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Chátrající promenáda
vyvolává emoce
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Nový obraz
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Letos budou
modré

Jaroslav Němeček:

Recepty
Vánoční
pečení

Že s Fifinkou, Bobíkem,
Myšpulínem a Pinďou prožijeme
celý život, nás opravdu nenapadlo

zimní

štramberk
je kouzelný

Procházka "!  ulicemi Štramberka, malebného městečka v podhůří
Beskyd, je jako dělaná pro ty, kteří hledají  !, klid a romantickou
atmosféru. Zavítejte do míst, kde se psala historie. Ochutnejte !
, pochoutku z medu, kterou peče jen pár vyvolených pekařů. Uvolněte
se v   " a zažeňte žízeň   .

  ! !! 
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editorial
Vážení a milí čtenáři,
čekají nás první Vánoce s koronavirem. A až budete trávit
dlouhé zimní večery doma,
možná vám přijde vhod Vaše 4 se svými zajímavými
články. Zvláště pak rozhovor
s autorem legendárního komiksu pro děti Čtyřlístek. Letos už vychází 51. rokem,
a tak bych se vsadila, že v Čechách je jen málokdo, kdo
o něm ještě nikdy neslyšel. Tedy o jeho kreslených hrdinech
Fiﬁnce, Bobíkovi, Myšpulínovi a Pinďovi. Také si tu můžete přečíst o chátrající promenádě na Pankráci i o plánech Prahy 4 zapojit do zvelebení
kdysi skvostu socialistické sídlištní architektury nového
majitele prodejny Lidl, který by tam měl nahradit již poněkud omšelou Normu. Nebo o nové výzdobě stanice metra
Opatov babočkami a lilií tygří. I o zázraku, díky kterému
patnáctiletý chlapec přežil pád z 19. patra v Praze na Hájích. Další zázrak si pak můžeme připomenout pod ozdobeným vánočním stromečkem. Ať už nás čeká cokoliv, nemusíme propadat chmurám, a jak radil jeden indický
mudrc, využijme ten náš špatný nákup co nejlépe. Těším
se na vás po Novém roce!
Jitka Kačánová

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

Z obsahu:
str. 4
Aktuality: Co se děje
v Praze 4
str. 5
Doprava: Nový obraz
ve stanici metra
str. 6
Causa: Chátrající
promenáda na Pankráci
str. 8–9
Rozhovor: Jaroslav
Němeček
str. 10
Vánoce: Letos budou modré
str. 13
Recepty: Vánoční pečení
str. 14
Servis: Kam s odpadem

V příštím čísle:
Kulturní akce, uzavírky
silnic, parkování v městské
části
Uzávěrka podkladů
a inzerce 8. 1. 2021
Časopis vychází 18. 1. 2021
INZERCE V4-1211
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Rodinné byty chytře...
Nová „Nuselská“ je rezidenční komplex se soukromým
vnitroblokem, který je právě dokončován na území
bývalého areálu Nuselských mlékáren.
K nastěhování do konce roku 2020.
www.nova-nuselska.cz
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Chlapec přežil pád
z devatenáctého patra
Praze na Hájích spadl začátkem prosince zřejmě z 19. patra panelového
domu patnáctiletý chlapec. Dopadl
na přístavbu, odkud ho vyprostili hasiči.
Záchranáři ho uvedli do umělého spánku,
zajistili dýchací cesty, žilní vstup, zajistili
PŘIPRAVILA RED.

V

podle traumaprotokolu a převezli s vážným
úrazem hlavy a pánve do Thomayerovy nemocnice na traumatologii. Zatím není jasné, co dělal patnáctiletý chlapec v budově,
která slouží jako ubytovna ministerstva
vnitra.

Praha 4 vyhlásila
dotační programy na rok 2021
ada městské části Praha 4 schválila
vyhlášení dotačních programů pro
rok 2021. Ty mimo jiné podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní
a spolkovou činnost, sociální a zdravotní
oblast, rodinnou politiku a integraci cizinců
a národnostních menšin, životní prostředí,
prevenci v oblasti bezpečnosti a rizikového
chování dětí a mládeže i organizace zabývající se snižováním rizik v oblasti proti-

