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Oprava Branické
ulice pokračuje

Aktuality
Novinky
z Prahy 4
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Prodej
nemovitosti

Lucie Štěpánková:
Servis
Kam s odpadem
na čtyřce

Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět

INZERCE V4-0504

editorial
Vážení čtenáři,
vypadá to, že život v Česku se
pomalu vrací do starých kolejí. Nadále je potřeba dodržovat opatření, která riziko nákazy snižují, ale z nejhoršího
jsme snad venku. Jaké pro
vás uplynulé dva měsíce byly?
Jak jste je strávili, co vás překvapilo, potěšilo nebo naštvalo? Napište nám, jak jste
prožívali mimořádné týdny,
které se, doufejme, už nikdy
nebudou opakovat. Přinášíme vám řadu aktualit ze čtvrté městské části. Některé se pochopitelně týkají koronaviru,
ale zatímco v minulých vydáních jste se vesměs dočítali
o tom, co se nesmí, co je zakázáno nebo omezeno, teď už
vás můžeme potěšit a informovat vás o tom, co se vrací do
původního stavu. Nezapomínáme ani na informace pro
podnikatele nebo nájemce obecních prostor. A také nevynecháváme povídání se zajímavou osobností, tentokrát jde
o herečku z oblíbených seriálů Ulice či Vyprávěj Lucii Štěpánkovou. Měla šanci čtyřku poznat a oblíbila si jí. Má zálibu v hledání si pražských zákoutí, která nejsou úplně
známá, neproudí tam turisté, ale na ni působí. Přejeme
vám pevné zdraví.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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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.

aktuality z Prahy 4 na www.nasregion.cz

Skauti mají
prodlouženy nájemní smlouvy
kauti z Prahy 4 mohou i nadále využívat klubovny a další zázemí a přilehlé pozemky ve střediscích Blaník
a Ostříž. Čtvrtá městská část totiž prodloužila nájemní smlouvu se spolkem Junák
o dalších padesát let. Po uplynutí této doby

PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV

S

bude možné prodloužit nájemní smlouvu
o dalších patnáct let, pokud ani jedna ze
stran smlouvu nevypoví. Středisko Blaník
je vůbec největším skautským zařízením
v republice, středisko Ostříž je jedním
z největších v Praze.

Za parkování
se opět platí
lavní město Praha obnovilo minulý
týden zóny placeného stání. Za parkování se tak ve všech městských
částech opět platí a ponechat své vozidlo
zde mohou buď majitelé parkovacích
oprávnění nebo ti motoristé, kteří využijí
možnost placeného stání ve vyhrazených
zónách. K omezení zón bylo přistoupeno
kvůli pandemii koronaviru. Všichni řidiči
mohou počítat s tím, že pokud měli řádně

H

zaplacené parkování v zónách, oprávnění
se jim prodlužuje o dobu, kdy byly zóny
zrušeny, a to i v případech, kdy jim během
nouzového stavu platnost vypršela. Nové
oprávnění potřebují jen ti majitelé aut, kteří si pořídili nové vozidlo nebo ti, kteří si
oprávnění ukončili. Od pondělí 4. května
také v jednotlivých městských částech fungují všechny výdejny parkovacích oprávnění v plném režimu.
INZERCE V4-0517
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Valorizace
nájemného zrušena
tvrtá městská část se rozhodla
zrušit letošní valorizaci nájemného, a to u všech prostor, které
má ve správě. Důvodem je epidemie koronaviru, po celý letošní rok se tak nájemné nebude zvyšovat. V lednu přitom
radní městské části rozhodli o valorizaci ve výši 2,8 %, která odpovídá roční
míře inﬂace určené Českým statistickým úřadem za rok 2019.

Č

Squat v Klánově
byl odstraněn
ývalý obytný dům v ulici Klánova
nedaleko koupaliště Lhotka, kde
se v posledních letech scházeli
bezdomovci a narkomani, je minulostí.
Objekt byl v soukromém vlastnictví
a majitel ho odstranil. Právě soukromé
vlastnictví problematických objektů
často komplikuje řešení situace.

B
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Společenské
a kulturní akce se ruší
šechny akce pro veřejnost, které
se měly konat v květnu a červnu,
jsou zrušeny nebo odloženy, a to
z bezpečnostních důvodů souvisejících
s pandemií koronaviru. Výjimkou byly
pouze pietní akty pořádané u příležitosti výročí Pražského povstání. Konat
se prozatím nebudou ani akce pro seniory, obnoveny budou pravděpodobně
až na podzim. Využít mohou lidé cvičení s prvky Tai-chi prostřednictvím webových stránek radnice. Cvičí se prostřednictvím videí s lektorkou, nové
klipy jsou ke shlédnutí vždy v pondělí
kolem 9.00 hodin. Cviky jsou vhodné
pro všechny věkové kategorie, od dětí
až po seniory. V týdnu od 1. června se
cvičení přesune ven do parku Na Pankráci. Cvičení bude zdarma a zájemci
se budou scházet naproti kavárně Kafé
na půl cesty. Pondělky od 18.00 do
19.30 budou určeny pro dospělé mladší
a střední věkové generace, úterní dopoledne od 9.00 do 10.30 budou potom
vyhrazeny seniorům a tělesně slabším.

