jevišti?

Kdykoliv slyším, jak někdo čte můj text,
okamžitě se stydím za jeho slaboduchost.
Mezi čtením a vyslovením je nějaká hra-
nice, která mě osobně rozčiluje. Jako když
slyšíte nahraný vlastní hlas. Málokdo je
s ním spokojený a dokáže se poslouchat.
● A jak prožíváte premiéry svých her
nebo filmů?

Hrozně si přeju tam nebýt. 
● Jak vnímáte Prahu 4, máte ji rád, líbí
se vám? S čím nebo s kým máte čtyřku
spojenou? 

Prahu 4 mám spojenou s nejlepším ka-
marádem, kunratickým lesem a Sapou. 
● Máte hodně profesí, jste scenárista,
dramaturg, spisovatel, pedagog, režisér,
herec. Ve které profesi se cítíte nejlépe,
baví vás některá víc než ostatní?

Většina toho, co jste zmínila, byly spíš
jen brigády. Kromě herectví, to byl čirý
omyl. To, že napíšete knihu, z vás nedělá
spisovatele, stejně jako deset dní za pultem
nevyškolí dobrého prodavače lahůdek.
Zatím se mi daří živit scenáristikou, takže
asi jsem scenárista. S vědomím, že tohle
povolání je zatraceně vrtkavý. 
●V dětství jste se hodně věnoval sportu,
maturoval jste na sportovním gymná-
ziu, aktivně běhal sprinty a za pražskou
Slavii dokonce závodil. Kde se ve vás vzal
zájem o psaní, divadlo, film, pamatujete
si na svůj první výlet za kulturou?

Zřejmě jsem k němu doběhnul. Za dět-
ství v kalupu jsem nesmírně vděčný, oddá-
lilo mi totiž odhalení mnoha životních ta-
jemství, která jiní poznávají v pubertě. Byl
jsem tak odsouzený k úžasu v době, kdy
tyhle činnosti ostatní už začínaly nudit.
Moje první kulturní zážitky byly spojené
s umírající propagandou socialistického Če-
skoslovenska, takže dnes poměrně nepro-
dejné zboží.
● Co na vaše rozhodnutí stát se uměl-
cem říkalo vaše okolí, rodina?

Myslím, že pietně mlčeli. A za to svoje ro-
diče dodnes nesmírně obdivuju a jsem jim
vděčný. S odstupem ale myslím, že si mu-
seli myslet, že jsem naprostý blázen, co si
hodlá zničit život.
● Čím jste chtěl být jako malý chlapec
a co si myslíte, že byste dělal, kdybyste
se nestal scenáristou, spisovatelem?

Nevím, jestli je to důkaz chabé paměti,
nebo naprosté duševní zaostalosti, ale ne-

Marek Epstein:
Snažím se nemít vzory,
protože je to nebezpečné

Vršovické divadlo Mana připravilo uvedení kriminálního
dramatu Mléčné sklo. Autorem hry je scenárista,
dramaturg a spisovatel Marek Epstein. Vyhledávaný autor
desítek televizních i filmových scénářů, divadelních
a rozhlasových her je absolventem katedry scenáristiky
a dramaturgie Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze. Knižní debut Marka Epsteina
Ohybač křížů vyšel v roce 2006, podepsán je i pod tituly
Ocucanej konec, Dravec nebo Srabáček. 
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pamatuju si, že bych chtěl někdy něčím
opravdu být. Vždycky jsem si asi myslel, že
už něčím jsem. Po gymnáziu jsem si dával
přihlášku na medicínu, ale neznalý pomě -
rů jsem se na to moc neučil. A také pohořel.
● Měl jste nebo pořád máte nějaké lite-
rární vzory?

Snažím se nemít vzory, protože je to ne-
bezpečné. V jakýchsi kruzích se ke mně
vra  cí Hrabal. Nevím proč, asi proto, že to
byl génius a jeho stylem se nedá načich-
nout.
● Jaká literatura je vám nejbližší?

V tomhle směru jsem velmi nevybíravý.
Čtu, co mě baví. 
● Máte v psaní nějaký svůj systém nebo
oblíbené místo, kde píšete? Jak vypadá
váš běžný den, když pracujete na scénáři
nebo knize?