R

drogové problematiky. „Žádosti o podporu
projektů bude nutné předložit v termínu
od 4. ledna do 15. ledna 2021. Žádosti by
pak měly být vyhodnoceny do 30. dubna
2021. Upozorňujeme žadatele o dotaci, že
podmínkou pro posouzení nové žádosti je
předložení vyúčtování předchozí dotace,
a to do 31. ledna 2021,“ vysvětlil radní Jan
Hušbauer (ANO 2011), do jehož gesce dotační programy spadají.
INZERCE V4-1216
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Lávku čeká
demolice
ávku pro pěší na pražském Jižním
Městě přes ulici V Jezírkách u budovy pneuservisu a ulici Opatovská zbourá kvůli jejímu špatnímu stavu
Technická správa komunikací (TSK).
Obyvatelé Jižního Města navíc lávky
podle TSK nevyužívají, a proto v tuto
chvíli ani neuvažují o její náhradě. TSK
nyní hledá ve výběrovém řízení ﬁrmu,
která demolici provede. Spodní stavbu
lávky tvoří železobetonové pilíře založené na pilotách, zatočená rampa je podepřená ocelovými sloupy. V jedné ze
svých částí se pak přímo dotýká budovy
pneuservisu. Vybraná ﬁrma kromě samotné demolice také zajistí autorský
dozor nebo bude mít na starosti dohled
nad dodržováním pravidel bezpečností
práce. „Předpokládaný termín zahájení
prací je v prosinci 2020, ale je to podmíněno vydáním pravomocného rozhodnutí k demolici,“ uvedla tisková
mluvčí TSK Barbora Lišková. Dokončení demolice je zamýšleno do 33 dnů od
předání staveniště vybrané ﬁrmě.

L

doprava

Výstup ze stanice metra C Opatov
Nouzový výstup ze stanice Opatov trasy C pražského
metra nově zdobí velkoformátový obraz Flora a fauna od
výtvarníka Ondřeje Vyhnánka. Tzv. mural art zobrazuje
stylizované motýly babočky a lilie. Obraz pokryl plochu
o velikosti zhruba 280 metrů čtverečních.
otiv si v anketě dopravního podniku (DPP) a radnice Prahy 11 vybralo 509 z 1491 hlasujících. Náklady
malby byly asi 200 tisíc korun. V minulosti
se mural objevil stanice Vltavská a DPP je
chystá i u dalších stanic metra.
„Chtěl jsem udělat něco pozitivního pro
tohle místo. S vizualitou rostlin a hmyzu
pracuji dlouhodobě. Babočka a lilie tygří mi
barevností sedí k sobě, tak jsem s tím pracoval,“ řekl Vyhnánek.
V Praze se v uplynulých měsících spolupodílel například na výtvarné výzdobě Křižíkova pavilonu na Výstavišti v Bubenči.
Skica je inspirovaná knižními vědeckými

M

ilustracemi, především prací artdecového
umělce Eugèna Séguyea. Oranžovo-červená barevnost pak navazuje na červenou
barvu, kterou je označována trasa metra C.
Při malbě tvůrce nejdřív celý objekt nouzového vstupu přetřel fasádní barvou.
„Potom jsem si to večer nasvítil, abych
chytl základní outline a nemusel to složitě
překreslovat. Pak se vybarvuje aerosolovými spreji, které mají daleko lepší barevnost,
než kdyby se to dělalo fasádní barvou,“ poznamenal ke své práci Vyhnánek. Životnost
malby je podle jeho odhadu asi pět let. Současně by obraz měl být ještě natřen antigraﬁtti nátěrem.
INZERCE V4-1209

Mezi návrhy, o kterých lidé hlasovali, byl
dále obraz připomínající staré jeskynní
malby nebo současná abstrakce vytvářená
sprejem. Třetím návrhem byl obraz složený
z fragmentů, které vytvářejí větší celek,
a čtvrtým byl vítězný návrh. Další obdobná
velkoplošná díla plánuje město s DPP v projektu Umění pro město. Umělce hledá
v soutěži MuralartUM 2020. Podniku se
přihlásilo 70 umělců, kteří doručili celkem
116 návrhů.
Odborná komise již vybrala vítězná díla
pro další stanice metra Bořislavka a Nové
Butovice a také pro autobusovou zastávku
Spořilov.

PŘIPRAVILA RED., FOTO ARCHIV

zdobí nový velkoformátový obraz

causa
Prodej osmdesáti metrů čtverečních z promenády u ulice
Pujmanové na pražském Pankráci vyvolala na
zastupitelstvu čtyřky ohromnou bouři. Opozice s prodejem
zásadně nesouhlasí, namítá, že kvůli tomu městská část
ztratí možnost ovlivňovat podobu někdejší chlouby
socialistické sídlištní architektury.