V

Slevy
pro podnikatele
raha 4 poskytne slevu na nájmu v nebytových prostorách městské části,
a to za měsíce březen a duben. Sleva
se však týká výhradně těch podnikatelů,
kteří museli kvůli mimořádným opatřením
zavřít nebo výrazně omezit svůj provoz.
Dosáhnout lze až na slevu 70 procent.

P

Kompletně zavřené provozovny mohou
žádat o nejvyšší slevu, ty s omezeným provozem potom o čtyřiceti procentní snížení
nájmu. Podmínkou poskytnutí slevy z nájmu v čtyřkových objektech je bezdlužnost
podnikatele a nájemník nesmí být ve výpovědní lhůtě.

Školní obědy
dostupné pro každé dítě
ěkteré základní a mateřské školy ze
čtvrté městské části se zapojily do
projektu Školní obědy dostupné pro
každé dítě. Projekt je ﬁnancován z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci. Na čtyřce jsou zapojeny čtyři základní školy a dvě mateřinky s požadavkem
na dotované obědy pro bezmála devět desítek vytipovaných žáků základních škol

N

a třináct dětí z mateřských škol. Týká se to
obědů, které budou dětem podány v příštím
školním roce. Čtyřkové školy a školky navíc
využívají možnosti dotovaných obědů pro
žáky ze sociálně a ekonomicky slabých rodin prostřednictvím projektu Obědy pro
děti obecně prospěšné společnosti Women
for women. Letos je zapojeno 11 škol
a zhruba 60 žáků.
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Pacient stráví na sále přibližně 20 minut a již
druhý den může bez problému pracovat na
počítači nebo sledovat televizi.

Zbavit brýlí se můžete
v každém věku
Máte šedý zákal nebo se chcete
zbavit dioptrií? Anebo si chcete jen
preventivně zkontrolovat zrak? Oční
klinika DuoVize v Praze na Pankráci
funguje v plném provozu. Zavedli
jsme přísná hygienická opatření
a objednáváme naše stávající i nové
pacienty. Máme krátké objednávací
termíny a pro objednání není nutná
žádanka.

20–40 let Laserové operace
s dokonalou přesností
Odstranění dioptrií laserem trvá jen pár
minut. Výsledek ale zaručeně změní váš život – a brýle můžete hned zahodit! Nejšetrnější laserovou metodou současnosti je
ReLEx SMILE (NeoSMILE 3D), při které působí na oko pouze femtosekundový laser.

40–65 let PRELEX zlepší
vidění na čtení i do dálky
Při zákroku PRELEX se během jednoho
zákroku odstraní jakýkoli počet dioptrií.
Zlepší se tak vidění na všechny ohniskové
vzdálenosti. „Během nelaserového zákroku
se vy mění původní lidská čočka za umělou
trifokální nebo multifokální nitrooční čočkou. Pacient uvidí lépe na čtení, na počítač
i do dálky,“ vysvětluje MUDr. Lubomír Tová- torickou čočku pro korekci astigmatismu
s příspěvkem zdravotní pojišťovny.
rek, oční chirurg Oční kliniky DuoVize.
Přijďte vyzkoušet služby a péči nejlepší
Ordinace roku 2019 v Praze, kterou si zvolili
Operace šedého zákalu
sami pacienti. DuoVize se umístila na předvás zbaví i dioptrií
ních místech soutěže Ordinace roku i v roce
Šedý zákal (katarakta) je oční onemoc- 2018 a 2017 a punc kliniky dokazuje i cernění, při kterém dochází k zakalení normál- tifikát kvality ISO 9001, který DuoVize každý
ně čiré oční čočky. Zakalená nitrooční čočka rok úspěšně obhajuje.
způsobuje neostré vidění, rozmlžený obraz,
DuoVize dodržuje vysoká hygienická
barvy mají šedožlutý nádech. Během zákro- opatření. Nastavili jsme opatření proti
ku nahradí oční chirurg zakalenou oční covid-19. Chráníme sebe i vás!
čočku umělou nitrooční čočkou.
Umělé čočky dnes zlepšují i vidění na
všechny vzdálenosti. DuoVize nově nabízí Tel.: 777 643 020, www.duovize.cz

www.vase4.cz
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Čtyřka zprovozní

Budějovická průjezdná
v jednom směru

své mateřské školky
tvrtá městská část obnoví provoz
svých mateřských školek, a to od
stejného dne, kdy se mohou dobrovolně vrátit děti do základních škol, tedy od
25. května. Radnice však apeluje na rodiče,
aby docházku dětí využívali v nezbytně
nutných případech, kdy musí docházet do
zaměstnání. Všechny čtyřkové mateřinky

Č

udějovická ulice je znovu průjezdná v jednom směru, a to od
Jižní spojky směrem k ulici Antala Staška. Skončila zde oprava havárie
vodovodního řadu na křižovatce ulic
Budějovická a Nad Pískovou. Jedním
směrem je Budějovická ulice průjezdná
proto, že v opačném směru trvá uzavírka kvůli rekonstrukci plynového vedení.