Pracuju doma. Má to svoje provozní vý-
hody i nevýhody. Osobně vnímám ušetření

času na přesun jako nesmírný bonus. Mys-
lím, že jsem se naučil jisté disciplíně, která
mě udržuje v chodu. Obyčejně rozdistri -
buuju starší děti do institucí a po osmé se
posadím za počítač. Je to vlastně velmi osa-
mělá a koncentrovaná práce. Až úřednická.
Rozhodně není pro lidi milující široký ko-
lektiv a tlachání u kopírky.
● Čemu se rád věnujete ve volném čase,
jaké jsou vaše zájmy, koníčky?

Termín volný čas jsme u nás zrušili. Pra-
cujeme s kategorií – sportovní rodičovství.
V překladu to znamená: máš volno – dělej
si, co chceš, co máš rád, co miluješ, ale
musíš s sebou vzít aspoň jedno, nejlépe tři
děti. Ale abych byl upřímný, mám zatím
velmi tolerantní partnerku, která už vypo-
zorovala, že když mě nenechá vyjezdit a vy-
běhat v kopcích, stávám se nesnesitelným.
Takže mi zatím nechává okna pro sebede-
strukci.

● Přednášel jste také studentům na Fil-
mové akademii Miroslava Ondříčka. Co
vás na pedagogické práci nejvíc bavilo?

V Písku jsem se setkal s velkým filmo-
vým nadšením a skvělými lidmi. Ale po pár
letech poučování jsem nabyl dojmu, že
psaní se naučit nedá. A nedá se ani příliš
soudcovat. Měl jsem dojem, že všechno
svo  je know-how jsem schopen předat za
patnáct minut. A představa, že bych měl po
vlastní neúspěšné premiéře vejít před třídu
a dál tvrdit, že vím, jak se to dělá, mě víc
a víc děsila. Učitele má dělat ten, kdo nepo-
chybuje.
●Obohatila vás nějakým způsobem prá -
ce s mladými talenty?

Spíš mě utvrdila v tom, že pod trochu ji -
nou šlupkou vězí zase jen křehký dětský
duše.
● Co byste poradil mladým lidem, kteří
by se chtěli věnovat psaní?

INZERCE V4-0216
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Aby poslouchali, mysleli
a psa   li. Škrtali a psali znovu.
Nic víc než za čátek, prostředek
a konec. Zbytek je talent, štěstí,
náho da a spous ta dřiny. 
● Říká se, že mladí lidé dnes
moc nečtou. Jak vy osobně
hodnotíte současný vztah
mla dých lidí k literatuře, di-
vadlu, filmu a kultuře obec -
ně?

Nejsem sociolog ani antropo-
log. Cokoliv řeknu, bude víc než
laické. Čtení nepochyb ně vy ža -
duje energii a spoluúčast. Svět
ale míří spíš opačným směrem.
Zjednodušuje, kontroluje a před -
klá dá často zdánlivě hotová ře-
šení. Autor nikdy nebude světu
stačit. Všichni, kdo se o to po   -
koušeli, pohořeli. Jediná šan ce
je vytvořit svět nový. Dostateč -
ně pravdivý pro ty, které chcete
oslovit. Pravda v umění sdílí se
skutečným světem emo ce. Čas -
to jen emoce. Mládí je obecně
velmi kritické. Stejně jako stáří.
Snadno se zamilovává a rychle
nenávidí. A mezi tím máte krát-
kou chvilku být objektivní.

● Věnujete se mimo jiné
i tvorbě pro děti. Jste auto-
rem scénáře pohádkové ko-
medie Anděl Páně 2, v polo-
vině loňského roku vyšla vaše
kniha pro děti Srabáček. Jak
se píše pro dětské čtenáře či
diváky?

Myslím, že psaní pro děti člo-
věku nesmírně ulehčuje jejich
vlastnění. Lecčemu porozumí -
te. Paradoxně, když jsem psal
svoji první pohádku Šťast ný
smolař, pořád jsem si říkal,
jestli se to bude líbit mojí mámě
a babičce. Je to mýtus, že po-
hádky jsou jen dětský žánr. Je
to stav duše.
● Zajímá vás, jaké vyjdou na
vaše díla ohlasy v tisku? Sle-
dujete recenze nebo kritiky?

Vážím si připomínek těch,
kterých si vážím. Zbytek se
sna žím nečíst, neposlouchat,
nevnímat, ale je to jako jed
v mnoha hektolitrech vody. Na -
jde si vás a otráví.
●Co považujete za svůj zatím
největší úspěch?

Naše děti.

