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Nezávislý měsíčník pro Prahu 4

Aktuality

Braník má nové
divadlo

Kultura

Golfové naděje
z Hodkoviček

Sport

Kam s odpadem
na čtyřce

Servis

Leona
Machálková:

Láska je klíč
k našemu životu

Najdete nás na
www.vase4.cz

Novinky
z Prahy 4



IHNED
k odběru

Výkupní bonus 
30 000 Kč

CHCETE JEZDIT.
NE ČEKAT.

Akční skladové vozy ŠKODA jsou vám 
okamžitě k dispozici. Stačí jen nastoupit.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km

ŠKODA KAROQ od

ilustrativní

fotografie

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOTRIO PRAHA
Vzpoury 3

143 00  Praha 4

Tel.: 244 400 101

www.autotriopraha.cz

Vyberte si z akční nabídky skladových vozů, které snadno vyhoví vašim potřebám. Pořiďte si například 

kompaktní SUV ŠKODA KAROQ, které poskytuje dostatek prostoru pro vás, vaši rodinu i vaše volnočasové 

aktivity. V testování bezpečnosti od nezávislé organizace Euro NCAP získal vůz maximální možné hodnocení 

v podobě pěti hvězd. Model ŠKODA KAROQ je dostupný již od 556 200 Kč se zvýhodněním až 
90 000 Kč. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA nebo nás kontaktujte telefonicky.

Kč556 200
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Vážení čtenáři,
dá se vlastně říct, že před mě-
sícem „to všechno začalo“.
Zhruba touto dobou v březnu
se ukázalo, že koronavirus
Česko nemine a je třeba počí-
tat s omezeními. Nikdo si
však v té době asi nedovedl
představit, že se ocitneme
v karanténě a do budoucna
budeme hledět s obavami.
Mů žeme do ní ale hledět
i s pocitem, že Češi si v do-
bách nejtěžších umějí být
oporou. Sledujete vlnu soli-

darity, která se zvedla nebo jste se dokonce zapojili a po-
máháte tam, kde je to nejvíc potřeba? Napište nám své po-
střehy o tom, jaká je na čtyřce atmosféra nebo se pochlubte
s tím, komu a jak jste pomohli. Přečtěte si v tomto vydání
Vaší 4 rozhovor se známou zpěvačkou Leonou Machálko-
vou. Jak situaci prožívá ona, jak se ke své profesi dostala
a co má ráda ve čtvrté městské části? Nezapomínáme ani
na aktuální dění v Praze 4 a věnujeme se i tématům kultury
nebo volného času. Přinášíme vám třeba tipy na to, jak si
zpříjemnit karanténu. Přejeme vám hodně sil, neztrácejte
naději a dobrou náladu a věřme tomu, že brzy bude lépe.

Vaše Zuzana

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 7. 5. 2020
Časopis vychází 18. 5. 2020

str. 4
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Kultura: Nové divadlo
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Rozhovor s Leonou
Machálkovou

str. 12
Luštění
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Servis: Kam s odpadem
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Sport: Golfové naděje
z Hodkoviček

Nové bydlení chytře...
Chytré bydlení @Braník nebo zkráceně Bydlení Brâník je nový  

rezidenční komplex naproti Branickému náměstí, ve kterém vyroste  
do konce roku 2021 téměř 140 nových bytů a 15 rodinných domů.

PENB: B Více informací naleznete na www.bydleni-branik.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

Školky budou
v provozu celé léto

Mateřské školky ve čtvrté měst-
ské části budou v provozu
v průběhu celých letních prázd-

nin. Původně měl být režim omezen,
změna přišla z důvodu situace souvise-
jící s šířením koronaviru. Praha 4 tak
chce ulehčit rodičům dětí, kteří museli
čerpat dovolenou už nyní, protože zů-
stali doma se svým potomkem.

Prominutí navýšení
místního poplatku

Praha 4 v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu od 12. března
promíjí na dobu do 30. dubna na-

výšení všech místních poplatků za včas
nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků. Prominutí
navýšení místních poplatků se vztahuje
na všechny poplatníky, jichž se důvod
prominutí týká.
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ED Běžecká škola

v omezeném režimu

Platnost Lítačky
je automaticky prodloužena

Běžecká škola pokračuje od minulého
týdne ve čtvrté městské části, a to
v omezeném režimu respektujícím

všechna vládní nařízení nouzového stavu.
„Naši běžci už nedočkavě vyhlížejí návrat
běžecké školy a bombardují nás otázkami
i žádostmi,“ říká Martin Dvořák z agentury
SportGroup.eu, šéf projektů běžeckých
škol v několika pražských městských čás-
tech. Spolu se změnou letního času se běžci
přesunou do Krčského lesa, scházet se tady

bu dou vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin na
břehu rybníka Labutě. Není třeba se pře-
dem hlásit. „Pohyb v přírodě je povolený
a my jsme schopni zajistit splnění veške-
rých aktuálních pravidel. Všichni, včetně
našich trenérů, přijdou v rouškách. Roz-
cvičku provedeme s velkými rozestupy na
otevřeném prostranství ve více menších
skupinkách. Na předem vytyčený běžecký
okruh se vydáme po jednom, nebo maximál -
ně pouze po dvojicích,“ vysvětlil Dvořák.