B

navíc budou otevřeny po celý červenec. Důvodem je pomoc rodičům, z nichž si řada
musela vzít po dobu mimořádných opatřeních dovolenou a další například v červenci
čerpat nemohou. Srpnový provoz ve vybraných mateřských školách bude upraven
podle aktuálního vývoje epidemiologické situace.

Knihovny

U sportovišť
budou nové toalety

jsou opět otevřeny
pět v provozu jsou pobočky pražské
knihovny ve čtvrté městské části.
Uzavřeny byly z důvodu šířícího se
onemocnění koronavirem. Otevřeno je
však v mimořádném režimu. Do knihovny
je možné vstoupit pouze se zakrytým nosem a ústy, platí povinné dodržování dvoumetrových rozestupů, anebo maximálního

O

vě smart toalety najdou lidé
v blízkosti sportovišť na Roztylském náměstí a v Podolské ulici.
Jde o mobilní záchody vybavené solárním napájením, čtečkami platebních
karet, ovládacím softwarem, softwarem pro dálkovou obsluhu a monitoringem. Forma platby snižuje riziko, že toalety budou zneužívány.

D

počtu osob na 1 m2. Knihovníci dále doporučují používat rukavice a platit kartou. Co
se týče vrácených knih, ty poputují na dva
dny do karanténa, teprve potom zamíří
zpět do nabídky knihovny. Do konce května
jsou prodlouženy výpůjčky a rezervace,
čtenářům tak nenabíhá ani poplatek za
pozdní vrácení knih.
INZERCE V4-0522
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doprava

oprava Branické ulice
Od začátku května až do října potrvají
opravy Branické ulice. Probíhat budou po
etapách a práce navážou na rekonstrukci
z loňského roku, kdy proběhla výstavba
parkovacích stání a opravy chodníku v ulici
Nad Přívozem.
ěhem letošních čtyřech
etap dojde mimo jiné
k výměně povrchu vozovky z velké žulové dlažby na povrch z hutněné asfaltové směsi,
a to proto, že dlážděná vozovka
způsobovala nadměrný hluk.
Povrch chodníků z litého asfaltu bude naopak nahrazen kamennou mozaikou. V plánu je

B

také výsadba stromů a úprava
odvodnění.

Komunikace bude
po etapách uzavřena
Co se týče dopravních omezení, do 16. října bude Branická
v úseku od ulice Ke Krči k ulici
Mezivrší – Jiskrova po etapách
uzavřena. První omezení potr-

vá téměř do konce června a spočívá v uzavírce od ulice Ke Krči
– k domu čp. 103/25. Druhá
část oprav se týká ulice Branická od domu čp. 103/25 k domu
čp. 1689/14, potrvá do 7. srpna.
Navazuje uzavírka od domu
čp. 1689/14 k domu čp.

1719/40, časově jde o dobu od
8. srpna do 11. září. Rekonstrukci zakončí opravy od domu
čp. 1719/40 k místní komunikace Jiskrova, Mezivrší. Tady se
bude pracovat do 16. října. Rekonstruovaným úsekem nebude možný průjezd, ale pouze
přístup k objektům.

Kde jsou další omezení
■ do 21. 5. Náměstí Bratří Synků, mezi křižovatkami ulic Boleslavova a Čestmírova, stavební práce, rekonstrukce křižovatky, bezbariérové úpravy pro chodce, přesun uličních vpustí.
■ do 31. 5. Ulice Malovická, práce na inženýrských sítích.
■ do 4. 6. Ulice Nad pískovnou, oprava povrchu vozovky.
■ do 28. 6. Ulice Želetavská, oprava povrchu vozovky.
■ do 31. 8. Ulice Ohradní, propadlá vozovka, úplná uzavírka
v úseku od ul. Pod Vršovickou vodárnou I k domu č. 1346/10.

INZERCE V4-0513

Harmony

Vaše realitní kancelář

Současná situace na trhu s pronájmy bytů

P4 - Záběhice
Postupická
k pronájmu byt

Za poslední dva měsíce se změnilo mnohé, na 3 +1/Lodžie,
co jsme byli po léta zvyklí. Realitní kanceláře
klidné místo,
zůstaly otevřené, ale klientů moc nechodilo. V
nezaříz.
posledních týdnech však přibylo pronajímatelů
Cena:14.900,bytů, kterým odešly nájemníci - cizinci, studenti, Kč/měs
turisté, a jejich byty zůstaly prázdné. Mnoho
harmony@re-max.cz
majitelů, kteří si pořídili investiční byty, musí
P4 - Podolí
splácet hypotéku, takže výpadek příjmu je
V rovinách
citelně zatíží. Aby získali aspoň nějaký příjem,
Pronájem 3+kk
nájemné v bytech citelně snížili, tím lákají
možné nájemníky. Týká se to především centra byt/kancelář
suterén,zahrada
Prahy, kde se množství bytů k pronájmu
několikanásobně zvýšilo. Na druhou stranu tyto klidné místo
Cena: 18.300,pronájmy nemusí splňovat podmínky
Kč/měs
dlouhodobého pronájmu, je nutné se s
harmony@re-max.cz
podmínkami majitelů dobře seznámit. Takže
ačkoli ceny bytů k prodeji zůstaly víceméně
P4 - Nusle
stejné, pouze rychlost realizace se prodloužila, K l o b o u č n i c k á
ceny pronájmů se propadly o hodně níže.
Pronájem 2+kk,
Množství volných bytů v centru města ovlivnilo i Moderně
ceny bytů na krajích Prahy. Zájemci o pronájem zařízený byt
mají v současné době z čeho vybírat.

