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

Vážení čtenáři,
nejspíš jste si už všimli, že
došlo k uzavření jižního ves-
tibulu stanice metra Budějo-
vická. Důvodem je jeho špat -
ný stav. Komplikuje vám
ta hle uzavírka, která je plat -
ná až do odvolání, život?
Myslíte si, že měli být cestu-
jící a městská část informo-
váni předem? Napište nám
názor na e-mailovou adresu
zuzana.puro va@a11.cz.
Do  pravy se týká i další téma
tohoto vydání, jde o výstav -

bu metra D. Přinášíme vám také povídání s Barborou Ha-
nychovou, která zastává dvě na první pohled nesourodé po-
zice. Jednak je lékařkou, jednak ředitelkou Branického
divadla. Jak se k druhé pozici dostala a co ji nejvíc překva-
puje? A jaké novinky divadlo chystá? Nezapomínáme ani
na přehled volnočasových tipů. Na venkovní procházky to
ještě moc není, na čtyřce se ale v následujících týdnech
koná celá řada zajímavých akcí, které by bylo škoda nena -
vštívit. Anebo si přečtěte zajímavosti ze základních škol
z Prahy 4. Děti samozřejmě do škol chodí v první řadě kvůli
vzdělávání, koná se tady ale spousta zajímavých aktivit,
které školní docházku určitě zpříjemňují. Vaše Zuzana
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INZERCE V4-0310

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz nebo na
telefonním čísle 225 985 225 (po až pá 8.00–18.00 hod.).

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

facebook.com/sorrycz

Březnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

O uzavření vestibulu rozhodl v půlce
ledna až do odvolání pražský dopravní
podnik, s ohledem na havarijní stav

zastřešení veřejné pasáže mezi objekty Čes -
ké spořitelny a obchodního domu DBK. Stav
odhalilo šetření svolané pražským magistrá-
tem, na špatný stav zastřešení prý upozor-
ňoval už několik let. „Překážkou oprav však
byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních
budov, kteří kladením přehnaných kompen-
začních podmínek znemožňovali zahájení
rekonstrukce,“ říká tiskový mluvčí ma gi strá -
tu Vít Hofman s tím, že vyhlášení havarij-
ního stavu umožňuje zahájit opravy bezod-
kladně.

„Délka uzavření jižního vestibulu stanice
metra Budějovická je v tuto chvíli odhado-
vána na dobu minimálně tří měsíců. Cestující
mohou pro vstup do stanice využít severní
vestibul. K omezení dojde u bezbariérového
přístupu stanice, který bude zajištěn pouze

do atria, nikoli do úrovně ulice,“ řekl Ladislav
Urbánek, dopravní ředitel DPP.

„Uzavření jižního vestibulu stanice Budě-
jovická je nešťastné rozhodnutí. Bylo realizo-

Uzavření metra

na Budějovické
Minimálně do poloviny dubna musejí cestující, kteří využívají
stanici metra Budějovická, počítat s tím, že jižní vestibul
stanice bude uzavřen. Ten denně využívaly tisíce cestujících,
jelikož jde o hlavní přestupovou trasu z autobusů MHD, ale
i cestu z Olbrachtovy ulice do budovy polikliniky a Úřadu
městské části Praha 4. Starosta čtyřky rozhodnutí kritizuje,
prý o něm městská část vůbec předem nevěděla. 

váno bez konzultace s Prahou 4, a dokonce
i bez předchozího upozornění. O záměru uza-
vřít jsem se dozvěděl z médií, a to by se už
nikdy nemělo opakovat,“ kritizuje krok sta-
rosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Troj koali ce/SZ)
s tím, že na špatný stav Praha 4 magistrát
opakovaně upozorňovala několik let. „A je
smutnou skutečností, že impulzem k něja-
kému činu bylo teprve zřícení Trojské lávky,“
doplňuje.

Opoziční ČSSD ale není přesvědčena
o tom, že čtyřka je v tomto případě obětí ma-
gistrátu. „O havarijním stavu zastřešení ví -
me od roku 2010. Právě proto zastupitelstvo
Prahy 4 v červnu 2011 požádalo hlavní měs -
to o svěření dotčených pozemků, aby naše
radnice mohla pří mo ovlivňovat rozvoj vesti-
bulu metra. Z přítomných 40 zastupitelů
hlasovalo 37 pro – pou ze Strana zelených se
zdržela, a to včetně dnešního starosty Petra
Štěpánka. Podle zápisu ze schůze chtěli „ze-
lení“ zastupitelé nejdříve uspořádat veřej-
nou debatu o tom, jaké plány a představy
městská část s prostorem má,“ pozname-
nává Petr Horálek, předseda čtyřkové ČSSD.

Uzavření vestibulu Budějovická
■ Uzavřen je jižní vestibul stanice metra z důvodu havarijního stavu zastřešení veřejné
pasáže mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK.
■ O uzavření vestibulu rozhodl v půlce ledna až do odvolání pražský dopravní podnik,
s ohledem na havarijní stav zastřešení veřejné pasáže mezi objekty České spořitelny a ob-
chodního domu DBK. Stav odhalilo šetření svolané pražským magistrátem, na špatný
stav zastřešení prý upozorňoval už několik let. „Překážkou oprav však byla neúspěšná
jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek
znemožňovali zahájení rekonstrukce,“ říká tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman s tím,
že vyhlášení havarijního stavu umožňuje zahájit opravy bezodkladně.
■Délka uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická je v tuto chvíli odhadována
na dobu minimálně tří měsíců.
■ Cestující mohou pro vstup do stanice využít severní vestibul. K omezení dojde u bez-
bariérového přístupu stanice, který bude zajištěn pouze do atria, nikoli do úrovně ulice.



veřejný prostor

4 www.vase4.cz

politika

Petr Štěpánek,
Trojkoalice/SZ, starosta MČ Praha 4

Uzavření jižního vestibulu stanice Budějo-
vická a navíc i sousední pasáže, která je kvůli
tomu na významném přestupním uzlu zcela ne-
prostupná, je nešťastné rozhodnutí. Bylo reali-
zováno bez konzultace s Prahou 4, a dokonce
i bez předchozího upozornění. O záměru uza-
vřít jsem se dozvěděl z médií, a to by se už nikdy
nemělo opakovat. Magistrát velmi podstatně
zkomplikoval pohyb seniorům, matkám s kočárky a hendikepovaným
občanům, protože tímto rozhodnutím je omezen bezbariérový pří-
stup do metra a z metra i výstup z pasáže. Důvodem je podle magis-
trátu havarijní stav zkorodovaných ocelových nosníků stropní kon-
strukce nad jižním vestibulem. Na špatný stav jsme ale jako Praha 4
magistrát opakovaně upozorňovali několik let a je smutnou skuteč-
ností, že impulzem k nějakému činu bylo teprve zřícení Trojské lávky.
Náprava postupu odboru majetku magistrátu a drážního úřadu je teď
na primátorce hlavního města Prahy.