Části cestujícím, kteří využívají k do-
pravě dopravní kartu Lítačka, vyprší
letos platnost dokladu. Není však

třeba ho prodlužovat, stane se tak automa-
ticky na dobu tří let. Jde o doklady vydané

v roce 2016, celkem skončila nebo má skon-
čit platnost 450 000 karet. Dalším dokla-
dům bude končit platnost v roce příštím,
i ty by však měly být prodlouženy automa-
ticky.

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

INZERCE V4-0412
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Pořadatelé akcí
se dočkají pomoci

Magistrát hlavního města Prahy
pomůže příjemcům městských
grantů, kteří očekávají v souvi-

slosti s mimořádnými opatřeními sou-
visejícími s pandemií koronaviru, prob-
lémy s realizací kulturních akcí.
Pří jemci dotací mají podle doporučení
magistrátu zvážit možnost uskutečnit
akce v náhradním termínu.

Deratizace proběhne
v dubnu a v květnu

Pražský magistrát provede na úze -
mí celé metropole pravidelnou
jarní deratizaci, na území čtyřky

k ní dojde v průběhu dubna a května.
Deratizována bude kanalizační síti a ob-
jekty a plochy, které vlastní a přímo
spravuje hlavní město. K deratizaci
jsou používány výhradně přípravky re-
gistrované v České republice.

SUMA spol. s r.o., Antala Staška 1074/53a, 140 00, Praha 4
Tel.: 241 021 999, www.sumanet.cz

Vás chrání rouška a izolace.
Jak chráníte svoje IT?

– 

INZERCE V4-0410

Rozšířeny jsou opět ve čtvrté městské
části služby kontaktních míst ve-
řejné správy Czech POINT. Otevřena

jsou pracoviště na Úřadu MČ Praha 4
(Anta la Staška 2059/80b), pracoviště IC
Hlav ní a náměstí Hrdinů. IC Jílovská je
uzavře no pro nemoc. Otevřeno je na všech

pracovištích vždy v pondělí od 8.00 do
11.00 a od 14.00 do 17.00, v úterý od 8.00
do 11.00 a od 13.00 do 16.00, ve středu od
8.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 a ve
čtvr tek od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do
16.00. V pátek mají všechna pracoviště
Czech POINT zavřeno.

Pracoviště
Czech POINT opět fungují

Senioři mohou získat
sáčky na psí exkrementy

Do poštovních schránek mohou získat
senioři sáčky na psí exkrementy.
Služba je nabízena proto, aby lidé

vyššího věku mohli venčit pejsky v blízkosti
svého bydliště a zároveň měli zásobu sáč -
ků. Zažádat si o ně jde kdykoliv prostřed-
nictvím mailové adresy zelena.linka@pra -
ha4.cz. Do žádosti je třeba uvést jméno,
příj mení, adresu a poznámku, zda mají být

sáčky igelitové, nebo papírové. Žádat lze
dále i telefonicky prostřednictvím zelené
linky životního prostředí a čistoty 800 131
290 vždy v pondělí od 9.00 do 12.00 hodin
a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Sáčky
budou rozesílány poštou jako obyčejná lis-
tovní zásilka. K dispozici je každému zá-
jemci o sáčky na psí exkrementy 50 kusů
igelitových, nebo 15 kusů papírových sáčků.
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volný čas

Svyhledáváním pamětníků
a zpracováváním jejich
zajímavých životních osu -

dů a vzpomínek na doby mi-
nulé, které by rozhodně neměly
být zapomenuty, mají školáci
i studenti z šesté městské části
zkušenost. Řada z nich už byla
v minulosti zapojena do projek -
tu Post Bellum Příběhy našich
sousedů. Do toho se už osm let
ukládají právě příběhy pamět-
níků. Řečí čísel: součástí pro-
jektu je celkem 989 českých
škol s více než 6319 žáky a stu-

denty. Společně zdokumento-
vali v 1475 žákovských doku-
mentaristických týmech téměř
patnáct set pamětnických pří-
běhů. 

Teď ale přišla doba celonárod -
ní karantény… Proto je šance
natáčet dokument z pohodlí do-
mova možností, jak jed nak „za-
městnat“ nudící se děti a mlá-
dež, jednak dát vědět starším,
kteří se mnohdy ocitli ze dne na
den v nedobrovolné a nepříjem -
né izolaci, že o jejich vzpomínky
stojíme. 

Děti a studenti se mohou stát
dokumentaristy. Z domova
Dokumentaristou z domova se mohou stát
všechny děti z Prahy 4. Stačí, aby
vyzpovídaly své rodiče či prarodiče, po
telefonu se spojily se zajímavým
pamětníkem, a jejich dokument je na světě.
Zapojí se tak v době karantény do projektu
Paměti národa.

„Skrze vyprávění životního
příběhu se mohou děti s rodiči
a prarodiči dostat blíž k sobě, jít
v rámci vztahů hlouběji. Je to
příležitost se na chvíli zastavit,
protože na takový rozhovor
normálně nebývá čas. A propo-
jování nejstarší a nejmladší ge-
nerace prostřednictvím vyprá-
vění velmi dobře funguje,“ říká
Magdalena Benešová, která ve -
de vzdělávání v Post Bellum.
Projekt Dokumentaristou z do -
mova má tři verze – pro 1. a pro
2. stupeň a pro střední školy.