Také chcete prodat byt?
Rádi Vám pomůžeme.
Kontakt: 605 721 944
harmony@re-max.cz Hezké jaro Vám přeje tým RE/MAX Harmony.

Na Pankráci 20, Praha 4

605 721 944

731 171
618 626
464
603

Cena: 12.900,-

Kč/měs
harmony@re-max.cz

605 721 944

www.remaxharmony.cz
www.vase4.cz
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Na čtyřce pokračuje

Sympatickou herečku Lucii Štěpánkovou mohou vídat
diváci v představeních divadla V Řeznické, Studia DVA,
Pantheon production nebo Divadla Mana. Televizní diváci
ji znají z ﬁlmů a seriálů, například Sever, Profesor T.,
Vyprávěj, Ulice, Pojišťovna štěstí, Past, Na vlky železa
a dalších. V nové inscenaci Podzimní sonáta světoznámého
spisovatele a režiséra Ingmara Bergmana si zahraje Lucie
Štěpánková roli dcery, která se nemůže vyrovnat své
impozantní matce, slavné umělkyni a rozené primadoně.
Vršovické divadlo Mana připravovalo premiéru severského
dramatu o komplikovaném vztahu mezi matkou a dcerou
na začátek dubna, diváci si na ni ale budou muset počkat,
až skončí opatření souvisejícím s koronavirem.

Lucie Štěpánková:
Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět

Více na www.vase4.cz
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www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

jako jsou štíty budov, ploty
a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely
Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz
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Volejte Pavla
775 940 614

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

je pro mne důležité, abych si s lidmi rozuměla na jevišti. Nemusím se s nimi přátelit
v zákulisí, ale musíme si rozumět na jevišti.
● Jak moc se musí herec do své role vžít,
ovlivňují některé postavy, které hrajete
nějakým způsobem i vaše soukromí ?
Určitě ano. Vždy se snažím proniknout
do hloubky každé postavy, takže mě pokaždé nějakým způsobem zasáhne, obohatí
a posune třeba někam dál. Někdy se přistihnu, že v soukromém životě přemýšlím
jako ta postava. Nedávno mi řekl kolega Mirek Táborský, se kterým hraji v divadle
v Řeznické v představení Relativita: „Ty teď
zkoušíš něco nového, viď? Hraješ to trošku
jinak.“ A já si uvědomila, že je to Eva z Podzimní sonáty. Takový je ale vlastně život,

INZERCE V4-0520

Chcete inzerovat ve Vaše 4?

maminka dvou dcer. Jak se vám daří
skloubit mateřství a kariéru?
Snažím si čas na rodinu a práci dávkovat
tak, abych nikoho neošidila. Ve výsledku
vlastně hlavně sebe. Protože, když nemám
tyhle věci vyvážené, stávám se lehce nesnesitelnou.
● Podle čeho si vybíráte role obecně, co
vás musí zaujmout, abyste roli vzala?
Text hry, role nebo třeba porozumění
s režisérem či kolegy? Co je pro vás při
výběru důležité?
Pro mě je důležitá kombinace všeho. První
impuls je, aby se mi hra líbila, protože
opravdu nepůjdu do něčeho, o čem si myslím, že nemá smysl. Za tím jdou ruku v ruce
režisér a kolegové. Vnímám čím dál víc, jak
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● Co vás na Podzimní sonátě zaujalo
a co si myslíte, že zaujme diváky?
Ve hře jde o věčné téma matky a dcery,
což si zažíváme postupně v obou rolích téměř všechny. Během zkoušení jsem si uvědomila, že i v mém okolí spousta dospělých
žen vlastně nedospěla, protože buď jim to
jejich matky nedovolily, nebo se ony nechtěly vzdát role dcer. Přitom je to tak podstatné. Ta cesta může být zpočátku bolestná, ale pak může být velmi osvobozující
pro obě strany. Takže Podzimní sonáta je
taková sonda do vztahů matky s dcerou,
ale s katarzním vyústěním, což je velmi
osvobozující.
● V Podzimní sonátě hrajete dceru Evu.
Sama jste herečka, umělkyně, ale také
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, ARCHIV DIVADLA MANA

osobnost Prahy 4
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Diabetologie
Endokrinologie
Diabetická pedikúra
Řešení problematiky těhotenské cukrovky
Punkce štítné žlázy a UZ vyšetření
Moderní a klimatizované prostory na Pankráci
Ordinace roku 2018, 2019
DIAvize stále přijímá nové pacienty.
www.diavize.cz tel.: 778 710 979