Pavel Caldr,
Klub Čtyřka, zastupitel MČ Praha 4

Uzavření klíčového místa považuji za zlý sen.
Je mi líto všech, kterým to komplikuje život. Je
smutné, že ani naše zastupitelstvo nenašlo vůli
tento bod zařadit na program posledního jed-
nání. Já i kolega Schneider z klubu jsme hlaso-
vali pro. Jeden týden slyšíme od města, že se to
opraví, další pak, že se to zbourá. Je jasné, že
hlavní město mnoho let strkalo hlavu do písku
před známým problémem, který jsem začal intenzivně řešit ještě
jako starosta Prahy 4. Tenkrát to smetlo ze stolu. Nyní se vše řeší
v duchu: Prostě to zařídíme, prostě to zavřeme, prostě to zbouráme,
prostě nám to spadlo... Současné magistrátní koalici bude na podzim
při volbách potřeba vzkázat: Už vás prostě nechceme!

Petr Horálek,
ČSSD, předseda klubu zastupitelů

Přišlo to prý jako blesk z čistého nebe. Upro-
střed ledna autorizovaný technik hlavního měs -
ta Prahy zjistil při kontrolní prohlídce závažné
poškození zastřešení jižního vestibulu stanice
metra Budějovická. Následně příslušný magis-
trátní odbor údajně musel neprodleně terasu
uzavřít z důvodu ochrany zdraví a životů lidí.
Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek pak vyjádřil
v tis kové zprávě rozhořčení, že o tom nebyl informován dopředu a po-
žádal o co nejrychlejší provedení oprav a otevření pasáže. Nebo to bylo
jinak? O havarijním stavu zastřešení víme od roku 2010. Právě proto
zastupitelstvo Prahy 4 v červnu 2011 požádalo hlavní město o svěření
dotčených pozemků, aby naše radnice mohla přímo ovlivňovat rozvoj
vestibulu metra. Z přítomných 40 zastupitelů hlasovalo 37 pro –
pouze Strana zelených se zdržela, a to včetně dnešního starosty Petra
Štěpánka. Podle zápisu ze schůze chtěli „zelení“ zastupitelé nejdříve
uspořádat veřejnou debatu o tom, jaké plány a představy městská část

s prostorem má. Od listopadu 2014 je ale pan starosta ve funkci. Co
pro opravu pasáže od té doby udělal? Vždyť on je nejenom nejvyšším
politickým zástupcem městské části, ale rovněž klíčovým člověkem
ve vedení hlavního města – jako předseda koaličního klubu Trojko-
alice má přístup na každé zasedání pražské rady.  Ono je snadné celý
problém „odhodit“ na příslušného pražského radního odpovědného
za nemovitý majetek (od roku 2010 to byli Alexandra Udženija
z ODS, Jan Vašíček z TOP 09 a dnes Karel Grabein Procházka z Hnutí
ANO 2011). Ale v komunální politice často platí, že co si městská část
na hlavním městě nevybojuje, to pak ani nemá. 

Antonín Lébl,
ANO 2011, zastupitel MČ Praha 4

Vedení Prahy 4 se vyjádřilo, že uzavření ves-
tibulu je absolutně nepřijatelný postup HMP, že
na špatný stav upozorňovalo dlouhodobě
a o uza vření se dozvědělo až z médií. Tyto poli-
tické proklamace jsou jen bezvýznamnou ná-
plastí na problémy způsobené tisícům občanů
Prahy 4. Vedení Prahy 4 moc dobře a dlouho vě-
dělo, že statické posudky (již od roku 2010)
konstatují havarijní stav stavby. Je proto nutné, aby občanům před-
ložili, jaká konkrétní opatření podnikli k ochraně jejich zájmů
a k tomu, aby tento stav vůbec nenastal.

Viktor Janouškovec,
STAN, Tučňák, předseda klubu zastupitelů

Uzavření jižního vestibulu stanice metra Bu-
dějovická je logický důsledek dlouhodobé ne-
schopnosti řady politiků rozvíjet město a řešit
konkrétní problémy lidí. Určitou omluvou může
být, že situace na Budějovické je poměrně kom-
plikovaná z hlediska majetkoprávních vztahů.
Nicméně opravdu nevidím důvod, proč situace
musela dospět až do takto havarijního stavu.
Pevně věřím, že blížící se komunální volby umožní změnu stavu
k lepšímu. Nejedná se totiž jen o Budějovickou, ostudou Prahy 4 je
i například vestibul stanice metra Kačerov.

Filip Vácha,
TOP 09, předseda klubu zastupitelů

O havarijním stravu atria se dlouhodobě ví.
Dokonce byly na opravu uvolněny i finanční pro-
středky. Přesto magistrátní koalice (ANO,
ČSSD, Trojkoalice) nekonala. Přesněji, magis-
trát nevyvinul dostatečnou snahu, aby byla
opra va za čtyři roky realizována. Tím vznikl
stav, který komplikuje život zhruba 100 tisícům
občanů, kteří prostorem denně procházeli,
a míst ním obchodníkům. Magistrátní koalice nejenže zcela rezigno-
vala na jakýkoli rozvoj metropole, ale nezvládá ani správu a údržbu
města. Což jasně dokazuje kolaps na Budějovické, zřícení Trojské
lávky a uzavření Libeňského mostu. Bohužel zcela selhala i Rada
Prahy 4 (Trojkoalice, ODS, STAN, Čtyřka) v čele se starostou Štěpán-
kem (SZ). Praha 4 na problém rezignovala a nepodnikla dostatečné
kroky k tomu, aby magistrát začal konat. Nelze věřit argumentům
starosty, že neměl možnost opravu prosadit. Petr Štěpánek ne jenže
je starostou Prahy 4, ale patří mezi přední lídry magistrátní koalice.
Řešením tohoto stavu musí být zabezpečení prostoru atria a neprod-
lené otevření jižního vestibulu metra, následované provedením kva-
litní celkové rekonstrukce celé veřejné pasáže. Druhou částí řešení
je výměna neschopných radních jak na magistrátu, tak na radnici
Pra hy 4. Tuto změnu mohou provést pouze občané v podzimních ko-
munálních volbách.

Uzavření
vestibulu metra
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Kurz
první pomoci

Kurzu první pomoci se mohou
zúčastnit maminky na rodičovské
dovolené z Prahy 4. Dozvědí se,

jak pomoci při běžnějších úrazech, jako
jsou popáleniny nebo třeba zlomeniny,
a naučí se také, jak pomoci dítěti v bez-
vědomí či při dušení. Připraveny budou
také ukázky resuscitace na figuríně ko-
jence a předškolního dítěte. Čtyřhodi-
nový kurz se bude konat 20. března na
Nuselské radnici, je ale třeba se na něj od
7. března přihlásit na bezplatné tele-
fonní lince 800 100 128. 

Uzavírka
části cyklostezky

S uzavřením části cyklostezky A2
musejí počítat cyklisté. Jde o úsek
cyklostezky mezi ulicemi Lodnická

a U Kempinku, uzavřena bude do 23.
března. Jsou zde prováděny provozně
bezpečnostní zásahy a také jsou ošetřo-
vány vzrostlé dřeviny lemující trasu cy-
klostezky.

Malý pán
na Dobešce

Na neděli 11. března je připraveno
dětské představení v Divadle Do-
beška. Pohádka Malý pán začne

v 15.00 hodin a jde o představení na mo-
tivy stejnojmenného filmu. Loutky, které
v představení účinkují, měly nedávno
premiéru v celovečerním filmu Malý pán.
O pouhý týden později ve stejném čase
mohou děti na Dobešce zhlédnout Vod-
nickou pohádku. Jde o klasický příběh
o lakotné mlynářce, přitroublém mly -
náři, hodné Bětušce, mazaném vodníko -
vi a čertovi.