● Máte nějaký nesplněný
sen?

Mluvit o snech znamená na -
půl se jich vzdát… a nakonec by
se mohly zdát tak malicher né,
až by o nich nestálo ani psát.
●Co nového připravujete, na
čem pracujete, na co se těší -
te?

Během letošního roku by měl
mít premiéru film Šarlatán,
kte rý natočila Agniezska Hol-
landová o geniálním diagnosti-

kovi z mo či Janu Mikoláškovi,
Honza Hřebejk pak natočil tele-
vizní film Veterán podle mého
textu. Fond podpořil náš pro-
jekt o bratrech Mašínech, což je
zatraceně horký brambor, kte-
rého se všichni tak trochu obá-
váme. Na druhou stranu cítí -
me, že nějaká širší diskuse na
téma hrdinství je už asi koneč -
ně na místě. Takže snad toho
bu de dost pro diváka a nepo-
chybně i pro kritiku.

INZERCE V4-0208INZERCE V4-0209

Marek Epstein
scenárista, dramaturg a spisovatel

■ Narodil se v Praze. V dětství se věnoval sportu, aktivně bě -
hal sprinty za pražskou Slavii.
■ Maturoval na sportovním gymnáziu, studoval Vyšší odbor-
nou školu herectví, poté vystudoval FAMU, kde absolvoval
v oboru scenáristika a dramaturgie.
■ V roce 2003 získal Cenu Sazky v rámci Českého lva za nej-
lepší nerealizovaný scénář Rebarbora (natočila Ruxandra Ze-
nide jako film Ryna) a úspěšný byl i o rok později s textem
ROMin g, který posléze jako film natočil režisér Jiří Vejdělek. 
■ V roce 2008 získal cenu Elsa za nejlepší televizní scénář
k filmu Brainstorm režiséra Jiřího Stracha.



11www.vase4.cz

doprava

BABY GOLFER
GOLFER 
CHAMPION
STAR
JUNIOR

737284377
iveta.nechanicka@hodkovicky.cz

ti jsou ro

INZERCE V4-0206 INZERCE V4-0203

Kde jsou uzavírky
■ Do 28. 2. – ulice Otakarova, ulice Vr-
šovická, práce na údrž bě mostu, provoz
převeden do protisměru, zúžení vo-
zovky na jeden jízdní pruh, úplná uza-
vírka jízdního pásu ul.Vršo vická a Ota-
karova v úseku Na Zámecké, směr
z centra; uzavírka parkovacího pruhu
a chodníku, směr do centra (automobi-
lový provoz ve směru do centra veden
po objízdné trase, ve směru z cen tra
v protisměrném jízdním pásu; pěší pro-
voz pouze po chodníku ve směru z cen-
tra s částečným vedením chodeckým
koridorem ve vozovce) 
■ Do 6. 3. – ulice Na strži, odbočovací
pruh uzavřen, výstavba chodníku
a opěr né gambionové zdi
■ Do 15. 3. – náměstí Generála Kutl-
vašra, stavební práce
■ Do 30. 6. – Jižní spojka směr Průmys-
lová v úseku 5. květ na – Spořilovská,
oprava protihlukové stěny.

Dopravní omezení
ve čtvrté městské části
Několik dopravních omezení
komplikuje dopravu po
čtvrté městské části.
Některé skončí už za pár
dní, jiné potrvají až do
letních prázdnin. Kudy je
teď v Praze 4 složitější
projet a na čem všem se na
silnicích pracuje?

Do konce února potrvá ome zení, kte -
ré se týká obyvatel čtyřky a desít ky.
Jde o uzavírku jízdního pásu ulice

Vršovická a Otakarova v úseku Na Zámec -
ké směr z centra a uzavírku parkovací ho
pruhu a chodníku směr do centra. Pracuje

se zde na údrž bě mostu. Do začátku břez -
na potrvá omezení způsobené výstavbou
chodníku a galionové zdi v ulici Na Strži,
kde je uzavřen odbočovací pruh, do půlky
března je potom třeba počítat se staveb-
ními pracemi na náměstí Generála Kutl-
vašra. Až do posledního června jsou naplá-
novány práce na opravě protihlukové stěny
na Jižní spojce, konkrétně ve směru Prů-
myslová v úseku 5. května – Spořilovská.
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luštění