Než se budou děti zase moci setkávat s pamětníky, mohou natočit své ́ prarodiče doma nebo
pamětníky po telefonu

Všechny podrobné informace
najdou zájemci z řad dětí a uči-
telů na webových stránkách vy-
pravej.pametnaroda.cz v sekci
Dokumentaristou z domova. 

Děti zde najdou postup, který
jim pomůže v tom, jak se krok
za krokem nachystat na rozho-
vor i samotné natáčení, dozvědí
se, jak se vede rozhovor, jak se
na něj připravit, na co se pamět-
níka ptát nebo jak příběh vyprá-
vět. Zjistí také, jakou využít
techniku nebo jak natáčet roz-
hovor na kameru. Zájemci navíc
mohou získat podporu, respe -
ktive individuální konzultace
formou online webináře. Ti nej-
úspěšnější uslyší svoji reportáž
na vlnách Českého rozhlasu
v rámci pořadu Příběhy 20. sto-
letí.  Pokud děti nechtějí točit
vyprávění rodičů a k babičce či
dědovi to mají daleko, ale přesto
by se dokumentaristou rádi sta -
ly, mohou se nechat týmem Pa-
měti národa propojit s pamět-
níky, jejichž vzpomínky už byly
zaznamenány profesionálními
dokumentaristy pro www.pa -
metnaroda.cz. V provozu je to-
tiž Centrum pomoci Paměti ná-
roda, v němž lidé z Post Bellum
pomáhají seniorům, kteří jsou
v těchto dnech a týdnech nej-
více ohroženi. Volají pamětní-
kům a zjišťují, zda nepotřebují
pomoc například s nákupem,
a domlouvají s nimi propojení
s dětmi, které potom mohou je-
jich povídání zachytit třeba po
telefonu či Skypu.
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Losers Cirque Company je
společným projektem
společnosti United Arts

Petra Horníčka a Zdeňka Mo-
ravce a na repertoáru má něko-
lik úspěšných novocirkusových
představení – The Loser(s),
Wall(s) & Handbags, Beach
Boys, Kolaps, Vzduchem, EGO
a Heroes.

Divadlo Bravo! chce být cen-
trem nového cirkusu v Praze,

přes prázdniny je však potřeba
provést rekonstrukci divadla,
a proměnit ho tak na prostor
s kabaretním sezením.

„Naším společným přáním je,
vytvořit prostředí, kam se
budou lidé chodit bavit a kam se
budou rádi vracet. Chceme, aby
Braníkem opět znělo BRAVO!,“
říká principál Losers Cirque
Company Petr Horníček s tím,
že v plánovaném programu je

Čtyřka se stává centrem nového cirkusu.

Díky Divadlu Bravo!
Novocirkusová skupina Losers Cirque
Company našla domov v Praze 4, Praha 4
na oplátku získala unikátní scénu nového
cirkusu a pantomimy. Nové Divadlo Bravo!
Bude sídlit v budově Branického divadla. 

myšleno i na nejmenší diváky.
Losers Cirque Company chtějí
ke spolupráci přizvat přední
osobnost současné české panto-
mimy Radima Vizváryho, drži-

tele ceny Thálie 2016. Divadlo
BRAVO! se stane jeho domov-
skou scénou, na kterou pře-
sune všechna svá představení
i nové premiéry. 

Za pomoc
si vyberte odměnu

Rekonstruovat se bude pod
vedením architektonického ate-
liéru A69 . Protože je však pře-
měna divadla na cirkusový svět
nákladná, je možné na nový
domov Losers Cirque Company
přispět prostřednictvím sbírky
na HIT HITU. Na oplátku si lze
vybrat lákavé odměny – třeba
lůzří pexeso či lůzří roušku,
a lze také adoptovat sedačku
v novém divadle nebo si objed-
nat kurz v Losers Academy.
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osobnost Prahy 4
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Leona Machálková:
Láska je klíč k našemu životu

V českém showbyznysu působí známá zpěvačka
a muzikálová hvězda Leona Machálková už řadu let. Svoji
pěveckou kariéru odstartovala na prknech legendárního
divadla Semafor, kde několik let vystupovala. Hrála
v nejslavnějších českých i světových muzikálech, jako
například Jesus Christ Superstar, Dracula, Monte Cristo,
Bídnici, Angelika nebo Mamma Mia!. Na svém kontě má
osm sólových alb a stovky koncertů. Leona Machálková
účinkovala také v prestižní taneční soutěži StarDance nebo
v zábavné televizní show Tvoje tvář má známý hlas. 

● Od dětství jste se věnovala zpěvu, hře
na housle a recitaci. Vzpomenete si, kdy
jste poprvé vstoupila na jeviště?

Víte, že si vzpomínám? Bylo to v šesti le-
tech v Přerově v Městském domě. Vystou-
pení bylo pro rodiče, „vidím se“ s červenou
aktovkou na zádech jak zpívám “Á, BÉ, CÉ,
DÉ, kočka přede, kocour motá, pes počítá,
kolik nití do desíti…” Je to až neuvěřitelné,
ale je to nejspíš kvůli úžasné paní učitelce
Jarmile Kubáčové, která mě učila v 1. třídě,
nádherně kreslila, hrála na tahací harmo-
niku, zpívala a vyprávěla také pohádky,
když jsme byli ve vyučování bystří a ušetřil
se na vyprávění čas. Všichni jsme ji milo-
vali, prostě poklad. Prezident Husák ji oce-
nil jako „Učitelku roku“. Tohle se mu teda
povedlo.
● O jakém povolání jste snila jako dítě,
čím jste chtěla být?