INZERCE V4-0306

Ve dnech 5. až 7. března 2018 nabízíme zahradní

elektrické nářadí se slevou 20%

Náměstí bratří Synků, Praha 4, www.vjrousek.cz

Do vyprodání zásob

Seniorská akademie
i na středních školách

Pražská seniorská akademie umění
a kultury, úspěšný projekt vzdělávání
seniorů, se ze základních uměleckých

škol rozšíří i do středních škol. Na vybraných
základních uměleckých školách v hlavním
městě funguje akademie třetím rokem. Seni-
oři mohou díky akademii bezplatně navště-
vovat výtvarné, literárně-dramatické, taneč -

ní i hudební kurzy. V tomto školním roce jich
na celkem 16 školách studuje více než 800.
„V první fázi se do této zastřešující akademie
zapojí osm středních škol a Dům dětí a mlá-
deže hlavního města Prahy. Tyto subjekty se-
niorům nabízejí celkem 11 vzdělávacích pro-
jektů,“ uvedla pražská radní pro školství
Ire na Ropková. 

Proměna
Severojižní magistrály

Místa v prostoru Severojižní magis-
trály se promění k lepšímu, rozhodli
o tom pražští radní. Harmonogram

se týká tříkilometrového úseku Severojižní
magistrály mezi Hlávkovým a Nuselským
mostem. Řešit se bude například nový měst-
ský mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové
koše či stojany na kola, ale i nové přechody

a nové chodníky i orientační systém pro lepší
pohyb a orientaci chodců. „Na své si přijdou
i cyklisté, kteří se do budoucna mohou těšit
na lepší značení a bezpečnější přejezdy,“ řekl
Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování
a rozvoje Prahy s tím, že lepší podmínky pro
cyklisty mohou být jedním z řešení pro zklid-
nění magistrály. 

Parkovací zóny
na čtyřce

Parkovací zóny budou v letošním roce
zavedeny ve čtvrté městské části. Fun-
govat bude placené parkování od čer -

vence, v první fázi bude platit asi na polovině
uzemí Prahy 4. Čtyřka k nim přistupuje mi -
mo jiné pro to, že byly postupně zavedeny
v okolních městských částech a řada řidičů
zanechávala svá auta právě v částech Pra -
hy 4. Nejhorší je situace podél trasy metra C,
v okolí stanic tramvajových linek v Nuslích
a Podolí a v ulicích, které bezprostředně sou-
sedí s Prahou 2 a Prahou 5. Právě tam zane-
chávají nyní řidiči své automobily a dál do
centra města pokračují městskou hromad-
nou dopravou.
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volný čas

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

Výstava fotografií Roberta
Vana navazuje na stejno -
jmennou knižní publika -

ci. Vychází z autentických roz -
hovorů fotografa pro časopis
Čes koslovenská fotografie. Jde
o černobílou kolekci pětadvaceti
fotografií z let 1984 až 2015. Di-
váka seznamuje s rukopisem Ro-
berta Vana, který vyniká neje-
nom v módní fotografii, ale také
ve focení portrétů či zátiší. 

Podle názvu výstavy je jasné,
že část snímků je vyfocena ne-
ostře. Pořadatelé připomínají, že
estetická neostrost je jedním
z rysů rukopisu Roberta Vana.
„Když se z umění přesuneme do
reality, zjistíme, že neostrost
v sobě obsahuje významnou
symboliku. Učí lidi bourat hra-
nice a dívat se kolem sebe bez
předsudků. Je o emocích a po-
chopení. Mostem, který dokáže

spojovat běžný svět se světem
lidí s mentálním i fyzickým hen-
dikepem,“ říká Robert Vano.

Veškerý výtěžek výstavy je
určen kavárně Bílá vrána na za-
městnávání lidí s mentálním po-
stižením a na její vybavení. V ka-
várně tito lidé získali stabilní
zaměstnání, zkušenosti a doved-
nosti z reálného pracovního pro-
středí, kontakt s lidmi a také sa-
mozřejmě možnost výdělku. 

■ Premiéru hry Oldřich, Bože -
na a ti druzí mohou zhlédnout
diváci v KC Zahrada, a to 7. břez -
na. Pořadatelé zvou na „leh ce
zábav né scény z dramatického
ob dobí českých dějin“. Předsta-
vení připravili Ochotníci Jižní
Město. Ve hře se postupně objeví
33 postav, zazní několik písniček
a popěv ků. Hra je opět převážně
nevážná, skoro veselá. 

■ Výstava k 100. výročí naro-
zení Jiřího Brdečky s podtitu-
lem od Limonádového Joea k zá-
zrakům animace se koná ve
Chvalském zámku. Prohlédnout
si ji mohou 22. března senioři,
kteří se předem přihlásí. Jiří Br-

dečka je jednou z nejvýrazněj-
ších osobností českého filmu,
autor či spolutvůrce scénářů ke
snímkům Limonádový Joe, Adé -
la ještě nevečeřela nebo Císařův
pekař a Pekařův císař. Výstava je
podle pořadatelů pojata jako re-
konstrukce světa dětství, mládí,
života a inspiračních zdrojů.

■ Prohlídky Werichovy vily se
mohou zúčastnit senioři z Pra -
hy 4. Nedávno opravená a veřej-
nosti zpřístupněná Werichova
vila na Kampě, která byla po po-
vodni v roce 2002 v dezolátním
stavu, představuje multimediál -
ní expozici věnovanou životu Ja -
na Wericha. Zájemci o prohlíd ku
se musejí přihlásit předem, a to
od 26. března. Prohlídka je na -
plá nována na úterý 10. dubna od
10.00 hodin, sraz bude přímo
před vilou.

Oldřich, Božena
a ti druzí
7. března

Výstava
o Jiřím Brdečkovi

22. března

Prohlídka vily
10. dubna

3. března v 19.30 hodin
Na kus řeči

s Miroslavem Donutilem
Tentokrát s Terezou Hofovou

a Matějem Hádkem.
Populární pořad oblíbeného

herce a moderátora Miroslava
Donutila opět na jevišti

Branického divadla.

10. března v 15.00 hodin
Příběhy vodníka Česílka

Pohádka pro nejmenší diváky
podle předlohy

Václava Čtvrtka.

15. března v 19.30 hodin
Marc Camoletti: Na správné
adrese aneb Holky z inzerátu

Ve světě nesmírně úspěšná
komedie plná vtipných situací

a nečekaných záměn.

17. března v 18.00 hodin
Ray Cooney:

Běž za svou ženou
Anglická konverzační komedie

o tom, co se může stát, když

jindy dochvilný londýnský
taxikář John, přesný jak

hodinky, nedorazí včas domů
ke své manželce...

22. března v 19.30 hodin
Křížem krážem

aneb Sexem ke štěstí
Komedie o sexu a manželském

štěstí křížem krážem.

24. března v 19.30 hodin
Marc Camoletti: Na správné
adrese aneb Holky z inzerátu

Ve světě nesmírně úspěšná
komedie plná vtipných situací

a nečekaných záměn.