Chátrající promenáda

vyvolává emoce
ářijové usnesení o prodeji městského
pozemku Lidlu, který má nahradit
dosavadní notně ošuntělou prodejnu
Norma, prošlo jen o jeden hlas, a opozice
jej okamžitě napadla s tím, že bude žádat
jeho revokaci. „Rozprodávání veřejných
prostranství je špatně už z principu,“ řekla
Vaší 4 zastupitelka Petra Rejchrtová (Piráti
a Nezávislí). „Obec se tak zbavuje vlivu na
to, jaká bude o pozemek péče, prostupnost
apod. Prodejem pozemku Lidlu ztrácí městská část přímý vliv na to, co na něm bude,
a stává se pouhým účastníkem stavebního
řízení s omezenými možnostmi,“ tvrdí. Navíc je prodej podle ní nevýhodný i z ekonomického hlediska. Je přesvědčená, že dlouhodobým pronájmem a případným právem
stavby by městská část získala ﬁnanční prostředky také, ale bez ztráty vlivu.
Ten je podle Rejchrtové důležitý, aby se
tam nestavěly věci, které tam nepatří. „Na
promenádě už došlo k zásahům, které jsou
nežádoucí. Např. nové zastřešení, které by
se hodilo spíš někam na autobusové nádraží nebo zazdění rámového schodiště. To
všechno jsou změny, které jsou nepatřičné.
Autoři a jejich dědici se navíc rozhořčují,
že došlo i k poškození jejich autorských
práv,“ líčí Rejchrtová, Investici z roku 2008
ve výši zhruba devíti milionů korun považuje za nedbalou a bezohlednou. „Za takové
peníze tam byly osazené nové přístřešky
a upravené záhonky, ale jinak promenáda
zůstala v neutěšeném stavu dál,“ tvrdí Rejchrtová. „Když se třeba rušilo původní zastřešení, což stálo městskou část dalších
1,2 milionu, odřezali z bočních stěn a budov železné traverzy. Dosud tam ale ční do
prostoru jejich zbytky.“
Rejchrtovou v její snaze, kdy na revitalizaci promenády a opravu uměleckých děl
zažádala z rozpočtu Prahy 4 na příští rok
o čtyři miliony, podpořili rovněž tvůrci uměleckých děl zdobících tento prostor nebo

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV PETRY REJCHRTOVÉ
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dědici autorských práv, například architekt
Jiří Lasovský nebo Martin Zet. Mimo jiné
právě za realizaci celku Pankrác I. Obchodní ulice, kterému se dnes říká Pujmanové,
byl jeho autor Lasovský letos Radou Obce
architektů oceněn Cenou za celoživotní přínos. „Promenáda byla kolektivním dílem
architektů a umělců a byla koncipována
jako celek. Dlouhodobým nezájmem a necitlivým přístupem byla řada realizací poškozena nebo zcela zničena. Tři stély byly
přesunuty mimo osu promenády a nahrazeny čínskými lvy, zastřešení nekulturně
odříznuto a nahrazeno přístřeškem, který
neodpovídá koncepci promenády,“ myslí si
Rejchrtová.

Opraví to Lidl?
Na tom, že promenáda je opravdu zanedbaná, se shodne opozice i koalice. Podle radního Michala Hrozy (TOP 09) to je důsledek
zanedbávání péče, které trvá již celá desetiletí. „Mohl bych se ptát, proč s tím něco
nedělalo předchozí vedení města, ale asi
víte, jaký je rozpočtový klíč dělení peněz
v Praze. Z 20 tisíc, které dostává na občana
hlavní město Praha, putují na městskou
část tři. Městská část má zároveň v majetku
spoustu prostor a žádná přechozí reprezentace neměla jednoduchou situaci v tom, aby
se jí dařilo udržovat a opravovat všechny
veřejné prostory, které má ve své správě.
My jsme to zdědili v tomhle stavu, to není
tak, že by se do něj dostalo za poslední rok
a půl, co jsme v radě my. A není to ani proto,
že by to naši předchůdci nechtěli udělat,
ale proto, že se potýkali se stejným problémem – nedostatkem ﬁnancí pro veřejné
prostranství. Jako se s ním potýkáme my
a jako se s ním budou potýkat i ti, kdo přijdou pro nás,“ řekl Vaší 4 Hroza.
Při rekonstrukci veřejných prostor dá
Praha 4 podle Hrozy hlavně na to, jak to cítí přímo její obyvatelé. „Tady to místo potře-

Graffiti, zarostlé schody, odpadky, nepořádek, zápach...
buje určitě péči také, a jednáme o tom, aby
se na tom podílel právě nový vlastník, tedy
Lidl. Zkrátka se nám nechce čekat, až na
to jednoho krásného dne městská část vyšetří ﬁnance. Věříme tomu, že ten, kdo má
někde obchod, tak má i z logických důvodů
potřebu, aby okolo jeho obchodu nějak vypadalo, tak bychom chtěli zainteresovat
Lidl, aby se na obnově tohoto prostoru také
podílel,“ řekl Hroza.
S tím, že by se prodejem pozemku město
zbavovalo vlivu, nesouhlasí. Určité podmínky, například zprůchodnění dnes neprůchozích prostor i do budoucna, mají být přímo
součástí prodejní smlouvy. Pro revokaci
usnesení nevidí Hroza žádný důvod. „Pro
mě je důležité, abychom tam umožnili
vznik a kompletní rekonstrukci té prodejny.
Věřím, že když tam bude, bude to mít kultivační vliv i na zbytek té promenády,“ doufá Hroza.

restaurace

Zastavte se na jedno.