Jako malá jsem snila o tom, že budu zpě-
vačka nebo baletka. Pořád jsem doma po-
skakovala před zrcadlem často se švihad-
lem v ruce a hrála si na zpěvačku. Dnes se
tomu musím smát, stále chodím na hodiny
zpěvu, poslední dva roky k profesorce Eliš -

ce Hrubé Topercerové, a ta mě kolikrát nu -
tí, abych zpívala před zrcadlem. Kladu od -
por a slibuji, že až doma. Se svou sestřenicí
Světlankou jsme zase pořád baletily, v tep-
lákách, žádné sukýnky, ale trénovaly jsme
spolu i zvedačky, což nás obě bavilo. Zveda -
la teda ona mě… Součástí našeho baletění
byl nácvik skoků, ty končily v babič činých
načechraných duchnách, pro Pražáky pře-
vádím do češtiny - do peřin. Když jsem do-
stala ve škole v rámci výtvarné výchovy
úkol namalovat sebe samu, čím bych chtěla
být, namalovala jsem se jako seriózní paní
s brýlemi v taláru, na stole kniha a za sebou
na zdi obraz se státním znakem. Jako že
budu soudkyně. No, sama nevím, proč jsem
se tak zobrazila.
● Vystudovala jste na Filozofické fakul -
tě v Olomouci obor český jazyk-dějepis.
Proč jste se rozhodla studovat pedago-
gický obor a právě češtinu a dějepis?

Pocházím z rodiny, kde jsem tak trochu
černá ovce tím, co dělám. Široko daleko
z maminčiny i z tatínkovy strany se nikdo
hudbě ani divadlu nevěnoval, žádný umělec
nebo aspoň někdo s nějakým povoláním na

volné noze. V Přerově jsem vystudovala
gymnázium a během těchto středoškol-
ských let jsem se zájmově věnovala recitaci
a studentskému divadlu, zpívala jsem do
svých šestnácti let také v dětském pěvec-
kém sboru Přerováček. Podporu jít na umě-
leckou školu jsem z rodiny neměla, ale ni -
kdy jsem jim to ani nezazlívala, byli rádi,
že mě to baví, ale neuměli si představit, že
bych byla někdy jako ty zpěvačky z televize
a z rádia. Vzhledem k tomu, že jsem moc
ráda četla a líbilo se mi také recitovat poezii,
karta padla na můj učitelský obor zejména
kvůli tomu, kvůli literatuře a češtině, kte-
rou jsem měla ráda. Omlouvám se, ale ten
dějepis se s tím prostě vezl… Můj obor mě
bavil, ale upřímně musím říct, že jsem nijak
nevynikala svými znalostmi z historie. Nic-
méně jsem školu úspěšně vystudovala,
jsem magistrou filozofie a na svá student-
ská léta v Olomouci velmi ráda vzpomínám,
na spolužáky, kamarády na kolejích a také
na řadu profesorů.   
● Jako čerstvá absolventka vysoké školy
jste pak ale rozhodla pro uměleckou
dráhu a vyrazila zkusit své štěstí do
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Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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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

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat ve Vaše 4?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase4.cz
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Prahy. Jak vzpomínáte na své začátky
v metropoli, jaké jste měla plány jako
mladá začínající zpěvačka?

Sametová revoluce mě zastihla v pátém
ročníku na Univerzitě. Po absolutoriu jsem
se rozhodla jít ihned do Prahy, kde jsem se
již delší dobu s kapelou Znamení dechu po-
hybovala. Začínala jsem v různých jazzo-
vých a rockových klubech jako byly Klub
Borát Na Újezdě nebo Malostranská be-
seda. Naše kapela měla také streetbandový
projekt Koryto, se kterým jsme hráli na nej-
různějších poutích a tržištích, třeba i na
pražském Výstavišti a vydělávali jsme si na
živobytí také hraním na Karlově mostě.
Přesně uprostřed – to byl náš „plácek“, kde
jsme hráli pro kolemjdoucí turisty. Já jsem
zpívala a hrála na housle, kolegové také zpí-
vali a hráli na kytaru, trombón, mandolínu
a nejbizarnější byl na Karlově mostě vibra-
fon Radka Krampla. Byla to doba plná en-
tuziasmu a dobré vůle. Ráda na tu dobu
vzpomínám. Poznala jsem také spoustu
skvě lých lidí, kteří mi v začátcích pomohli
jako např. Janu Koubkovou, Milana Svo-
bodu, Ondřeje Soukupa, Lídu Nopovou ne -
bo také Richarda Hese. Brzy jsem se také
dostala, díky úspěšnému konkursu do di-
vadla Semafor, k panu Suchému a začala
jsem moderovat na Evropě 2. Všechno vy-
cházelo plynule a spontánně, jak se říká
„žád ná křeč“.  
● Měla jste nebo máte nějaké pěvecké
vzory, idoly?