27. března v 19.30 hodin
Ray Cooney:

Běž za svou ženou
Anglická konverzační komedie

o tom, co se může stát, když
jindy dochvilný londýnský

taxikář John, přesný jak
hodinky, nedorazí včas domů

ke své manželce...
Zdroj Branické divadlo

Program Branického divadla

Robert Vano
vystavuje pro postižené
Benefiční výstava Roberta Vana „Fotka nemusí být ostrá“ je k vidění

8. března v kavárně Bílá vrána. Provozuje ji obecně prospěšná

společnost POHODA z pražského Braníku. Tato nezisková organizace

poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný život

lidí s postižením. Kavárna zaměstnává lidi s mentálním postižením. 

Paní Zdeňka obsluhuje zákaz -
níky v kavárně i při realizaci ca-
teringových zakázek už několik
let. Práce ji baví hlavně kvůli
lidem. „Ráda jim nabízím naše
výrobky, také mám ráda akce ve
Vráně pro dobrou věc,“ říká
Zdeňka. Těší ji, když občerstvení
na akcích lidem chutná a že se
lidé zajímají nejen o jídlo, ale
i o kavárnu. „Mám velké přání,
aby naše kavárna vydržela co
nejdéle. A aby lidi, co si nás váží,
k nám rádi chodili. Jejich pomocí
my vlastně žijeme,“ dodává.

„Kolegové s mentálním posti-
žením pracují vždy v týmu s člo-
věkem bez postižení. Střídají se
obvykle po čtyřhodinových smě-
nách, celodenní práce je pro ně
velmi náročná,“ vysvětluje Lucie
Mervardová, ředitelka POHODA,
o.p.s.

POHODA, o.p.s., se poskyto-
váním sociálních služeb zabývá
již 20 let a podporuje normální
a důstojný život lidí s postiže-
ním. Nabízí chráněné bydlení,
denní stacionář, osobní asistenci
a terénní odlehčovací službu.
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„Tyto práce mohou být za-
hájeny okamžitě,“ tvrdí
starosta čtyřky Petr Ště-

pánek (Trojkoalice/SZ). U po -
zemků, které hlavní město ne-
bude schopno vykoupit, by podle
něho měl být zahájen proces je-
jich vyvlastnění za náhradu tak,
jak s tím počítá platný zákon.

Nové metro D má odlehčit tra -
se C a propojit centrum Prahy
s jižní částí metropole. Vést má
trasa kolem krčského nádraží
a Thomayerovy nemocnice přes
Nové Dvory do Písnice. Hejtman -
ka Středočeského kraje navíc
navrhla, aby byla linka prodlou-
žena až do Jesenice. První etapa

výstavby by mohla začít v roce
2019 a dokončena o čtyři roky
později.

Nová trasa metra D by měla
zlepšit dopravní situaci v obslu -
ze západní části jižního sektoru
města, jako je Krč, Lhotka a Li -
buš, ale i dalších sídlišť, kde na-
hrazuje stávající nevyhovující
autobusový návoz ke stanicím
linky metra C. Jen pro předsta -
vu, ze zastávky Nemocnice Krč
v ran ní špičce odjíždí 141 auto-
busových spojů. Metro by mělo
být prospěšné jak z důvodu bez-
pečnosti, tak i ekologie.

Od „déčka“ si jeho příznivci sli-
bují i to, že bude rezervou v pří-

Čtyřka vyzývá magistrát:
Začněte s výstavbou metra D

Žádná překážka nebrání podle čtvrté městské

části tomu, aby začala výstavba metra D,

respektive geologický průzkum na místě

stanic Pankrác a Olbrachtova jako příprava

na jejich ražení. Čtyřka argumentuje tím, že

situace s pozemky pro výstavbu stanic na

území Prahy 4 Pankrác, Olbrachtova a Nové

Dvory je vyřešena. 

padě přerušení provozu na lin -
ce C, poukazováno je hlavně na
případné potíže na Nuselském
mos tě, jako jsou například opra -
vy či havárie a také to, že do sítě
hromadné dopravy více zapojí
prostory ko lem Náměstí bratří
Synků a další části Pankráce.

Geologický průz kum, který vý-
stavbě „déčka“ před chází, má
začít na podzim. Praha už vyhlá-
sila tender pro firmy, které by se
chtěly přihlásit. Stát má výstav -
ba první části trasy D mezi Pan-
krácí a Písnicí zhruba čtyřicet
miliard.
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● Jak to, že jste se jako lékařka stala ře-
ditelkou divadla?

Se svým dlouholetým kamarádem, her-
cem a režisérem Václavem Čížkovským,
jsme často mluvili o tom, že se chce po mno -
ha letech vrátit k divadlu. Mne divadlo vždyc -
ky jakýmsi zvláštním kouzlem přitahovalo
a shodou okolností jsme zjistili, že je vypsané
vý běrové řízení na nového pronájemce Bra-
nického divadla. Řekli jsme si, že to spolu
zkusíme. Připravili jsme tedy programový
projekt a vyhráli v březnu 2016. Toto roz-
hodnutí rady ale bylo z iniciativy paní radní
pro kulturu zrušeno a následně zpětně i celé
výběrové řízení. Podruhé jsme vyhráli v čer-
venci téhož roku, a to už tak zůstalo. Teď se
snažíme splnit cíl, který jsme si předsevzali:
Vybudovat souborovou scénu s vlastním re-
pertoárem. Protože se domníváme, že tak
krásný prostor, jakým Branické divadlo jed-
noznačně je, si to jednoduše řečeno zaslouží.
●Věnovala jste se už někdy v minulosti di-
vadlu? Hrála jste třeba ochotnické diva -
dlo?

Jak už jsem naznačila, k divadlu mám
a vždycky jsem měla velmi kladný vztah.
Bydlela jsem blízko DAMU, kde jsem měla
spousty přátel. Kdysi dávno jsem také hrála
ochotnické divadlo v Kobylisích. Měla jsem
většinou dost významné role, běhala jsem
třeba po jevišti a křičela: „Jede král!“ Hereč -
ka se ze mne sice nestala, ale naučilo mě to

podívat se z jeviště do hlediště a neomdlít.
Myslím, že není špatné, když se člověk v ži-
votě naučí vystoupit, něco říct, případně se
nebát postavit před lidi. Divadlo mám moc
ráda, mám spoustu přátel mezi lidmi, kteří
jej dělají jako profesi i v zahraničí. Kromě ji-
ného i to chci využít k tomu, abychom Bra-
nické divadlo vrátili mezi plnohodnotné
členy pražské divadelní scény.   
● Co je pro vás ve funkci ředitelky divadla
nejtěžší?