chodí mi opravdu tak různorodé nabídky,
že vlastně ani nemám čas snít. Já si ty role
jen vylupuju jako Popelka oříšky. Na podzim bych měla zkoušet v divadle Ungelt
s Táňou Medveckou. Bude to takové napůl
vážné, napůl snad i humorné představení.
Pak mě čeká v divadle v Rytířské úplně
ztřeštěná komedie o dvou lidech, takže i ten
rozptyl postav je tak velký, že ani nemám
čas snít, jenom se těším.
● Těch rolí jste si zahrála hodně, je některá z nich, které jste doposud hrála,
nebo ještě stále hrajete, máte nějakou
svou oblíbenou postavu, která je bližší,
kterou máte raději, než ty ostatní?
To je těžká otázka, je jich tolik! Tak jinak,
která se vybaví první… Už v pardubickém
divadle se mi rozšířily herecké obzory díky
Ondině, kterou jsme tehdy pojali spíš jako
rybu, než jako vodní vílu. Potom vzpomenu
na mé setkání v Divadle v Řeznické s Martinem Hubou v představení Po zkoušce, kdy
mi jako režisér otevíral nevídané možnosti.
Přiznávám, občas to i bolelo, ale pak jsem
se na jevišti cítila svobodná jako nikdy předtím. A už od tématu raději dál, protože mi
vyskakují další a další postavy…
● Odmítla jste někdy nějakou roli a pak
toho třeba litovala?
Věci, které pro mě nejsou důležité, odhazuji do propasti zapomnění, takže bych
musela zapátrat v paměti. Snažím se ničeho nelitovat. Všechno je tak, jak má být.
Stalo se třeba, že přišly dvě nabídky najednou a já se musela rozhodnout a jednu odmítnout. Ale nějak jsem si to v sobě pojmenovala a opravdu si nepamatuji, že bych
litovala.
● Hrála jste na velkých divadelních scénách i v malých, intimních prostorech.
Cítíte se lépe na velkém jevišti nebo v malém, komorním prostoru?
Mám ráda obojí a nejlépe je, když má člověk obě možnosti. S komorním divadlem
v Řeznické i s Ungeltem jezdíme také na
zájezdy, takže se člověk dostane třeba do