Měla jsem a mám spoustu vzorů, inspi-
rací, ať již ženských, tak mužských. Z těch
našich československých mohu jmenovat
třeba Marii Rottrovou, Helenu Vondráčko-
vou, Hanu Hegerovou, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou nebo Věru Špinarovou, z mu -
žů musím samozřejmě zmínit Karla Gotta,
Václava Neckáře nebo Waldemara Matu-
šku. Jako děti jsme vzhlíželi k dospělým
ikonám, neměli jsme tehdy tolik mladi-
stvých idolů, jako jsou dnes. I tak mi svým
uměním, často i lidskostí byli blízcí a trou-
fám si tvrdit, že jsem jim rozuměla a doká-
zala se do nich vcítit už jako malá. Kdybych
jen tušila, že se s nimi budu znát osobně,
vůbec nevím, co bych dělala. Nejspíš by se
mi rozklapala kolena. Všech jsem si ne-
smírně vážila a dodnes je obdivuji, ty, co

odešli i ty, kteří nás ještě mohou potěšit
svými písněmi. 
●Dnes už máte na kontě celou řadu mu-
zikálových rolí. Dala by se některá z nich
označit jako vaše nejoblíbenější a proč?

Moje role v muzikálech byly většinou
osudové, charakterově silné ženy. Bavily
mě všechny, ale mám-li jmenovat jednu,
tak to bude rozhodně Mercedes, kterou
jsem ztvárňovala v muzikálu Karla Svo-
body, Zdeňka Borovce a Richarda Hese
Monte Cristo. Tato role mi dávala velkorysý
prostor emoční, i co se týče vývoje postavy
jako takové. Zpívala jsem Mercedes mladič-
kou, optimistickou a dychtivou a během
představení jsem se proměňovala ve zra-
lou, osudem zklamanou a frustrovanou
ženu, která ovšem stále žije nadějí a dou -
fá… Byla to překrásná role, hudba byla z pe -
ra mistra Svobody vskutku královská a bás -
ně – písňové texty pana Borovce, to byl
vždy zážitek pro mě jako interpretku, ale
pevně věřím, že i pro muzikálové fanoušky
i fajnšmekry. Přála bych tomuto dílu come-
back, aby znovu ožil a stejně jako doposud
Svobodův a Borovcův Dracula přitáhnul
další generace do divadla. 
● Co podle vás potřebuje muzikálový
here c, aby svou práci vždy zvládl profe-
sionálně?

Netřeba určitě připomínat, že muziká-
lový herec by měl zvládat pověstnou troj-
kombinaci: zpěv, herectví a tanec… Muzikál
je od slova muzika, tak tato stránka jeho
výbavy by měla podle mě být nejsilnější, ale
samozřejmě, že ideál je, aby zvládal všech -
no. S touto výbavou by měl mít hlavně svou
práci rád, měl by být dobrý vypravěč pří-
běhů, protože na jevišti není sám za sebe,
ale pro diváka žije roli své postavy. Divadlo
je o partneřině, je fajn, když zvládá své ego
a ví, kdy je v prvním plánu a kdy zase slouží
dalším postavám. Mám ráda vášnivé herce,
lidi, kteří do svého projevu investují emoce. 
● Máte vysněnou nějakou muzikálovou
roli? Je nějaký muzikál, který vás oprav -
du láká, a chtěla byste v něm hrát?

Odjakživa mám ráda kabaret jako žánr,
jazz a swing, moc by mě potěšilo, kdyby mi
nějakou hezkou příležitost osud dopřál. 
● Jak těžké je pro muzikálovou herečku
obstát v dnešní silné konkurenci? Co

byste doporučila adeptce na muzikálo-
vou hvězdu?

Určitě ano. Dnes už je na našem „muzi-
kálovém trhu“ spousta dobrých herců
a zpěváků a každý rok přicházejí z mnoha
konzervatoří desítky absolventů, kteří by
se rádi uplatnili v muzikálu. Chodí na kon-
kursy, ale jen na pár se usměje štěstí. Re-
cept na vítězství nemám, ale každému bych
doporučila, aby vsadil na pracovitost, zů-
stal sám sebou, šel si za svým vysněným
cílem a nehroutil se po první prohře, když
něco nevyjde. 
● Kromě muzikálů vystupujete často
jako sólová zpěvačka se svojí kapelou
a spolupracujete také s mnoha špičko-
vými hudebními tělesy. Co je vám milejší,
a co je pro vás těžší, odehrát muzikálové
vystoupení, nebo sólový koncert? 

Co mi dá víc zabrat? Těžko říct, snad jen,
že cítím, když táhnu jako sólová zpěvačka
koncert, který je na mě postaven, kdy zpí-
vám, moderuji a snažím se o kontakt s di-
vákem, cítím větší osobní zodpovědnost,
tlak, jak se říká. Milá jsou mi obě prostředí
a pestrost mého hudebního života mi vy-
hovuje. Těším se na jedno i druhé, změnu
mám ráda a také se těším na kolegy, přátele. 
● Kdy se cítíte na jevišti nejvíc šťastná?

Šťastná jsem v okamžicích, když prožiji
na jevišti krásné souznění, takovou lehkost
bytí. Když vše přirozeně plyne a naše hraní
má energii. Dnes, když jsem k pokoře při-
lezla, jak se říká po kolenou, si toho moc
vážím. 
● Na repertoáru máte hodně písniček.
Podle čeho si je vybíráte a máte mezi
nimi nějakou svou nejoblíbenější?