Nejtěžší je dělat to pořádně, ale to platí
obecně ve všech profesích. Na divadlo není
těžké si zvyknout, jako spíše akceptovat
a zažít si ten zvláštní rytmus nebo organizo-
vaný chaos či jak to přesně nazvat. Divadlo
je pro mě zkrátka prostor plný paradoxů.
Jako lékařka vstávám brzo ráno, celé dny
pracuji a snažím se dostatečně spát, abych
byla schopná se druhý den věnovat pacien-
tům. Herci také často vstávají a pracují celé
dny, ale někdy mám pocit, že spát nechodí
vůbec. Zatímco mým pacientům naštěstí ne -
jde pokaždé o život, hercům jde o život po -
řád, před každou premiérou i reprízou, ales-
poň tak soudím podle nasazení i nervů,
s nimiž do toho pokaždé jdou. Musela jsem si
také zvyknout na to, že herci jsou úplně jiná
kategorie lidí, než se kterými se denně setká-
vám v ordinaci. Ne že by nebyli také někdy
nemocní, to jsou, ale všechno tam tak nějak
plyne v jiném rozměru, neustále se disku-

tuje, na čas se na první pohled nehledí, při-
tom vše běží v hrozném tempu. Jsem spíš ra-
cionální člověk, který má rád fakta a věcné
jednání, v divadle se představy snoubí s re-
alitou a chvíli člověku trvá, než se v tom zo-
rientuje. Václav Čížkovský mi jednou řekl, že
divadlo není profese ani povolání, že to je styl
života, a teď jsem v praxi poznala, že tomu
tak je. Nejtěžší ale pro nás všechny teď je di-
vadlo nastartovat, stabilizovat, aby fungo-
valo, a především naučit do něj opět diváky
chodit. Po takřka pětileté přestávce to oprav -
du není jednoduché. A to nemluvím o shá-
nění sponzorů. Přitom kultura se neudrží
bez pomoci zvenčí, divadla jen z tržeb za
vstu penky prostě fungovat nemohou. Musím
říct, že i když je k nám radnice Prahy 4 vstříc -
ná, bez sponzorů se skutečně neobejdeme.
● Téma financí jsme už nakousli, většina
divadel si stěžuje na jejich nedostatek.
Jak se vám daří financovat divadelní pro-
voz, kde sháníte peníze?

Peníze se snažíme shánět, jak se dá. Zatím
vše dotujeme s Václavem ze svého. Samo-
zřejmě základ jsou sponzoři a mecenáši. Ře-
čeno s Werichem, je jich proklatě málo,
avšak jsou. Snažíme se je tedy najít a oslovit,
ale je to opravdu hrozně těžké. 
●Našli už si diváci do Branického divadla
znovu cestu? Jaká je návštěvnost?

Když jsme na podzim roku 2016 začínali,
byli jsme úplně na začátku. Divadlo bylo po

Barbora Hanychová:
Divadlo je pro mě prostor plný paradoxů

August Strindberg řekl: „Divadlo je podivuhodná věc. Režisér
nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce
režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti…“ „Tak to
rozhodně není náš případ,“ říká Barbora Hanychová,
ředitelka Branického divadla v Praze. Není obvyklé, aby
ředitelkou divadla byla doktorka medicíny. V čele Branického
divadla, které se po dlouhé rekonstrukci otevřelo divákům
před dvěma lety, ale lékařka stojí. MUDr. Barbora Hanychová
se kromě práce v divadle věnuje i medicíně. Pracuje
v Diagnostickém centru Olšanská a na částečný úvazek
v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Má atestaci
z oboru radiologie a zabývá se mimo jiné denzitometrickým
vyšetřením sloužícím k měření hustoty kostní tkáně
a minerálů v kostech.
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rekonstrukci, dlouho zavřené a na prvních
představeních sedělo v hledišti třeba dvacet
diváků. Pravda je, že ti, co přišli, byli skvělí,
bavili se, tleskali a nám to dávalo sílu pokra-
čovat. Teď už je to lepší, obsazenost máme
v průměru přes čtyřicet procent. Na někte-
rých představeních bývá diváků samozřejmě
víc. Abychom ale mohli opravdu dobře fun-
govat, potřebujeme dostat se přes šedesát
procent plně platících. Naštěstí na všech na-
šich představeních se diváci od začátku do
konce spontánně baví, na premiéře Holek na
inzerát dokonce tři čtvrtě nabitého hlediště
freneticky tleskalo vestoje. To jsou nezapo-
menutelné chvíle, které vás přesvědčí, že to,
co děláte, má smysl a velký potenciál.
● Co se vám za dobu fungování Branické -
ho divadla po jeho znovuotevření poda-
řilo, na co jste pyšná?

V minulé divadelní sezoně jsme divadlo
rozjeli strašně rychle. Udělali jsme v naší
produkci pět premiér, ve většině divadel udě-
lají jednu, dvě premiéry za sezonu. Něco se
samozřejmě povedlo víc, něco méně. Byla to
náročná, ale krásná práce a jsem na to straš -
ně pyšná. Vlastně úplně nejvíc jsem ale pyš -
ná na to, že přes různé každodenní těžkosti,
které překonáváme, Branické divadlo stále je
a funguje. Je březen, rok 2018, má me pro-
gram, hrajeme pro dospělé i pro děti, do di-
vadla chodí diváci, funguje divadelní klub, je
uklizeno, svítí elektřina, topí topení… Takové
ty základní věci, které by člověk, kte rý do di-
vadla přijde jako divák, vůbec neměl vnímat,
ale jsou důležité a jsem na to pyšná. Hlavně
se nám však podařilo dát dohromady partu

lidí, kterým jde především o to něco vybudo-
vat, to není v dnešní době zcela běžné.
● O jaká představení je v Branickém di-
vadle největší zájem a na co byste diváky
pozvala?

Asi největší zájem je o naše dvě původní
komedie. Jsou to představení Holky na inze-
rát, kde exceluje Uršula Kluková, která má
výbornou roli a hraje ji opravdu skvěle. Ne-

chci na někoho zapomenout, ale v té hře je
skvělá i Patricie Solaříková nebo další no -
váček Pavel Dytrt a také naše kmenová he -
reč ka, se kterou jsme začínali v Letním diva -
delním dvoře Andrea Burešová. Andrea
vystudovala herectví ve Spojených státech
a je opravdu výborná. V další komedii Běž za
svou ženou, kterou také hrajeme už od Let-
ního divadelního dvora, excelují, jako ostat -
ně ve všech našich představeních, Vašek Číž-
kovský, Jirka Racek, Ondra Lechnýř, Ivan
Remta, Sabina Valová, Tonda Duchoslav...
Většinou jsou to lidé, kteří s námi divadlo za-
kládali a v těch představeních jsou úžasní.
Vždycky, když pak mluvím s diváky, bývají
překvapeni, že vlastně některé ani neznají
a oni jsou na jevišti úžasní a výborně hrají.
Na tyto dvě komedie chodí hodně diváků
a i my je máme moc rádi. 
● Jaké připravujete premiéry, novinky, na
co se mohou diváci těšit?

Spíš bych chtěla diváky pozvat na něco, co
připravujeme. Těším se na 3. března, kdy
u nás bude mít talk show Miroslav Donutil.
S pořadem „Na kus řeči s Miroslavem Donu-
tilem“ se vlastně do Branického divadla vrací
a všichni se moc těšíme i na jeho hosty. Sa-
mozřejmě bych ráda pozvala i na nějakou
premiéru. Chystáme ji na jaře, ale zatím
bych víc neprozrazovala. Nicméně plánů je
spousta a jsou to krásné věci, které se nám,
doufám, podaří. Snažíme se vytvořit hezká
představení, kterými se naše divadlo bude
profilovat. Chceme, aby divákům opravdu
stálo za to jet do Braníka se na ně podívat.
Někdy mám pocit, že u nás divadlo bereme
hodně spotřebně, spíš jako když jdeme do
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www.datour.cz, www.rakousko-dovolena.cz
www.korfu-lefkada.cz, www.seniorikmori.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM PRÁVĚ TEĎ 
PRO VAŠI DOVOLENOU 

S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA!

Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4
Tel.: 212 241 750, 222 314 848, e-mail: praha@datour.cz

• sleva 1 200 Kč/os. u leteckých zájezdů 
na řecké ostrovy Korfu a Lefkada

• sleva 500 Kč/os. 
u poznávacích zájezdů do Rakouska

• sleva 500 Kč/os.  na pobyty v Rakousku,
vztahuje se na pobyty alespoň na 4 noci.

Pokud si objednáte pobyt na 7 nocí, nabídneme Vám 
BONUS: rakouská dálniční známka ZDARMA.

Slevy se poskytují z cen uvedených v našem katalogu, nelze je kombinovat 

s jinými slevami a nevztahují se na osoby na přistýlkách.

Platí při objednání zájezdu od CK DATOUR v našich prodejnách.

Platnost kupónu od 22. 2. do 13. 3. 2018.

INZERCE V4-0309 INZERCE V4-0315

kina. Jsem vděčná za každého
diváka, který přijde, a chtěla
bych, aby si lidé chodili předsta-
vení užít. Proto jsem teď navrhla
takový experiment. Budeme
hrát v sobotu od šesti hodin. Byla
bych ráda, aby si naši diváci
mohli užít představení a ještě si
třeba zajít na dobrou večeři. Přes
týden to nejde, ale v sobotu by
mohlo být divadlo součástí tako-
vého hezkého odpoledne. Uvidí -
me, jestli to vyjde. Zatím je ohlas
dobrý.
● Už jste zmiňovala divácky
velmi oblíbený Letní divadelní
dvůr. Plánujete v něm pokračo-
vat, připravujete letní scénu
i na letošní prázdniny?

Plánovali jsme jej i vloni, ale
nakonec nevyšel prostor, pro-
tože byly nějaké těžkosti s Domi-
nikánským dvorem. Pokud se
nám podaří si pronajmout ně-
jaký hezký prostor, nejlépe zase
Dominikánský dvůr, tak bychom
byli moc rádi. Hry máme připra-
vené a je pro nás i ekonomicky
důležité, aby divadlo hrálo i přes
léto. Doufám, že všechno vyjde
a Letní divadelní dvůr letos bu -

de. Lidé se nás na něj ptají a ohla -
sy jsou výborné.
● Kromě vedení Branického
divadla stále pracujete jako lé-
kařka. Věnujete se mimo jiné
diagnostice a prevenci osteo -
porózy. Můžete posoudit, zda
přibývá lidí s touto chorobou?
Kteří lidé osteoporózou trpí
nejčastěji? 

Podle nových průzkumů kaž -
dá třetí žena a každý pátý muž
nad padesát let osteoporózou
trpí. Přibývají ale i děti s touto
diagnózou. Důvodem je hlavně
způsob našeho života. Abychom
neměli osteoporózu, musíme jíst
hodně vápníku, vitaminu D a hý -
bat se, protože jinak se vápník do
kostí nedostane. Mám spoustu
pacientů už i mezi dětmi a že-
nami kolem čtyřiceti let. Osteo -
poróze se říká tichý zloděj kostí.
Je to nemoc, která nebolí, na její
následky se ale i umírá. Dá se
říct, že je to vlastně smrtelná
cho roba, protože když si někdo
zlomí krček v sedmdesáti, osm-
desáti letech, tak jenom dvacet
procent lidí se později vrátí ke
svému způsobu života. Dalších

dvacet procent lidí na kompli-
kace spojené s touto zlomeninou
umírá. Myslím si, že je to cho-
roba podceňovaná, bohužel čas -
to i lékaři. 
● Jaké jsou rizikové faktory to-
hoto onemocnění?

Nejvíce se osteoporóza týká
žen po klimakteriu. Stále ale
stoupá počet lidí, kteří jen sedí
u počítače nebo u televize a hod -
ně pijí colové nápoje, které ak-
tivně odebírají vápník z kostí.
Většina z nás často jí ve fast fo-
odech, jezdí auty místo procház -
ky a pak samozřej mě kouření
a alkohol. To jsou rizikové fakto -
ry osteoporózy. Všechny tyto vě -
ci způsobují, že osteoporóza je
taková epidemie dalšího tisíci-
letí. Vzhledem k dětem, které se
už skoro nehýbají, nechodí si
hrát na hřiště, málo sportují, tak
se říká, že je to vlastně dětská
choroba s geriatrickými násled -
ky. Začínáme od dětství a ty do-
pady jsou potom v dospělosti a ve
stáří. Do třiceti let si utváříme
skelet, a pokud si do té doby ne-
vytvoříme dostatek vápníku
v kostech a náš skelet není do -

statečně pevný, později nám už
jen ubývá. Mám třeba pacienty,
kteří i když se hýbou a jí rela-
tivně zdravě, mají osteoporózu
z toho, že vypijí dva litry coly
den ně. Je to prostě civilizační
cho roba, kterou sice měly už
i na še babičky, protože minerálů
v kostech ubývá fyziologicky od
třiceti let, ale aktivně bychom
měli proti ní určitě bojovat. Dá se
zmírnit prevencí a určitě by měla
být daleko větší osvěta.
● Je tedy možné osteoporóze
nějak účin ně předcházet?

Prevence je právě v pohybu, ve
stravě a celkově ve způsobu živo -
ta. Člověk by se měl aktivně zají-
mat o to, v jakém stavu je to, co
sice není vidět, ale co ho vlastně
nosí celý život. Když vím, že kou-
řím, beru kortikoidy na nějaké
revmatické choroby nebo žiju ne-
zdravým způsobem živo ta v se-
davém zaměstnání, tak bych si
osteoporózu občas mě la nechat
změřit, ať už na denzitometru
ne bo laboratorně. Ideálně od
těch padesáti let, od padesáti pě -
ti let by to už mělo být každé dva
roky.
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školství

Projekt „Podpora odborného vzdělávání
na území hlavního města Prahy v le-
tech 2017–2020“ je založen na spolu-

práci středních a základních škol. Má podpo-
řit zájem žáků základních škol o odborné
vzdělávání, přičemž klade důraz na faktické
odborné činnosti, které střední škola organi-
zuje pro žáky základní školy. Cílem projektu
je seznámit žáky s opracováním kovů a dřeva
nejen teoreticky, ale především prakticky.

V průběhu října až prosince loňského roku
navštěvovali vždy jednou za 14 dnů žáci os-
mých ročníků základky Na Líše dílny Střed-
ního odborného učiliště Ohradní. Praktické

zkušenosti získávaly děti ze základní školy
pod vedením mistrů odborného výcviku uči-
liště v rámci rozšířené výuky předmětu Svět
práce o polytechnické dovednosti.

Polytechnické výchovy se zúčastnilo cel-
kem 45 žáků osmých tříd, z toho 32 dívek
a 13 chlapců. Přestože se „výcviku“ účastnilo
více dívek než chlapců, většina zúčastně-
ných by si přála vyšší hodinovou dotaci před-
mětu. Malé materiálové etudy s kovem a se
dřevem probudily v žácích zájem o manuální
činnosti. Děti získaly nejen nové dovednosti,
ale některým tyto aktivity zároveň mohly po-
moct při výběru střední školy v devátém roč-

Ne každý ježek v přírodě má štěstí, že
do podzimu zvládne nabrat dostateč-
nou hmotnost k tomu, aby bezpečně

v úkrytu přečkal zimní období. Pozdní ježčí
mláďata zpravidla velikostí ani váhou nedo-
sahují hranice přežití, a před zimou tak končí
v záchranné stanici.