Nebo spíš rovnou na tři
ť jste Pražáci nebo přespoláci, študáci, ajťáci nebo kravaťáci, ať Vám
chutná pivo světlé, tmavé nebo
řezané, ve Spojovně najdete
společnou řeč. Přesně kvůli tomu ji totiž na rozhraní Kunratic, Chodova a Šeberova založili
obyvatelé těchto pražských

A

čtvrtí – aby se měli kde sejít
a probrat všechno, co je spojuje.
Proto naši sládci vaří lahodná, často ne zcela tradiční piva,
doplněná navíc o výběr toho nejlepšího ze spřátelených pivovarů Hostivar a Trautenberk.
Samozřejmostí je i skvělá kuchyně, v létě doplněná o ven-

kovní stánek s našimi čepovanými pivy, dobrotami z grilu
a dalšími drobnými pochoutkami nejen pro nejmenší.
Na rozlehlé zahradě s dětským hřištěm si můžete v průběhu celého roku užít příjemnou atmosféru programů pro
nejmenší, letního venkovního

promítání, open air koncertů
a dalších doprovodných akcí.
Věříme, že si naši restauraci
s pivovarem rychle oblíbíte a stanete se pravidelnými hosty i se
svými přáteli všech generací.
Jen počítejte s tím, že se Vám
asi nepodaří zastavit se tu jen
na jedno, ale minimálně na tři!

INZERCE V4-1203

Veselé Vánoce se Spojovnou
Potěšte své blízké dárkem ze Spojovny.
Dárková kazeta obsahuje lahev vánočního speciálu
„Vánočák – 18 OLD ALE“, vánoční ozdobu
a sklenku s naším logem.
Na zadní straně je prostor pro věnování.

U nás můžete také obléknout celou rodinu
do spojovňáckých cyklodresů, podarovat
kamaráda voucherem, nakoupit lahůdky od
světem uznávaných paštikářů Melememaso,
nebo si jen dát dobré pivo a jídlo.
Sledujte nás na sociálních sítích, nebo na www.pivovarspojovna.cz,
ale nejraději se spolu s Vámi potkáme přímo u nás ve Spojovně.
U Kunratického lesa 1801, Praha 4, rezervace: 730 154 000

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4
Jaroslav Němeček, tvůrce nesmrtelného a nerozlučného
Čtyřlístku, letos namaloval jeho 700. pokračování a loni
oslavil 50 let nejpopulárnějšího českého komiksu.
Komiksu, který zná v Čechách asi každý a který se dočkal
také dvou celovečerních ﬁlmů nebo zinscenování další
legendou české kultury, divadlem Sklep. Ze současné
koronavirové epidemie ho bolí ruka i srdce a doufá, že už
to brzy skončí.

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV JAROSLAVA NĚMEČKA

Autor Čtyřlístku:
Že s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou
prožijeme celý život, nás opravdu nenapadlo.
● Váš Čtyřlístek je nejdéle vycházející
komiks v Čechách. Když jste ho před více
než 50 lety začal kreslit, čekal jste takový úspěch a to, že se dočkáme sedmistého vydání?
Před padesáti lety, když jsme se s mou
paní Lucií vrátili z Itálie a zavzpomínali,
jak krásné a hravé jsou dětské komiksové
knížky, řekli jsme si, že něco podobného
zkusíme i pro české děti. Za jedno odpoledne jsme dali život čtyřem postavičkám,
které dnes znají všechny děti: Fiﬁnku, Bobíka, Myšpulína a Pinďu. A to, že s nimi
prožijeme padesát let, vlastně celý život,
to nikoho z nás opravdu nenapadlo. Už do

8
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prvního čísla jsem nakreslil dva další příběhy: Kouzelníka Huriáše, Kluka Svetříka
a jeho strýce Kramulu… a nepřítele Čtyřlístku Zádrhele. Časem se k nám přidali
další autoři, výtvarníci jako pan Born, Jelínek, Pilař a další. Tím se Čtyřlístek stal
opravdovým dětským časopisem. Musím
vzpomenout na první textařku paní Ljubu
Štíplovou. Bez ní by Čtyřlístek nebyl Čtyřlístkem.
● Mají Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fiﬁnka
nějaké své předobrazy v živých lidech,
které znáte?
Jsou to čtyři zvířátka s duší obyčejných
tří kluků a jednoho děvčete. Takových na