Záleží na tom, jaký program chceme ode-
hrát. Koncertuju s kapelou s poprockovým
programem, který hrajeme v kulturních do-
mech nebo bavíme lidi na náměstích na
městských slavnostech a podobně, v ad-
ventním čase hrajeme divákům koncertní
program, který je ladí do pohody, aby se tě-
šili na Vánoce, a již druhou sezónu koncer-
tuji zejména v divadlech s ryze muzikálo-
vým programem Muzikál – moje láska
s hos ty Marianem Vojtko nebo s Radimem
Schwabem. Baví mě také koncerty - recitály
v kostele nebo spolupráce s pěveckými
sbory, vzhledem k tomu, že mě velmi baví
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také swing, koncertuji také
s bigbandy se swingovým reper-
toárem. Můj repertoár je tedy
poměrně rozmanitý, ale jsem ve
znamení Blížence, tak je to asi
v pořádku.
●Co považujete za svůj zatím
největší úspěch?

To je určitě těžká otázka, ale
asi bych řekla, že to, že mi ze
syna vyrostl milý mladý gentle-
man, který má srdce na pravém
místě. 
●Zúčastnila jste se také tele-
vizních soutěží Star Dance
a Tvoje tvář má známý hlas.
Co pro vás účast v těchto
show znamenala?

V obou případech jsem byla
mile potěšena nabídkou ke spo-
lupráci, kterou jsem přijala
a také nikdy nelitovala. Star-
Dance je moc pěkný pořad,
který se těší zájmu a oblibě
nejen konzervativnějšího pub-
lika, ale i tím, že kromě noblesy,
kultivovaného tance i mluve-
ného slova diváka opravdu baví,
má právem obrovskou sledova-
nost a účast v tomto pořadu po-

važuji za prestižní. Byla to bá-
ječná zkušenost, kdy jsem „do-
stala do těla“, ale získala jsem
tam spoustu přátel, doputovalo
ke mně mnoho vřelých slov,
pochval a povzbuzení a zkuše-
nost, kterou jsem tam získala,
investuji dál do své kariéry.
Velké a milé překvapení pro mě
byla také soutěž Tvoje tvář má
známý hlas, kdy jsem se také na
půdě televize Nova setkala
s maximální péčí, starostlivostí,
profesionalitou a také laskavos -
tí. Myslím si, že to v mnohém
stojí a padá s profesionalitou
a energií skvělé producentky Si-
mony Matáskové, která tomuto
pořadu „velí“. 
● Náš rozhovor vzniká na
dálku, v nelehké době boje
s epidemií koronaviru. Jak
prožíváte období karantény?

Tento mimořádný stav proží-
vám velmi intenzivně. Přišlo to
a všichni jsme se s tím museli
nějak vyrovnat. Vštípila jsem si
několik zásad: přijmout to tak,
jak to je a smířit se s tím, chovat
se zodpovědně, poslouchat

a fungovat, abychom to spo-
lečně zvládli, co nejdříve, jak to
jen bude možné, a uvědomila
jsem si, že musím být aktivní
a zároveň, že karanténa je pro
mě jako člověka příležitost udě-
lat si takovou velkou inventuru
sebe sama. Vzhledem k tomu,
jak sleduji to úsilí zdravotníků
a mnoha dalších složek, nedá
mi to a pomáhám aspoň tím, že
šiju roušky pro Červený kříž,
natáčím snad vlídná videa pro
seniory v rámci projektu Život
90, jako zpěvačka a veřejně
známá osoba mám spoustu pří-
ležitostí oslovovat lidi, abych je
uklidnila či motivovala, slovem
potěšila a pohladila. Víc, než
kdy jindy, jsem v kontaktu s ce-
lou svou rodinou i přáteli, což
je vlastně velmi pěkné, i když
jsme si to „nevysnili“. Celou tu
situaci cítím jako obrovskou pří-
ležitost pro nás lidi uvědomit si,
jak moc se vzájemně potřebu-
jeme, jakou sílu má láska a jak
nám všem pomáhá a prospívá,
že právě láska je klíč k našemu
životu teď i v budoucnu. 

● Muzikál Dracula, ve kte-
rém jste účinkovala, se hrál
v Kongresovém centru na
Pra ze 4. Jak vnímáte Prahu 4,
máte ji ráda, líbí se vám? 

Na Praze 4 jsem bydlela v 90.
letech a vystřídala jsem tam
spoustu adres v Nuslích, Vršo-
vicích i blízkosti Vyšehradu
a Kongresového centra, kde
jsem dlouhodobě účinkovala
v muzikálech Dracula a Monte
Cristo. Velmi důvěrně znám
„Syn káč“, ráda jsem chodila
k řece a také hodně na Vyše-
hrad. Myslím si, že i tato část
Prahy má své velké kouzlo, je
rozmanitá a lidé se tady snaží. 
● Máte v okolí Prahy nějaká
místa, která se vám líbí?

Okolí Prahy je také zajímavé
a láká ke spoustě výletů do pří-
rody a za poznáním. Ráda vyrá-
žím na procházky k lomům
Velká Amerika, do lokalit v blíz-
kosti Karlštejna, ke Koněpru-
ským jeskyním, fajn se jezdí na
kole u Berounky, na hrady
a zám ky, je toho mnoho, dá se
to různě kombinovat.

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

www.drevar.cz
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PRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

www.tokofin.cz

Pociťujete nepříjemný tlak prsou?
Vnímáte zvýšené pnutí prsou?