Projekt Kamarád ježek již tři roky po sobě
zapojuje do péče o malé bodlináče pražské
mateřské a základní školy. Z dětí se na pár
měsíců stanou ježčí ošetřovatelé a samy se
starají, aby ježkům nechyběla potrava, měli

čistou podestýlku a domeček, kam se můžou
uchýlit ke spánku. Součástí ježčí péče je
i pravidelné vážení a vedení deníku, který
mapuje ježkův zdravotní stav a zároveň ob-
sahuje zajímavosti ze světa těchto drobných
hmyzožravců.

Zaměstnanci záchranné stanice dětem vy-
světlili, jak se o zvíře z volné přírody posta-
rat, čím ho krmit (mouční červi, konzervy
a granule pro kočky a malé psy a občas i pi-
škot nebo rozinka) a jak se k němu chovat.
Každý týden děti s pomocí paní učitelky své -

ho kamaráda váží, aby se přesvědčily, že
dobře roste a je zdravý. Malí žáci se také do-
zvěděli, že ježek není domácí mazlíček, ale
divoké zvíře, a na jaře je potřeba vrátit jej
zpátky do přírody.

Pracovníci záchranné stanice po celou
zimu do škol pravidelně jezdí a kontrolují,
zda se ježkům dobře daří a nic jim u jejich
hostitelů nechybí. V dubnu se všichni školáci
i předškoláci se svými ježčími kamarády roz-
loučí a spolu se zaměstnanci záchranné sta-
nice jim vrátí svobodu.
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Osmáci Na Líše
se učili ovládat řemeslo 

Děti ze školky
se starají o malé ježky

K základním školám Prahy 4, jež se zapojily do celopražského

projektu „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního

města Prahy v letech 2017–2020“, patří i škola Na Líše. Během

prvního pololetí se polytechnické výchovy v dílnách

odborného učiliště Ohradní zúčastnilo 45 žáků osmých tříd.

níku. Základní škola je místo, které se stává
součástí našich životů. A snad právě proto se
mnozí z nás stále pídí po jejím smyslu. K če -
mu nám to jednou bude? Čím dál více mů-
žeme pozorovat tendence, jež znovu zavádí
do učebních osnov oblasti, které byly dříve
nedílnou součástí základního vzdělání. Ob-
novení polytechnické výchovy by mohl být
správný krok vpřed. Žáci Základní školy Na
Líše to již vědí díky praktickým ukázkám
Středního odborného učiliště Ohradní.
Skrom né odborné školení žáky poučilo
o tom, že ovládat řemeslo znamená vypěsto-
vat si šikovné ruce!

Do osmi pražských mateřských a základních škol rozvezli

koncem minulého roku pracovníci Záchranné stanice hl. m.

Prahy pro volně žijící živočichy osm malých ježků. Zvířata

s dětmi přečkají mrazivé zimní měsíce. V Praze 4 se o ježky

starají děti z mateřinky Mezi Domy.
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V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e–mailem ve
tvaru V4 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Hektora cesta
aneb hledání štěstí
od Françoise Lelorda.

www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský portál 
z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 4

INZERCE V4-0311
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servis

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
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Zuzanu
603 560 215

Více na www.vase4.cz
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

Žaluzie, rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo,

oprava oken, žaluzií

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
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5. března 16.00–20.00 hod.
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
■ V Zálomu x Na Jezerce
■ Zapadlá x Zelený pruh

6. března 16.00–20.00 hod.
■ Halasova x U Strže
■ Valtínovská x Hornokrčská
■ Marie Cibulkové x U Jedličko -
va ústavu
■ Pod Dálnicí č.1

7. března 16.00–20.00 hod.
■ U Pernštejnských x Družstev -
ní
■ Murgašova
■ Zachova x Nad Svahem
■ Korandova x Havlovického

8. března 16.00–20.00 hod.
■ Vrbova (u garáží)
■ Lopatecká x Doudova
■ Na Vrstvách x Pod Pekařkou

9. března 16.00–20.00 hod.
■ Kotorská (u jeslí)
■ Pod Višňovkou
■ Herálecká I. x Pacovská
■ U Habrovky x U Krč. vodár ny

12. března 16.00–20.00 hod.
■ Boleslavova x Božetěchova
■ Nad Lesním divadlem x Něm-
čická
■ Pod Krč. lesem x Ružinovská
■ Plamínkové (u garáží)

13. března 16.00–20.00 hod.
■ Michelská x U Michelského
mlýna
■ Žilinská
■ Vzdušná x Na Rovinách

14. března 16.00–20.00 hod.
■ K Výzkumným ústavům
■ Klánova x U Vodotoku
■ Podolská x K Vysoké cestě

15. března 16.00–20.00 hod.
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Podolská x U Vápenné skály

16. března 16.00–20.00 hod.
■ Kamenitá
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Alberta)

19. března 16.00–20.00 hod.
■ Sdružení x Nad Studánkou
■ Horáčkova x Bartákova
■ Bítovská

20. března 16.00–20.00 hod.
■ Pod Vršovickou vodárnou III.
■ Baarova x Telčská

21. března 16.00–20.00 hod.
■ Pod Jalovým dvorem

22. března 16.00–20.00 hod.
■ Na Květnici (u tříděného od-
padu)
■ Lukešova x Bohrova
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

23. března 16.00–20.00 hod.
■ Psohlavců x Věkova
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského ná-
draží

26. března 16.00–20.00 hod.
■ Na Líše x Na Novině
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.

27. března 16.00–20.00 hod.
■ Sládkovičova
■ Fillova x Rabasova
■ Na Chodovci (parkoviště)

28. března 16.00–20.00 hod.
■ Mirotická x Čimelická 
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.

29. března 16.00–20.00 hod.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

Kontejnery
na objemný odpad

Do kontejnerů je možné od-
kládat nápojové plechov -
ky, konzervy od potravin,

zvířecí konzervy, tuby, uzávěry
a víčka od nápojů, jogurtů. Na-

opak do nich nepatří stlačené ko-
vové nádoby od kosmetiky a ji-
ných sprejů, kovové obaly od ba -
rev, benzinu, motorových ole jů
atd.

Sběr
kovových obalů 

■ Podolská x Pravá
■ Pacovská x Jankovská
■ Vavřenova (u obchodu)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Líše
■ Jižní IX (ve slepém konci)
■ Otakarova
■ Zálesí x Sulická
■ Nad Lesem 10
■ Branická x K Ryšánce
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ K Výzkumným ústavům
■ Sinkulova x Lopatecká
■ Humpolecká x Herálecká I
■ Na Veselí x Soudní
■ Na Květnici
■ Ohradní x Michelská
■ Děkanská vinice I x U Děkan -
ky

■ Na Rovinách 46
■U Krčské vodárny x Hornokrč-
ská
■ Lukešova 38
■ Za Mlýnem 1562/25
■ Doudova 1
■ Němčická 6
■ Nad Zátiším 38/24
■ Jílovská 351/9
■ Na Chodovci 2541/28
■ Trnavská 2793/8
■ Bítovská 1228/11
■ Věkova 1200/52
■ Na Lysinách 417/25
■ Mezivrší 1449/25
■ Kaplická 846/69
■ Marie Cibulkové 461/38
■ Bartoškova 22

Zdroj MČ Praha 4

FO
TO

 P
R

A
ŽS

K
É 

SL
U

ŽB
Y



veřejný prostor

14 www.vase4.cz

školství

Hmyzí hotely jsou nejen ozdobné, ale
také praktické. Přilákají hmyz, který
se postará o opylování, ale také po-

může v boji se škůdci. Jedná se o dřevěnou
konstrukci vyplněnou různými druhy přírod-
ního materiálu, sloužící především samotář-
ským druhům hmyzu, který jej využívá jako
bezpečný úkryt pro svá vajíčka. Právě takový
hmyzí hotel vyrobili v rámci polytechnické
a ekologické výchovy žáci třídy 5. A ze Zá-
kladní školy Filosofská, objekt Jitřní, pod ve-
dením pracovnice Ekocentra Koniklec.