DPP začal poskytovat informace o reálných
časech odjezdů autobusů ze zastávek

www.nasregion.cz

Informace o skutečném čase odjezdu všech autobusů Do-
pravního podniku hl. m. Prahy (DPP) z jednotlivých zastávek
jsou nově k dispozici veřejnosti v pilotním provozu na inter-
netu. V následujících týdnech se tyto údaje postupně objeví
ve vyhledávačích spojení a mapových serverech jak na we-
bových stránkách DPP a ROPIDu, tak i v aplikaci PID Lítačka
nebo v IDOSu apod. DPP v současnosti pracuje na zpřístup-

Čtěte na…

Stavba metra D z Pankráce na Olbrachtovu.
Dopravní podnik vypsal zakázku
Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal veřejnou zakázku na
první část linky metra D, která zahrnuje přestupní stanici na
Pankráci, novou stanici Olbrachtova a tunely mezi nimi.
Stavba prvního úseku bude trvat 7,5 roku a vyjde asi na
10,8 miliardy Kč bez DPH. Zájemci mohou podávat nabídky
dopravnímu podniku v následujících 60 dnech. První úsek
linky D má propojit Písnici s Pankrácí a má mít osm stanic.

Čtěte na…

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V4-0211
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volný čas

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V4-0202INZERCE V4-0212

■ Vyprávění starého vlka se
jmenuje pohádka pro nejmenší
diváky, na kterou zve divadlo
Dobeška. „Bylo jednou jedno
ven kovské děvčátko. Maminka
dívenku nade vše milovala a což
teprve babička! Ta dobrá duše jí
ušila červený čepeček, který jí
tak hezky slušel, a že dívenka
nechtěla nosit jiný, začali jí
všich ni podle něho říkat Čer-
vená Karkulka. A toto si děti
dobře zapamatujte, je to v mém
vyprávění velmi důležité. Kar-
kulka se jmenovala právě podle
téhle čepičky. Nebyla tedy če-
pička podle holčičky, ale holčič -
ka podle čepičky, milé dětičky.“ 

■ Výstavu z díla Bořka Šípka
pořádá Galerie Tančící dům
a senioři z Prahy 4 si ji mohou
prohlédnout začátkem března.

Jde o největší retrospektivní
výsta vu světoznámého výtvar -
ní ka, designéra a architekta
a jme nuje se Retrospektiva.
K vidění je přes 250 kusů váz
a 40 kousků designového ná-
bytku, kte rý umělec vlastno-
ručně vy ráběl. Hlásit se na vý-
stavu je mož né na bezplatné
lince od 24. února.

■Divadlo pro děti pojmenova -
né Jak Kašpárek s Kalupinkou
slavili Velikonoce přenese divá -
ky na Dobešce do období Veliko-
noc. „Zima je pryč a Kašpárek
a Kalupinka se pustí do příprav
na velikonoční svátky. Nastává
čas vítání jara. Kalupinka vy-
gruntuje, připraví malovaná va-
jíčka a barevné pentličky pro
koledníčky a Kašpárek plete po -
mlázku. Je už ale kapánek na-
bručený z to ho dlouhého půs tu.
A tak Ka lupin ku zlobí a všelijak
pošťuchuje. Na Škaredou stře -
du se ale ne smí nikdo na nikoho

Vyprávění
starého vlka

1. března

Výstava Bořka Šípka
3. března

Oslava Velikonoc
8. března

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

mračit, a tak si naši hrdinové
vyprá ví velikonoční příběhy.
A na Ze le ný čtvrtek je navštíví
velikonoční zajíček s košíkem
pl ným barevných vajíček,“ stojí
v pozvánce.

■ Afrika na Pionieri je před-
náška Marka Slobodníka, která
se bude konat v první polovině
března v divadle Dobeška. Pů -
jde o povídání banskobystické -
ho cestovatele o dobrodruž-
stvích z cesty napříč Afrikou na
Jawách Pionýr. 

■ Ze života knih a knížek se
jmenuje výstava na zámku Ctě-

nice, která detailně přibližuje
knižní řemeslo a řemeslnou
zdatnost pražských knihařů,
včetně jejich organizace v ce-
ších a společenstvech. Prohléd-
nout si ji mo hou senioři ze
čtvrté městské části, a to 12.
března od 14.00 hodin, sraz je
u pokladny zámeckého areálu
Ctěnice. Na akci je možné se
hlásit od 2. března. Vedle au-
tentických uká  zek knih ze sbí-
rek muzea jsou k vidění i stroje,
nástroje a materiály, které kni-
haři při své práci používali. 