ulici potkáte desítky. Zlobí, vymýšlejí klukoviny jako ostatní děti. Jenom si občas zaletí na Měsíc nebo se vypraví třeba mezi piráty, neradi uklízejí a Fiﬁnka má s nimi
spousty práce.
● Čtyřlístek před „vstupem do Pionýra“
zachránilo prý to, že Bobík je prasátko.
Je to pravda? A pokud ano, můžete k tomu říct něco víc?
Každé nakladatelství má svého šéfa,
a ten do všeho mluví. Šéf v nakladatelství
Panorama se lekl obliby Čtyřlístku a zavolal
si paní Štíplovou, aby jí vysvětlil mezinárodní situaci. Pohrozil jí, že pokud Čtyřlístek „nepůjde s dobou“, tak již nevyjde.
Vysvětlení paní Štíplové, že prasátko do
průvodu 1. máje nepatří, nevzal v potaz
a časopis Čtyřlístek s bouchnutím pěstí do
stolu zakázal: „Když ne, tak jste právě
skončili!“ Naštěstí se doma před svými
dětmi zmínil, jak to se Čtyřlístkem dopadlo,
a jeho dvě dcerky se daly do pláče a křiku.
A spolu s jeho manželkou nad ním zvítězily.
Příští den v redakci změnil názor a Čtyřlístek zase mohl vycházet a do průvodu již
nikdy nemusel.
● Podle dětí je Čtyřlístek nejoblíbenější
komiks vůbec. Proč si myslíte, že to tak
je?
Čtyřlístek přišel na svět v okamžiku, kdy
politické ledy začaly tát, a všichni věřili, že
přijdou lepší časy. Ale zafoukal vítr ze Sibiře
a Čtyřlístek přežil jen díky dětské popularitě. V současnosti pro něj píší a kreslí ti
nejlepší autoři a výtvarníci a vychází již padesát jedna let. Čtyřlístek bydlí na skutečném místě – v Třeskoprskách (Doksech).
Tady dostal i výstavní prostor ve zdejším

osobnost Prahy 4
zámku pro zřízení vlastního muzea. Však
většinu svých příběhů prožil v Krákořínském údolí, pod hradem Bezzubem a Houskou, u říčky Šuměnky a na břehu rybníka
Blaťáku. Když tam zajdete do lesa na houby, možná ho tam potkáte.
● V roce 2013 měl premiéru ﬁlm Čtyřlístek ve službách krále a k 50. výročí komiksu byl podle vašeho námětu natočen
další celovečerní ﬁlm Velké dobrodružství Čtyřlístku. Jak se vám líbili vaši hrdinové na ﬁlmovém plátně?
Splnila se má dávná touha, aby Čtyřlístek
„ožil“ na plátnech kin. Ale přání je jedna
věc. Netušil jsem, jak složitá a časově i ﬁnančně náročná je práce ve ﬁlmovém studiu. Na ﬁlmu pracují animátoři, režisér, je
potřeba hudba, propagace a k tomu panuje
nejistota, jestli se ﬁlm bude líbit, nebo jestli
bude pršet nebo bude horké léto. Film se
natáčí tři roky a to, že nakonec diváci přijali
oba ﬁlmy s potleskem, je zázrak. Třeba se
dočkáme oživlého Čtyřlístku i na televizních obrazovkách.
● Jak se ﬁlm líbil kritice?
Kritika je tu holt od toho, aby nějakou
chybu našla, a to se nám stalo u prvního
ﬁlmu. Ke Čtyřlístku jsme přidali postavičku
sponzora a několik kritiků nám to pak vyčetlo.

● Čtyřlístek ztvárnili ve dvou inscenacích také herci divadla Sklep. Viděl jste
jejich představení?
Bohužel jsem inscenaci neviděl, ještě
bych se dostavil a rád se zasmál. Tak snad
příště!
● Za krále českého komiksu je často považován Kája Saudek. Jak se vám líbí jeho tvorba a jaký jste s ním měl vztah?
Kája Saudek je výjimečný zjev v komiksové tvorbě. Škoda, že se na nás dívá už jen
shůry, a doufám, že nám drží palce. Myslím, že si tam „nahoře“ prohlíží Čtyřlístek
číslo 700 a usmívá se…
● A co třeba Štěpán Mareš, tvůrce Zeleného Raula?
Zelený Raul žije na podhoubí všech politických přešlapů a drsně a správně je komentuje. Motivy ke svým kresbám nemusí
Štěpán složitě vymýšlet, najde se jich u nás
dost a dost. Jen tak houšť, Raule!
● Abych nezapomněla na Rychlé šípy. Ti
se podle mého názoru svou pozitivní
a nevinnou náladou blíží Čtyřlístku asi
nejvíc. Také jste na nich vyrůstal?
Můj starší bratr byl skaut a měl doma sebraná všechna čísla časopisu „Vpřed s Rychlými šípy“. Pořád jsem v nich listoval, až se
knihy rozpadly. Ale možná, že něco z nich
ve mně zůstalo a tedy i ve Čtyřlístku.