● Komplexní urologická péče
● Unikátní léčba zbytnělé prostaty
horkou párou Rezūm
● Novinka roku 2020: fúzní biopsie prostaty
● Moderní a klimatizované prostory
na Pankráci
● Ordinace roku 2019, 2018, 2017
UroKlinikum aktuálně přijímá nové pacienty.
www.uroklinikum.cz tel.: 608 827 761
www.vase4.cz
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● Co vás vůbec přivedlo k herectví, k nápadu přihlásit se na konzervatoř?
Tak to by mě také zajímalo, kde se to vzalo. V dětství jsem opravdu moc extrovertní
dítě nebyla a dodneška se vlastně stydím.
Asi mě to prostředí nějak fascinovalo. V počátcích jsme s mojí kamarádkou hráli pro
mateřskou školku divadlo. Vymyslely jsme
si pohádku a bylo nám umožněno ji zahrát.
● Jak na vaše rozhodnutí, stát se herečkou, reagovali vaši rodiče, podporovali
vás nebo spíš zrazovali?
Měla jsem velké štěstí, protože rodiče mě
podporovali už od toho prvotního okamžiku, za což jim moc děkuji. Nikdy předtím
jsem nechodila do žádného dramatického
kroužku, jen ty vlastní hry s kamarádkami.
Teď, když jsem sama máma, to oceňuji ještě
víc, jak velká to od mých rodičů tehdy byla
známka lásky a důvěry.
● Když si člověk vybere nějaké budoucí
povolání má o něm určité představy
a ideály. Naplnily se? Nelitovala jste
někdy, že jste zvolila právě herectví?
Ne, opravdu nikdy jsem nelitovala. Moje
práce mě baví. Samozřejmě, člověk má
v danou chvíli, kdy mu něco nejde pochyby,
ale nelitovala jsem nikdy. Je pravda, že jsem
nikdy neměla žádné velké ambice, prostě
jsem chtěla hrát divadlo. Možná, že kdybych měla období, ve kterém bych neměla
práci, tak bych to řešila jinak, ale v tomhle
mám opravdu obrovské štěstí, takže jsem
spokojená a vždycky jsem byla.
● Měla jste nebo máte nějaké herecké
vzory?
Za studentských let jsem obdivovala
Vilmu Cibulkovou. Teď víc, než herecký
vzor vnímám sílu okamžiku. S kolegou,
s režisérem, sama v sobě. Když pochopíte,
že to je ta chvíle, že to chápete správně, že
jdete správnou cestou…
● Máte nějaký herecký sen, existuje nějaké hra nebo role, po které toužíte?
To vás také zklamu. Nevím, pod jakou
šťastnou hvězdou jsem se narodila, ale
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protože každý člověk se pořád mění a zkušenostmi se posouvá. Já se můžu nechat
obohatit impulsy postav, které hraji, takže
jsem jen bohatší.
● Pocházíte ze Vsetína, studovala jste
Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a hrála
v oblastních divadlech, než přišlo angažmá ve Vinohradském divadle. Jak
jste si zvykala na život v metropoli?
Když jsem v patnácti opustila rodný Vsetín a ocitla se v Ostravě, byl prvotní šok
z velkého města větší. Hodně mě to naučilo.
Pak přišly Pardubice. Jako velký zlom jsem
přechod do Prahy nijak nevnímala, byla
jsem zvyklá se o sebe postarat. Spíš jsem
v té době oceňovala větší možnosti, hlavně
kulturního vyžití. Nikdy jsem neměla pocit,
že bych byla ztracená. Brala jsem možnost
být v Praze jako výhodu.
● Jaká je vašima očima Praha 4, jsou na
čtyřce nějaká místa, která se vám líbí,
kam ráda zajdete?
Během zkoušení Podzimní sonáty jsem
si dopřála ten luxus a začala jsem chodit do
divadla pěšky. A díky práci, kterou mám rozesetou po Praze, jsem teď často procházela od Pankráce, Květnicí, dolů přes Jezerku a říkala si, jak je úžasné poznávat
takhle Prahu, pěšky je to úplně jiný pohled.
Snažím se hledat taková malá zákoutí,
která nejsou úplně známá, neproudí tam
turisté, ale nějak na mě působí.
● Z umělecké rodiny nepocházíte, i když
na začátku vaší kariéry se spekulovalo
o vašich rodinných vazbách na hereckou
rodinu Štěpánků. Myslíte, že to pro vás
byla výhoda? nebo jste to naopak pociťovala jako mínus?
Já o tom takhle nepřemýšlím. Napadne mě
například Bára Munzarová, se kterou jsem
byla v Divadle na Vinohradech, a je moje
kamarádka. Možná to vážně měla složitější
ona, protože já nemusela nikomu nic dokazovat. Přemýšlím o tom ale vlastně jen
teď, za pochodu, když se mě na to ptáte, jinak jsem to nikdy nevnímala.
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Teplic, kde je 600 míst a nejednou si může to velké divadlo zahrát. Ve výsledku je to vlastně
stejné. Snažím se být vždycky
pravdivá, samozřejmě ty prostředky na malém a na velkém
jevišti jsou jiné, ale baví mě obojí.
● Existuje podle vás výměna
energie mezi hledištěm a jevištěm, vnímáte ji, dokáže vás
nějak ovlivnit?
Jakékoli setkávání lidí je
vlastně výměna energie. Proto
lidé chodí do divadla, proto mě
tolik baví pro lidi hrát.
● Ve kterém žánru se cítíte
nejlépe, jaká herecká poloha
vám vyhovuje víc, komediální
nebo vážná?
Nejraději mám, když se spojí
obojí, když se člověk zasměje
a pak mu zamrazí. Takový je
přece i život.
● Zmiňovala jste, že se věnujete dabingu, v poslední době
docela často. Co vás na tom
baví? Je třeba nějaká postava, které byste ráda propůjčila svůj hlas?

Teď jsem dostala moc hezkou
příležitost. Dabujeme pro Netﬂix seriál z ženského vězení
v Americe, jmenuje se Orange
Is the New Black a dabuji tam
hlavní postavu Piper. Je to něco
úžasného, každý jednotlivý článek všech žen s určitým příběhem je skvěle zahraný. Je tam
prostě všechno. Herečka, kterou dabuji, je úplně skvostná,
takže se pokaždé těším, až se
zase setkáme.
● Dabujete také animované
ﬁlmy. Je v tom nějaký rozdíl,
namlouvat živé herce a animované postavičky?
Určitě, je to hravější. Někdy
je dost vtipné přijít na ten
správný tón hlasu, jak jej posadit, aby se k postavičce hodil.
Nedávno jsem natáčela audioknihu, to je zase něco úplně jiného. Právě to mě na herectví
baví! Rozptyl mé práce je obrovský, těch možností je tolik!
● Sledujete někdy s dcerami
animáky, máte je ráda?
Nemáme doma televizi, ale
na počítači jim animáky pouš-