■ Derniéra představení Po
Fredrikovi v Divadle Na Fidlo-
vače je naplánována na čtvrtek
19. března. Jde o příběh, který
trvá na tom, že zamilovanost je
někdy děsně náročná věc.

Přednáška o Africe
12. března

Ze života
knih a knížek

12. března

Po Fredrikovi
19. března
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servis

 603 715 285

Žaluzie, rolety,
sítě proti hmyzu, markýzy.

Stahovací garnyže
a sušáky na prádlo

Jeřábkova 12, Praha 4
www.interierservisgroup.cz

ISGISG
Stínící technikaStínící technika
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Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
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. 

Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.

Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 7?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase4.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

■ Jivenská x Adamovská 
■ Čestmírova x Mečislavova 
■ Zálesí x Sulická

■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední 
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Vavřenova 

■ Mezivrší x Nad Šálkovnou 
■ Jeremenkova x Sitteho 

■U Pernštejnských x Družstev -
ní 
■ Pod Dálnicí č.1 
■ Pod Lysinami 2 (u trafačky)
■Pod Děkankou x Nad Spádem 

■ Družstevní ochoz x Zdařilá 
■ V Zálomu x Na Jezerce 

■ Valtínovská x Hornokrčská 
■ Pod Višňovkou 
■ Zelený pruh x Za pruhy 
■ Vrbova (u garáží)

■ Murgašova 
■ Zachova x Nad Svahem 
■ Herálecká I. x Pacovská 
■ U Habrovky x U Krčské vo-
dárny 
■ Marie Cibulkové x U Jedlič-
kova ústavu 
■ Lopatecká x Doudova

■ Halasova x U Strže 
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou 
■ Korandova x Havlovického 
■ Zapadlá x Zelený pruh

■ Michelská x U Michelského
mlýna 
■ Žilinská 

■Nad Lesním divadlem x Něm-
čická 
■ Pod Krčským lesem x Ruži-
novská 
■ Vzdušná x Na Rovinách 
■ Psohlavců x Věkova 

■ Kotorská (u jeslí) 
■ Boleslavova x Božetěchova 
■ Na Květnici (u tříď. odpadu)
■ Horáčkova X Bartákova 

■ Na Líše x Na Novině 
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům 
■ Klánova x U Vodotoku

■ Baarova x Telčská 
■ Lukešova x Bohrova 
■ Bítovská 
■ Podolská x K Vysoké cestě 
■ Plamínkové (u garáží)

2. března 16.00–20.00

3. března 16.00–20.00

4. března 16.00–20.00

5. března 16.00–20.00

9. března 16.00–20.00

10. března 16.00–20.00

11. března 16.00–20.00

12. března 16.00–20.00

16. března 16.00–20.00

17. března 16.00–20.00

18. března 16.00–20.00

Velkoobjemové kontejnery
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

časovém úseku dle harmono-
gramu.

Do velkoobjemového kontej-
neru je možné odložit napří-
klad starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Kontejner není určen pro od-
kládání živnostenského odpa -
du, nebezpečného odpadu (jako

jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpa du,
stavebního odpadu, pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televi-
zorů a PC monitorů, počítačů,
chladniček, mrazáků a sporá -
ků.

Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné.

■ Na Zlatnici x Na Podkovce 
■ Branická x K Ryšánce 
■ Jílovská (u Alberta) 
■ Sinkulova x Na Klikovce 

■ Kamenitá 
■ Jiskrova x Na Mlejnku 
■ Podolská x U Vápenné skály 
■ V Hodkovičkách x Jitřní 

■ Pod Jalovým dvorem 
■ Ružinovská x Kukučínova 
■ Nad Havlem x U Krčského
ná draží

■ Na Veselí x V Občanském do-
mově 
■Pod Vršovickou vodárnou III. 
■ Sládkovičova

■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická 
■ Jihozápadní V. x Jižní IX. 

■ Na Chodovci 
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

■Severovýchodní IV. x Severní
IV. 
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině 
■ Podolská x Pravá

Zdroj: MČ PRAHA 4

25. března 16.00–20.00

26. března 16.00–20.00

30. března 16.00–20.00

31. března 16.00–20.00

23. března 16.00–20.00

24. března 16.00–20.00

19. března 16.00–20.00



Překvapivá volnost

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

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V4-0207



• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

INZERCE V4-0219