● Někteří zastánci takzvané vyšší kultury nad komiksy často ohrnují nos,
přestože lidé je milují. Nepotýkal jste se
také někdy se zařazováním do takzvaně
pokleslého žánru?
Na začátku Čtyřlístku se kritici našli, ale
doba se změnila. Dnes vychází komiksové
časopisy po celém světě, pořádají se výstavy, natáčí se podle nich celovečerní ﬁlmy…
● Co podle vás musí dobrý komiks mít?
Musí mít začátek, vtipný děj a závěrečnou tečku.
● Jak se na vaší práci projevuje současná epidemie koronaviru?
Sedím u stolu a kreslím, ruka i srdce mne
bolí… Doufám, že se to brzy přežene!
● Zvládáme to, nebo jsme něco měli dělat jinak?
Měli jsme mít jako povinnou četbu knihu
Axela Muntheho Kniha o životě a smrti.
Naši doktoři by věděli, že u nás v Evropě
epidemie přicházejí a že je třeba se na ně
připravit.
● Jste mimo jiné čestným občanem
Prahy 4. Kde konkrétně tam bydlíte a jak
dlouho?
Bydlíme v Praze 4 už třicet let. Pamatujeme a vzpomínáme, že v naší ulici sáňkovaly děti. To ještě nebylo tolik aut a bylo
více sněhu. Čtvrť Podolí by si zasloužila
nové chodníky i silnice.
● Co se vám ve vaší městské části líbí,
a naopak co nelíbí?
Praha 4 je tak velká jako celé Budějovice.
Bydlíme v klidné čtvrti, z okna vidím stromy, sem na kopec jezdí autobus, a z atelieru
večer vidím celé město, i Hradčany. Co
chcete víc?
● Co byste si teď nejvíc přál?
Aby se lidé v této těžké době měli rádi
a pomáhali si. Všem přeji krásný nový rok!

Jaroslav Němeček

S Bobíkem, Myšpulínem, Fifinkou a Pinďou.

■ Narozen 20. února 1944 v Praze.
■ Výtvarník a duchovní otec slavného
dětského komiksu Čtyřlístek, který vychází již 51 let a který se letos dočkal
sedmistého pokračování.
■ Jeho hrdinové se postupně ocitli na
známkách České pošty, v Doksech (čtyřlístkovských Třeskoprskách) mají své
Muzeum Čtyřlístku a okolo Máchova jezera vede naučná stezka Se Čtyřlístkem
okolo Blaťáku.
■ Také s nimi vznikly tři krátké ﬁlmy
a dva celovečerní a jsou nejdéle vycházejícím českým komiksem.
■ Je ženatý 53 let, má jednoho syna.
■ K jeho koníčkům patří rybičky, pejsek
Čiky, historie, cyklistika a lyžování.

www.vase4.cz
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PŘIPRAVILA ANNA JULIE ŘEHOŘOVÁ, FOTO LENKA ŽMUDOVÁ

Vánoce
Modrá. To, že je tato barva dobrá, ukazuje rok 2020. Klasická
modrá totiž nebyla zvolena jen barvou roku institutem barev
Pantone, ale byla vybrána i jako barva letošních Vánoc. A to se
moc často nestává. V minulých letech byly barvami roku například
korálová nebo levandulová.

Modré a veselé.
Kdo ctí tradice a kdo skončí s vínem?
akové barvy asi na stromku jen tak někdo použít
neumí, ale s modrou je to
jednoduché. Hodí se jak k bílé
a stříbrné, tak i ke zlaté či červené, tedy k těm nejklasičtějším
barvám Vánoc.
Experti z institutu barev Pantone vybírají každý rok „Barvu
roku“. Prohledávají všechny
kouty světa a čerpají inspiraci
z různých průmyslových odvětví, turistických destinací i so-

T

cio-ekonomických podmínek.
Na základě tohoto výzkumu připadl na letošní rok odstín zvaný
klasická modrá. Nečekaným
překvapením je, že se modrá
stala i barvou letošních Vánoc.
Různé módní časopisy nebo sociální sítě, se letos inspirovaly
výzkumem Pantone a jako barvu Vánoc 2020 zvolily také modrou. Internet je proto již nyní
plný fotek modře nazdobených
vánočních stromků.

Barva tohoto roku, tedy klasická modrá, je považována za
barvu bezpečí. Pantone ji popisuje jako nadčasový a trvalý odstín, jenž přináší pocit klidu
a míru. Jak přenést trochu modré domů a vytvořit tak místo,
kde se vše uklidní?
Klasická modrá ladí asi nejlépe s bílou nebo stříbrnou.
V kombinaci se zeleným stromkem vypadá tón modré velmi luxusně a elegantně. Ani ti, kteří

INZERCE V4-1201
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ctí tradice, však nemusejí smutnit. Co třeba zkusit mezi obvyklé červené a zlaté ozdoby vložit
pár kousků modrých ozdob?
Modrá však nemusí být jen na
stromku. Co třeba věnec na dveřích nebo na stole? Pokud je i to
až příliš velký zásah do tradic
rodiny, můžete nakoupit modré
svíčky nebo zabalit dárky do
modrého papíru. A jestli ani to
neprojde, pak už zbývá jediné:
lahev modrého portugalu.

inzerce

INZERCE V4-1207

A@?>?=@<;=:9878
A;<654A<3

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID

2 )(( 2;+!2 )+( 2;
( 2

KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
Ů
S O C OBJEKTŮ
O J
Ů
PRŮMYSLOVÝCH
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL

/%$10#
&/%!( .-
( (-(%,) 
($ 
!.2%$( 

Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?