Podzimní sonáta – Lucie Štěpánková a Dana Batulková
tím. Bohužel internet je zahlcen
takovým množstvím stupidit,
že je potřeba hlídat výběr. Když
se ale povede, dokážu lehce propadnout kouzlu tohoto světa.
Například když jsme byli v kině
na ﬁlmu Coco, a po skončení
jsme vycházeli ven, vypadalo to,
že mi vyvraždili celou rodinu.
Tak mě to celé dojalo.
● Máte nějaké životní motto,
kterým se řídíte?
Snažím se žít tak, abych se
za sebe nemusela stydět.
● A co odpočinek, jak nejraději relaxujte, co vás nabíjí?
Důležité je najít si v koloběhu
rodiny a práce čas sám pro sebe.
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Už jsem zmiňovala, že v poslední době chodím hodně pěšky a musím říct, že během
chůze se mi krásně pročistí
hlava. Tuhle jsem šla z Holešovic k nám domů a říkala si, že
to vezmu přes Petřín. Nakonec
mi to hodilo cirka jedenáct kilometrů, to byl panečku pořádný
výlet. Také ráda čtu, nejlépe
před spaním. Baví mě s dcerami
objevovat svět! Každý den nabízí něco nového!
● Jaké jsou vaše plány do budoucna, co připravujete, na
co se těšíte a kam byste pozvala diváky, až se opět otevřou divadla?
Kdybych teď začala mluvit
o budoucích plánech a domluvených projektech, přišlo by mi
to v dnešní situaci snad i nemístné. Ale pevně věřím, že
stejně jako lidé v jiných profesích, kteří se teď nemají možnost realizovat, se i mně s kolegy v Divadle Mana podaří
dokončit již rozdělanou práci.
A těším se, že se s diváky potkáme v otevřeném divadle!
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TERMÍNY
turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.:

29.
6.
13.
20.
27.
3.
10.
17.

-

BASIC GOLF




3.
10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.


 

 

 

 

 
 
 
 

PLAYER GOLF
 

Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
  244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz
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inzerce

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz
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Ty nejdůležitější
informace z vašeho
okolí hledejte
každý den na
www.nasregion.cz

NALAĎTE SI
a poslouchejte ty největší hity
folku, bluegrass, country a folkrocku

www.vase4.cz
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Naladíte nás v DAB+
nebo na www.play.cz
11

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

INZERCE V4-0518

Prodeje před provozovnou budou do konce
roku v Praze zdarma, stačí je jen oznámit

Základní umělecké školy
se přesunuly do online světa

Od 21. dubna mají podnikatelé v Praze možnost urychleného zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek
nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do
konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše
e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady.
Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky na pozemcích hl. m. Prahy. U stávajících se upravují smlouvy, u nových

Současný stav zásadně ovlivnil i základní umělecké školy,
které svou výuku a komunikaci s žáky musely přesunout
do online prostředí. Důkazem kreativity pedagogů i žáků
jsou skvělá videa, prezentující jednak samotný proces
výuky na dálku i důležitost uměleckého vzdělávání jako
takového. Děti, které tráví několik hodin denně domácí
výukou a jsou izolováni od svých vrstevníků, se prostřed-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12
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Čtěte na…

servis

kontejnery
a každém stanovišti bude kontejner přistavený
ve vymezeném časovém
úseku dle harmonogramu.
Do velkoobjemového kontejneru je možné odložit například starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
vany a kovové předměty.
Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
elektrospotřebičů, televizorů,
počítačů, chladniček a sporáků.

N

19. května 16.00–20.00
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
20. května 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Podolská x K Vysoké cestě

21. května 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Plamínkové (u garáží)
■ Branická x K Ryšánce
22. května 16.00–20.00
■ Kamenitá
■ Jílovská (u Alberta)
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Jalovým dvorem
25. května 16.00–20.00
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Ružinovská x Kukučínova
26. května 16.00–20.00
■ Na Veselí x V Občanském domově
■ Nad Havlem x U Krč. nádraží
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická
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Sběr tonerových
a inkoustových kazet
pilotním provozu byl
v Praze 4 zahájen pilotní
projekt sběru použitých
tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hlavního města Prahy.
Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy určenou výhradně pro sběr použitého
tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je
možné odkládat jak originální,
tak i kompatibilní či renovované
tonerové a inkoustové kazety.
Sesbírané kazety budou
zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové
kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány
a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být

V

zlikvidovány, z důvodu jejich
technologické nemožnosti provést funkční renovaci.
Každá renovovaná tonerová
kazeta v průměru ušetří
4,49 kg emisí skleníkových
plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu. Služba je dostupná na
třech sběrných dvorech, v případě čtvrté městské části jde
o sběrný dvůr Zakrytá na Spořilově.
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Velkoobjemové

realitní poradna

Chcete prodat svoji nemovitost,

teď je vhodná doba

ojďme se ale nyní podívat
na aktuální situaci na realitním trhu. 30.4. vláda
schválila zrušení daně z nabytí
nemovitosti ve výši 4%. Toto
zrušení se týká všech převodů,
kde účinky vkladu na katastr
nemovitostí nastaly v prosinci
2019, jde tedy o zpětnou platnost. Pokud vlastník daň uhradil a splňuje výše uvedený časový rámec, daň mu bude
vrácena. Zároveň dojde ke zrušení odpočtu úroků z úvěru od
1.ledna 2022, tzn. u všech
smluv, kde právní účinky vkladu nastanou do konce roku
2021 je možné si odečítat úroky
z úvěrů.
Vláda věří, že tato opatření
pomohou rozhýbat realitní trh.
Nicméně toto ještě musí schválit Poslanecká sněmovna.
V Praze se aktuálně k pronájmu nabízí přes 8 tis.bytů. Po
uzavření hranic došlo k tomu,
že nabídka na trhu s byty k pronájmu vzrostla téměř o 100%,
díky volným bytům využívaným ke krátkodobým pronájmům. Je velký tlak na snižování
cen pronájmů. Došlo ke snížení cen cca o 10% s pravděpodobným dalším snižováním cen
(nyní byt o velikosti 60 m2 –
sleva na nájemném cca
o 1.800 Kč/ měsíc).