Trápí vás zvýšená citlivost prsou?

TOKOFIN (doplněk stravy)  
jako jediný kombinuje unikátní  
vlastnosti vitamínu E,  
vitamínu B6 a Indol-3-karbinolu.

Neobsahuje žádné hormony  
a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

Vyzkoušejte TOKOFIN pro opětovný komfort Vašich prsou.

INZERCE V4-0418

K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

Sběr tonerových
a inkoustových kazet

Velkoobjemové
kontejnery

V pilotním provozu byl
v Praze 4 zahájen pilotní
projekt sběru použitých

tonerových a inkoustových ka -
zet na vybraných sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy.
Sběr né dvory jsou vybaveny sa-
mostatnou 240 l sběrnou nádo-
bou červené barvy určenou vý-
hradně pro sběr použitého
tis kového spotřebního mate -
riálu. Do sběrných nádob je
možné odkládat jak originální,
tak i kompatibilní či renovované
tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou
zpra covány společnostmi reno-
vujícími tonerové a inkoustové
kazety. Originální a dříve reno-
vované originální tiskové kaze -
ty budou odborně renovovány
a umožněno jejich plnohodnot -
 né opětovné využití. Kompati-
bilní tiskové kaze ty musí být

zlikvi dovány, z dů vodu jejich
technologické nemožnosti pro-
vést funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová
kazeta v průměru ušetří
4,49 kg emisí skleníkových
plynů, 9,39 kg primárních pří-
rodních zdrojů a 0,67 kg od-
padu. Služba je dostupná na
třech sběrných dvorech, v pří-
padě čtvrté městské části jde
o sběrný dvůr Zakrytá na Spo-
řilově.

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
ve vymezeném ča sovém

úseku dle harmonogramu.
Do velkoobjemového kon-

tejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
va ny a WC mísy, sportovní náči -
ní, autosklo a kovové předměty.

Kontejner není ur čen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů, počítačů, chladni-
ček, mrazáků a spo ráků.

■ Na Veselí x V Občan. domově
■ Sládkovičova
■ Mirotická x Čimelická (u uli -
ce Novodvorská)
■ Mirotická x Čimelická

■Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
■ Na Chodovci (pro ti škole)

■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská

■ Severovýchodní IV. x Sever -
ní IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

27. dubna 16.00–20.00

28. dubna 16.00–20.00

29. dubna 16.00–20.00

30. dubna 16.00–20.00
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Pražská knihovna zpřístupní knihy
i pro neregistrované čtenáře

www.nasregion.cz

„E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využí-
vání není vázáno na členství v knihovně,“ uvedla Hanzlíková
a dodala, že každý měsíc přibývá až 20 nových titulů.
V těch to dnech knihovna zpřístupní odborné a historické
titu ly, a to i ty, které jsou stále vázány autorskými právy.
Knihy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius. S plat-
ným čtenářským průkazem budou podle Hanzlíkové zájem-

Čtěte na…

V Praze začíná čištění ulic,
tentokrát nebude potřeba přeparkovávat
V Praze začíná tradiční jarní čištění ulic, které potrvá do
konce června. Vzhledem k současné koronavirové epidemii
nemusí lidé tentokrát přeparkovávat, pod zaparkovanými
vozy budou pracovníci Technické správy komunikaci (TSK)
uklízet ručně. V běžném režimu jsou řidiči v dotčených uli-
cích značkami vyzváni k přeparkování auta a úklid poté za-
jistí stroje. Nyní se podle informací firmy značky rozmisťovat

Čtěte na…

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 04: ‚‚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 V4-0417
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sport

Pravidelné cesty do Golf
Clubu Hodkovicky podni-
kají Hynek Groh a Natálie

Saint Germain. Oba patří k tam-
ním golfovým nadějím. Jak se
ke sportu dostali a jaké mají
sny?
● Jak a kdy jste se dostali ke
golfu?

Hynek: Já jsem se k němu do-
stal v pěti letech. Hrál ho můj
táta, zkusil jsem si ho taky a za-
čal jsem trénovat přímo tady
v Hodkovičkách. Zelenou kartu
jsem si udělal už v šesti letech.
Golf hraju dvanáct let.

Natálie: Můj táta hrál golf
hodně intenzivně a když jsem
byla malá, strašně mě to zají-
malo. Začínala jsem s plastovou
sadou holí. Asi kolem deseti let
si mě všiml trenér a začali jsme
trénovat spolu.
● Měli jste někdy krizi, chuť
s golfem přestat?

Hynek: Nikdy jsem nechtěl
skončit, ale samozřejmě byly
světlejší a temnější chvíle, ně -
kdy mě to bavilo víc, někdy míň. 

Natálie: Měla jsem krizi asi
v jedenácti letech, měla jsem
dlouhodobý problém ve švihu
a už jsem tehdy nevěděla, co si
počít. Ale nakonec jsem na tom
zapracovala, zlepšilo se to a by -
lo to fajn.
● Jaké máte za sebou úspě-
chy?

Hynek: Když bych to vzal
z pohledu sezon, tak asi nej-
větší úspěch přišel v roce 2019,
kdy jsem obsadil třetí místo na
mezinárodním mistrovství ju-
niorů, ale i to, že jsem se dostal
do reprezentace a začal jsem
hrát evropské mistrovství do
osmnácti let. 