Úkolem dětí bylo složit, sešroubovat a na-
třít tři hmyzí hotely. Materiál poskytlo Eko-
centrum Koniklec a děti se do práce, která je
bavila, pustily s vervou. Nejdříve prkýnka
k sobě sešroubovaly, chtělo to celkem sílu
a pomoc druhého, aby jednotlivé spoje držely
u sebe. Prkýnka sešroubovaná do správného

tvaru obrysu chaloupky poté nalakovaly. Děti
vyrobily celkem tři hmyzí hotely, jeden do za-
hrady u školy Filosofská a dva pro mateřské
školy v Praze 4. 

Než lak zaschl, promítla pracovnice Eko-
centra Koniklec dětem film, který doplnila
zajímavým výkladem o zajímavostech ze
světa hmyzu. „Pak jsme se všichni oblékli,
vzali s sebou hotel, pinzety a kelímky a vyra-
zili na zahradu u školy, kde nám paní vysvět-
lila své plány. Děti měly hledat budoucí oby-
vatele hotelu. Skutečně je nacházely a dost
se divily asi obě strany – děti i hmyz, který
objevily pod kameny, listy, v záhonku pod
kůrou,“ popsala třídní učitelka Hana Němeč-
ková. 

Hotový hotel pak děti naplnily přírodním
materiálem, jako jsou borovicové šišky, mech
nebo suchý rákos, a připevnily ho na jižní

straně zahrady na suché, klidné místo asi
metr od země, aby tam nenalezli mravenci.
„Zda se nám to podařilo, uvidíme až na jaře.
Zatím jen kontrolujeme, že hotel visí. Také
jsme do něj dodali další šišky a lépe ho při-
pevnili. To je asi tak vše, co pro hotel teď mů-
žeme udělat. Na jaře se na něj podíváme a ob-
novíme vybavení – mechy a šišky. Uvidíme,
jestli se v něm hmyzu bude líbit,“ doplnila
Hana Němečková.

Postavit hmyzí hotel je snadné, záleží jen
na šikovnosti a nápadech stavitele. Hmyz
v přírodě vyhledává úkryty ve všemožných
štěrbinách, škvírách, puklinách ve zdech, ve
starém dřevě, které v současné době, hlavně
v městském prostředí, rychle mizí. Stavba
hmyzího hotelu je proto velmi prospěšná
a děti navíc budou mít možnost pozorovat
fascinující mikrosvět na zahradě a přitom se
naučit mnoho zajímavého o přírodě a kolo-
běhu života.

Hmyzí hotel
čeká své klienty na Jitřní
Útočiště pro užitečný hmyz vyrobili a instalovali žáci 5. A za

vydatné pomoci pracovnice Ekocentra Koniklec. Na zahradě

Základní školy Filosofská tak hmyzí hotel nabízí bezpečné

ubytování užitečnému hmyzu a děti se těší na jaro, až jej

budou moci pozorovat.
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PŘIJMEME MAKLÉŘE
RE/MAX Home přijme realitního
makléře/ku pro Prahu 4 a okolí.
Pro nováčky i zkušené máme
připraveno příjemné, vstřícné
a profesionální zázemí naší
kanceláře. Výjimečný a velmi
zajímavý provizní systém.

Nastartujte svůj
osobní byznys s realitní
jedničkou na trhu

Těšíme se na Vás!!!

Modřanská 14/88, Praha 4 ■ Kontakt: 603 244 171, tomas.karas@re-max.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na

obdobné pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci
s jasně definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Maso uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4
(zastávka Chodovská tvrz),
tel.: 724 861 443

Široká nabídka uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny.

Vepřová plec s kostí 99,90 84,90 Kč
Vepřový bok s kostí 109,90 89,90 Kč
Krůtí prsa 189,90 169,90 Kč
Čertova klobása 144,90 124,90 Kč

Paštika s medvědím česnekem
109,90 89,90 Kč

Moravské maso kulér 169,90 149,90 Kč
Gothajský salám 109,90 89,90 Kč

Akce platná od 26. 2. – 9. 3. 2018

Další akční nabídku pro vás připravujeme od 12. 3. 2018

Jarní rehabilitační cvičení bu -
de v režimu každý týden jed -
na cvičební lekce. Cvičit se

bude vždy 45 minut, a to pod ve-
dením fyzioterapeutů a pod lé-
kařským dohledem. Zápis do
kur zů se bude konat na Plavec-
kém stadionu v Podolí 19., 20.,
21. a 22. března vždy od 9.00 do
12.00 hodin. Jarní kurz začne
26. března a potrvá do 27. dub -
na. Rehabilitační cvičení v Po-
dolí je určeno pro seniory starší

63 let s trvalým bydlištěm na
území Prahy 4. Proto je třeba při
zápisu předložit občanský prů-
kaz. Senior poté bude zaveden
do evidence a bude mu vystave -
na průkazka pro rehabilitační
cvičení. Cvičit se bude v tělocvič -
ně Plaveckého stadionu Podolí.
Veške ré cvičební potřeby jsou na
místě k dispozici.

Plavenky jsou určeny všem ob-
čanům starším 63 let a držite-
lům ZTP průkazů, i v tomto pří-

padě je podmínkou trvalé byd-
liště na čtyřce. Plavenky si lze
pořídit v informačních centrech
městské části od 19. března, vý-
jimkou je centrum Kunratice.

Přednáška pro čtyřkové seni-
ory o významu pohybu s ukázka -
mi cvičení se bude konat 3. dub -
na od 14.00 hodin, a to ve 3. pa -
tře Nuselské radnice. Hlásit se je
mož né na bezplatné telefonní
lince 800 100 128, a to od 26.
břez na.

K příchozím promluví zakla-
datelka iniciativy „Pohyb pro ži -
vot“ Kateřina Macháčová, kte rá
se pohybem v pokročilém vě ku
a související problematikou za-
bývá více než deset let. Senioři
se dozvědí, jak konkrétně pohyb
na organismus působí, jaké dů-
sledky má nedostatek pohybu
a jak to vše souvisí s kvalitou ži-
vota v pokročilejším věku. Bude
možné se také naučit jednodu-
ché cviky. 

Celá řada sportovních aktivit je připravena

na jaro pro čtyřkové seniory. Mohou získat

výhodné plavenky, zlepšit si kondici díky

rehabilitačnímu cvičení nebo zajít na

přednášku o významu pohybu. 

Plavenky a přednáška

pro seniory
Plavenky a přednáška

pro seniory
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