P
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Aktuálně nabízíme k pronájmu byt 1+1 o velikosti cca 50
m2 přímo na metru Strašnická
za 13.500 Kč včetně služeb.
V současné době o byt není zájem, přitom ještě v únoru bychom ho za tuto cenu pronajali
obratem.
Dost často nám volají prodávající, zda mají prodat svoji nemovitost, nebo mají počkat.
Mají obavu, že ceny nemovitostí
půjdou z důvodu krize rapidně
dolů. Myslíme si, že k velkému
poklesu cen nemovitostí nedojde, a to z toho důvodu, že příčina probíhající krize má důvod
jinde, nejde primárně o ekonomickou krizi. Nicméně velký
vliv na pokles ceny bude mít doba, jak dlouho krize potrvá. Pokud pár měsíců, tak se to v ceně
nemovitostí téměř neprojeví,
pokud by ale ekonomika spadla
do recese, pak by muselo dojít
k narovnání trhu.
V nejbližší době se dostanou
do prodeje „se slevou“ investiční byty, které pořizovali investoři na krátkodobé pronájmy, které nyní ovšem není
možné obsadit. A dále byty, které budou nuceni majitelé prodat
z důvodu existenčních problémů.
Nabídková cena prodejů bytů
v Praze prozatím zůstává rela-

tivně stabilní. Na trhu se objevují pouze jednotlivé případy
nabídek pod cenou. Zatím objem takovýchto bytů k prodeji
není tak vysoký, aby se výrazně
snížil průměr cen.
V Praze byla v 1.polovině
dubna utlumena nabídka bytů
k prodeji cca o 38%. Jedním
z důvodů může být, že o byty
v tuto chvíli není velký zájem
a prodávající mohou vyčkávat.
Poptávka po bytech mohla poklesnout i z důvodu avizovaného zrušení daně z nabytí nemovitosti, k jehož schválení
došlo až teprve nyní.
Co aktuálně doporučujeme
prodávajícím pokud potřebují
prodat svoji nemovitost rychle:
snížit cenu a především se zaměřit na kvalitní prezentaci své
nemovitosti.
Co bude v této době potřeba
udělat pro úspěšný prodej nemovitosti? Díky zpomalení realitního trhu bude důležité, jak
bude nemovitost připravena
k prodeji. Velký důraz je třeba
klást na kvalitní prezentaci nemovitosti. V současné době je
spousta možností, jak kvalitně
prezentovat nemovitost, tak
aby kupující mohl svůj předvýběr realizovat z pohodlí domova.
Důležité je při prezentaci nemovitosti využít moderních nástrojů jako jsou: home staging,
virtuální prohlídka, videopro-

hlídka, profesionální fotograﬁe,
3D půdorys a další).
V případě použití těchto nástrojů je možné nemovitost prodat rychleji a za vyšší cenu cca
o 5–10%, než srovnatelnou nemovitost bez přípravy.
Ve výsledku mohou mít majitelé prodej nemovitosti „zdarma“ s veškerým servisem na
klíč (právní servis, úschova peněžních prostředků, vyřízení
hypotečního úvěru, a další).
Kvalitní prezentace nemovitosti s využitím moderních nástrojů v době omezení pohybu
osob se nám osvědčila. Díky
těmto použitým technologiím
jsme prodávali i v této nelehké
době. Bez videoprohlídky, případně virtuální prohlídky bychom nedokázali kupujícím nemovitost dostatečně představit.
Pak už jenom stačilo přijít a na
místě podepsat rezervační
smlouvu.
Rovněž je důležitá inzerce,
nestačí jen vyvěsit na internet,
ale využít i dalších možností
propagace nemovitosti. Je též
nutné mít stanovenou reálnou
tržní cenu.
Důležitá je tedy příprava nemovitosti, inzerce a cena.
Pokud řešíte aktuálně prodej
nemovitosti a nechcete prodávat pod cenou, neváhejte se na
nás obrátit rádi Vám poradíme,
případně i s prodejem pomůžeme.

Ing. Jana Mikšánková
certifikovaná realitní makléřka
mobil: +420 776 827 676,
e–mail: jana.miksankova@re-max.cz

Jan Halaška
Partner
Realitní
služby,
jaké si přejete

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

www.prodat-byt-v-praze.cz
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Máme za sebou již téměř dva měsíce
nouzového stavu, omezení volného
pohybu a téměř úplného zastavení
ekonomiky. Po velikonocích vláda začala
pomalými krůčky rozvolňovat nastavená
omezení. Tato rozvolnění mají probíhat až
téměř do konce května, kdy by se náš život
snad mohl pomalu dostat do „normálu“.
Nicméně již teď vláda avizuje, že některá
opatření tu s námi budou ještě dále.
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