!$.;.&!);
(;(;),

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

>7 5
 ?7:98

;;
5

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz
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K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

INZERCE V4-1206

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V4 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé
správných tajenek
obdrží knihu
La Buchta
Cesta z jednoho těsta
Tajenka skrývá citát George Bernarda Shawa

INZERCE V4-1215

Lidé díky velké mikulášské sbírce darovali
potravinovým bankám 700 tun potravin

Kluziště je na Vypichu. V Dejvicích
ho vystřídalo odběrové centrum na covid

Velká charitativní akce, kterou inicioval reportér a moderátor
Jan Tuna se svým pořadem A DOST! lidi oslovila. V mikulášské potravinové sbírce darovali takřka 63 tun potravin
a drogerie, celkově pak potravinové banky nasbírali 700 tun.
Pomoc je určená především rodičům samoživitelům, osamělým seniorům či rodinám v krizi. Ještě na začátku roku
2020 před první koronavirovou vlnou Potravinové banky

Nově nikoliv v Dejvicích, ale na Vypichu u dopravního hřiště najdou zájemci o veřejné bruslení na šestce kluziště.
Nové místo bylo vybráno z toho důvodu, že na původním
prostranství v Dejvicích je umístěno odběrové pracoviště
na covid-19. Bruslí se na Vypichu před oborou Hvězda
v areálu dopravního hřiště. Vstup je zdarma, zabruslit si
zde je možné denně od 9.00 do 21.00 hodin. K dispozici

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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recepty

Vánoční pečení

Perníčky
500 g hladké mouky, 200 g cukru moučka, 100 g másla, 2 lžíce kakaa, 5 lžic medu, 1 lžička sody, ¼ kypřícího prášku do
perníku, perníkové koření
ouku s cukrem, sodou, práškem do perníku a kakaem prosejte. Přidejte všechny ostatní ingredience a vytvořte tuhé
těsto a přes noc ho nechte v lednici odpočinout. Další den
těsto alespoň hodinu předtím, než začnete s pečením, z lednice
vyndejte. Připravené těsto vyválejte na 3–4 mm silný plát a vykrojte vaše oblíbené tvary, ty skládejte na plech vyložený pečicím
papírem. Pečte při teplotě 180 °C. Jakmile začnou perníčky po
okrajích hnědnout, vyndejte je. Zdobte bílkovou nebo čokoládovou
polevou a různými cukrovinkami.

M

Opilý František
Na těsto: 220 g másla, 220 g cukru, 6 vaječných žloutků, 60 g
hrubé mouky, 60 g hladké mouky, půl sáčku prášku do pečiva, 1 a půl lžíce kakaa, 6 bílků na sníh
Na náplň: rybízová nebo malinová zavařenina, 220 g mletých
vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 1 dcl rumu
Na polevu: 200 g čokolády na vaření, 200 g másla nebo rostlinného tuku

míse smíchejte změklé máslo, cukr a žloutky, vše vymíchejte do pěny. V druhé míse smíchejte hrubou a hladkou
mouku, přidejte prášek do pečiva a kakao. Do pěny postupně přimíchejte sypkou směs, až vznikne hladké těsto. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a jemně vmíchejte do těsta. Troubu si předehřejte
na teplotu 170 °C, plech vyložte pečicím papírem a nalejte na něj
těsto. Pečte přibližně 15 minut. Upečené těsto nechte vychladnout a mezitím si připravte náplň. Mleté vlašské ořechy smíchejte
s cukrem a rumem, podle potřeby přidejte víc rumu nebo horké
vody nebo ořechů. Plát potřete zavařeninou a rovnoměrně naneste ořechovou směs. Na polevu si ve vodní lázni rozpusťte máslo
nebo tuk s čokoládou a nalijte na ořechy s rumem. Řezy krájejte
horkým nožem na čtverečky.

V

Bezlepkové linecké pečivo
400 g bezlepkové mouky Jizerka
zlatá, 210 g másla, 140 g cukru
moučka, 1 středně velké vejce,
dřeň z vanilkového lusku, rybízová marmeláda, vanilkový moučkový cukr na obalování
ředehřejte troubu na 210 °C,
pečicí plechy vyložte pečicím
papírem. Mouku prosejte do
mísy, přidejte máslo, cukr a vejce. Vyškrábněte dřeň z vanilkového lusku
a přidejte k ingrediencím. Nožem
promíchávejte nejdřív vejce s máslem, postupně přidávejte mouku
a začněte zpracovávat rukama do
hladkého těsta. Po menších částech
vyválejte na 2–3 mm silný plát a vykrajujte srdíčka nebo jiné oblíbené tvary. Přeneste na plech a pečte
do zlatova. Nechte vychladnout na plechu, pak slepujte marmeládou a případně ještě obalte v moučkovém cukru.