Natálie: Nejvíc si vážím asi
toho, že jsem se před dvěma
lety dostala do reprezentace.
● Jaký máte cíl?

Hynek: Můj cíl, další meta, je
dostat stipendium na univerzitě
v USA, hrát tam golf a postupně
se probojovat na PGA tour. 

Natálie: Chtěla bych si zahrát
LPGA tour.
● Věnujete se i jinému spor -
tu?

Hynek: Momentálně jen golfu
a s tím související přípravě v po-
silovně.

Natálie: Dřív jsem se věnovala
ještě i baletu, dělala jsem ho pět
let, ale nakonec jsem si vybrala
golf. Zkoušela jsem ještě i box
a jógu. Na golfu mě hodně baví
to, že je to individuální sport,
člověk si sám vytváří hru, nezá-
visí na nikom jiném. Hromadné
sporty totiž moc nemusím. 
● Jak se vám hraje a líbí
v Hodkovičkách?

Hynek: Líbí se mi tady moc.
Devítijamkové hřiště je dobré
tréninkové hřiště, místo je

A
D

České golfové naděje
trénují v Hodkovičkách

dobře dostupné, ze školy jsem
tady za chvíli, v kójích jsou vy-
hřívače, takže sem můžu jezdit
trénovat i v zimě. A fajn je, že
tady máme dobrou partu.

Natálie: Líbí se mi hodně to,
že jsme v podstatě v centru
Prahy, mám to sem blízko a jsou

tady super tréninkové podmín -
ky. Trénuje se tady ideálně.
● V čem je podle vás golf do -
brý sport?

Hynek: Golf je dobrá volba,
výhodné je, že se dá hrát profe-
sionálně i rekreačně. Člověk si
při hře vyčistí hlavu. 

Natálie Saint Germain

Hynek Groh
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 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

vyčistí ozonem celý prostor

 
 
 
 
 
 
 

 

www.nejozon.cz

Udržte své 
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V současné době se všichni
nacházíme v nelehké situaci.
Všude kolem nás řádí
nepřítel číslo jedna
koronavirus COVID-19. Stal
se strašákem pro většinu
zemí světa. Téměř nikdo
neřeší nic jiného než
množství nakažených, jak
a kde sehnat ochranné
pomůcky, jak ochránit naše
seniory. Musíme nosit
roušky, máme omezený
pohyb venku a další. Nikdo
si asi v tuto chvíli neumíme
představit, co tyto restrikce
přinesou, hlavně co se týká
ekonomického dopadu.

Lidé budou mít problém platit svoje zá-
vazky a dostanou se do složité situ-
ace. Budou mít psychické problémy.

Nemohou ven, nemohou posilovat přiroze-
nou imunitu, ke které potřebují především
čerstvý vzduch, vitamín C a pohodu. Tím
spíše se nakazí. Nemusí jít jenom o COVID-
19, ale třeba jinou chorobou a tím, že ne-
funguje ekonomika a vláda vynakládá ne-
smírné peníze na zdravotní péči a na
náhradu škod zaměstnancům, firmám
a dalším, může v budoucnu dojít k tomu,
že když budou potřeba peníze do zdravotní
péče, bohužel již nebude z čeho brát. Je
třeba se tedy zamyslet nad tím, zda tato
veškerá opatření jsou skutečně tak nutná.

Aktuálně došlo k velkému zlevnění cen
pronájmů a to díky volným bytům, které
byly určeny ke krátkodobému pronájmu.
Nicméně toto má pouze krátkodobý cha-
rakter, jelikož jakmile dojde k otevření hra-
nic a k obnovení turismu, tak opět se ceny
pronájmů, dle našeho názoru, vrátí k pů-
vodním hodnotám. Co se týká cen nemovi-

Aktuální situace
na trhu nemovitostí

tostí, možná v souvislosti s danou situací
někteří lidé prodají nemovitosti, které měli
na investici, případně někteří pravděpo-
dobně nezvládnou danou ekonomickou si-
tuaci a budou muset prodat svojí nemovi-
tost. Dle našeho názoru dojde ke
krátkodobému poklesu cen nemovitostí cca
o 10 % – 15 %, nicméně jakmile ekonomika
nastartuje, dojde opět k růstu cen, pravdě-
podobně na hod noty před současnou krizí.
Vše samozřejmě záleží především na době,
jak dlou ho takováto situace vydrží a hlavně
k jak velkému propadu ekonomiky dojde.
Jak se s tím vším vypořádají firmy, kolik bu-
dou muset propustit zaměstnanců, jak
vzroste nezaměstnanost a další. 

My v realitách nadále standardně fungu-
jeme. Pokud potřebujete poradit, případně
pomoci, neváhejte se na nás obrátit, rádi
vám pomůžeme.Budeme si držet palce,
abychom danou situaci, co nejlépe zvládli
a hlavně, abychom jí přežili ve zdraví.

Všem přejeme hodně zdraví a pevné
ner vy.

Ing. Jana Mikšánková
certifikovaná realitní makléřka

mobil: +420 776 827 676
e–mail: jana.miksankova@re-max.cz

Jan Halaška
certifikovaný realitní makléř

mobil: +420 602 229 133
e–mail: jan.halaska@re-max.cz

www.prodat-byt-v-praze.cz

Partner

Realitní služby,
jaké si přejete