P
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PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO PIXABAY

Předvánoční pečení patří k době adventu
stejně jako věnec se čtyřmi svíčkami.
Krásně provoní byt vanilkou, skořicí
a dalším kořením a naladí nás na vánoční
dobroty. Ukrátí dobu čekání na Ježíška
především dětem, které moc rády vykrajují
a hlavně zdobí perníčky.

servis

Kontejnery

Kontejnery

na použitý textil

na objemný odpad

■ 2x ul. Jankovská
■ ul. Durychova (areál sběrného dvora)
■ 2x ul. Chodovská (u Kauﬂandu)
■ 2x Antala Staška (poblíž prodejny Albert)
■ Jílovská x Novodvorská
■ ul. Branická (u č. 161–171)
■ 1x V Štíhlách x Štúrova

■ Roztylské náměstí (parkoviště u Tesca)
■ 2x Kotorská x Hvězdova
■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysinách
■ Durychova (u pošty)
■ 2x Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní

14
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20. 1. 16.00–20.00
■ Baarova x Telčská
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

12. 1. 16.00–20.00
■ Zachova x Nad Svahem
■ Herálecká I. x Pacovská
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova

■ Stanoviště tříděného odpadu č. 4
Nuselská 2/1 (náměstí Bratří Synků)
■ Stanoviště tříděného odpadu č. 30
Podolská 116
■ Stanoviště tříděného odpadu č. 62
Štúrova 25 (v ulici Hurbanova)
■ Stanoviště tříděného odpadu č. 288
Hlavní 114 (v ulici Choratická)
■ Stanoviště tříděného odpadu č. 232
Jílovská 424/31

DOMÁCNOSTI KANCELÁŘE TĚŽKÁ BŘEMENA DOPRAVA SKLAD
BALICÍ MATERIÁL MONTÁŽNÍ PRÁCE LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO
M:737 208 508 W:WWW.PLUSIM.CZ E:STEHOVANI@PLUSIM.CZ

19. 1. 16.00–20.00
■ Na Květnici (u tříd. odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova

11. 1. 16.00–20.00
■ Halasova x U Strže
■ Pod Višňovkou
■ Murgašova
■ Zelený pruh x Za pruhy

zatím umístěny na pěti stanovištích.
Do sběrných nádob lze odevzdávat použitý olej či další kuchyňské tuky v uzavřených PET
lahvích na vybraných stanovištích tříděného odpadu:

STĚHOVÁNÍ PRAHA ■ RYCHLE ■ LEVNĚ

18. 1. 16.00–20.00
■ Žilinská
■ Kotorská (u jeslí)
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova

7. 1. 16.00–20.00
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Pod lysinami 2 (u trafačky)
■ Pod Děkankou x Nad Spádem

na použitý textil

O

14. 1. 16.00–20.00
■ Pod Krčským lesem x Ružinovská
■ Vzdušná x Na Rovinách
■ Korandova x Havlovického

6.1. 16.00–20.00
■ Pod Dálnicí č. 1
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Mezivrší x Nad Šálkovnou

Kontejnery
d září 2019 funguje v MČ
Praha 4 zkušební provoz
sběru použitého oleje
a dalších kuchyňských tuků.
Obyvatelé je mohou ukládat
do černých sběrných nádob
o objemu 240 litrů, které jsou

■ U Habrovky x U Krčské vodárny
■ Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou
■ Michelská x U Michel. mlýna

5. 1. 16.00–20.00
■ Pod Terebkou (nad schody)
■ Pekárenská x Prostřední
■ U Pernštejnských x Družstevní
■ Nad Pískovnou x Přechodní

21. 1. 16.00–20.00
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

13. 1. 16.00–20.00
■ Nad lesním divadlem x Němčická
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4. 1. 16.00–20.00
■ Jivenská x Adamovská
■ Čestmírova x Mečislavova
■ Zálesí x Sulická
■ Vavřenova

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Volejte Petra
773 085 645

Oprava
oken, žaluzií

Více na
www.vase4.cz

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

INZERCE V4-1214

poskytování sociálních služeb
lidem, kteří se ocitli v krizové
životní situaci, například dlouhodobě nezaměstnaní, mentálně postižení občané, propuštění vězni a podobně. Darovaný
textil je dále tříděn a dostává se
přímo k lidem, kteří ho dále využijí

INZERCE V4-1218

ěstská část Praha 4 zakoupila tři další kontejnery na použitý textil,
o jejich umístění rozhodli sami
obyvatelé Prahy 4.
Obsluhu kontejnerů zajišťuje
charitativní organizace Diakonie Broumov. Jedná se o občanské sdružení, jehož posláním je
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