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ORANŽOVÉ
LISTY

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA s.r.o., Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, www.auto-brejla.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
těšíte se na letní prázdniny,
až se vyprázdní město a vy si
budete moci užívat teplých
večerů, třeba v letním kině,
v parku nebo jen tak posezením s přáteli na zahrádce některé restaurace? Krásné počasí je už teď, přinášíme vám
proto tipy na akce, které se ve
čtvrté městské části konají,
vyrazte si a pobavte se. Třeba
vás naláká rozhovor v tomto
vydání magazínu Vaše 4. Z titulní strany na vás zhlíží oblíbený herec Miroslav Donutil. Vrátil se do Branického divadla se svým velmi populárním pořadem Na kus řeči.
Zajděte si poslechnout povídání s jeho zajímavými hosty.
Jaká byla cesta Miroslava Donutila do Prahy, kde to má
rád, co plánuje a chystá a jak spolupracuje se svým synem,
který se vydal v jeho šlépějích? Jak už bylo řečeno, letní
prázdniny jsou za dveřmi, a zatímco děti se jich už nemohou dočkat, rodiče musejí pro své potomky naplánovat program na celé dva měsíce. Pokud chcete, aby dítě bylo venku,
sportovalo a bavilo se s kamarády, ale odjet na opravdový
tábor si ještě netroufá, pošlete ho na příměstský camp.
V Hodkovičkách se chystá golfový.
Vaše Zuzana

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

jako člověk
ampaň, která má zlepšit ohleduplnost cyklistů, motoristů a chodců,
spustilo hlavní město Praha. Jmenuje se „Jezdím jako člověk“ a bude vzdělávat veřejnost v pravidlech jízdy na kole a
dalších pravidlech silničního provozu
a apelovat na vzájemnou ohleduplnost na

K

Děti
získaly medaili
spěšné byly děti ze škol ve čtvrté
městské části v asymetrických soutěžích Sollertia Praha. Nejlepší žáci
pražských středních odborných škol byli
oceněni originální stříbrnou medailí vyraženou v České mincovně k této zvláštní příležitosti. V letošním ročníku proběhly soutěže v osmi oborech vzdělání – truhlář,
mechanik opravář motorových vozidel, ka-

Ú

deřník, elektrikář, strojírenství, cukrář,
stavebnictví a kuchař. Soutěž Sollertia Praha je součástí programu hlavního města
Prahy Podpora odborného vzdělávání na
území hlavního města Prahy. „Podobné
soutěže jsou pomyslnou třešničkou na dortu naší snahy zlepšit odbornou a řemeslnou výuku v pražském školství a udržet ho
na špici v celorepublikovém srovnání. Žáci,
které jsme ocenili, jsou ukázkou toho, že se
investice do modernizace škol, spolupráce
se zaměstnavateli a další aktivity směřující
ke zkvalitňování výuky opravdu vyplatí,“
poznamenala radní hlavního města Prahy
Irena Ropková.

Úspěch v klání
Antifetfest
ým s názvem Holky z Kavek ze
Základní školy Kavčí hory postoupil do krajského kola soutěžního festivalu Antifetfest 2018. Dívky
uspěly se snímkem „Už nikdy“, který
pojednává o nové dívce, která přichází
do třídního kolektivu, a problematice
kyberšikany. Antifetfest aneb Jde to
i jinak je soutěžní festival amatérských
ﬁlmů pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování.

T

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555
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Jezdím

pražských silnicích, chodnících i cyklostezkách. „Praha se dlouhodobě snaží zlepšovat síť i kvalitu pražských komunikací včetně cyklostezek a chodníků. Míra komfortu
při jejich využívání ale do značné míry závisí také na chování samotných účastníků
provozu, kteří k sobě bohužel v některých
případech nejsou právě tolerantní. Touto
kampaní na ně chceme apelovat, aby vždy
nejen dodržovali zákonné předpisy, ale zároveň se k sobě chovali s co největším respektem a ohleduplností,“ uvedl Petr Dolínek (ČSSD), náměstek primátorky.

volný čas

Nestárnoucí
ako komedii bez sprosťáren a surovostí a pro všechny, kteří mají rádi dobré divadlo, charakterizuje herec
Petr Vacek novinku Divadla Na
Jezerce Saturnin. On sám se
poprvé představí jako režisér.
Premiéra hry s podtitulem Vítejte v čase, kdy se k sobě lidé chovali slušně, je v Divadle
Na Jezerce naplánována na
30. května.
„Inscenace podle stejnojmenné knihy Zdeňka Jirotky je oslavou slušnosti, poctivosti a demokratických hodnot. Proto je
Saturnin vždycky aktuální,“ říká Petr Vacek, který si kdysi
v Saturninovi zahrál v divadle
i ve ﬁlmu.

V roli Saturnina se představí
sympatický herec Michal Kern,
dalších rolí se zhostí Jan Konečný, Denisa Pfauserová, Jaroslava Kretschmerová, Jitka Sedláčková, Martin Sitta, Libor
Hruška a Vojtěch Vodochodský.
„Jazyk Saturnina přináší
sám o sobě kouzlo tehdejší doby. Snažíme se dát divákovi
všechny oblíbené hlášky, na
které čeká, ale zároveň je zahrát tak, aby ho pobavily. I když
je zná už od půlky minulého
století. Saturnin samozřejmě
nemůže být bez věty Milouše:
Přinesl jsem ti červy! Ale zároveň při zkoušení objevujeme
další skvělé věty a obdivujeme
Jirotkův um,“ doplňuje režisér

Lenka Slabá s kapelou

Divadlo Sklep

31. května

4. června

■ Lenka Slabá s kapelou vystoupí poslední květnový den
v KC Zahrada. Koncert začíná
ve 20.00 hodin.

■ Kultovní představení a nejúspěšnější drama divadla
Sklep všech dob Mlýny bude
odehráno 4. června v Divadle
Dobeška. Jde o nejdéle uváděné
představení na repertoáru.

J

Dětský den
na Dobešce
1. června
■ První červen bude na Dobešce patřit dětem, které tady
oslaví svůj den. Program začne
v 16.30 hodin, naplánováno je
třeba povídání o afrických zvířátkách, workshop bubnování
pro rodiče s dětmi a soutěž
v malování hlavních postaviček
Tarbíků.

Výstava Ezotera
2. června
■ Přednášky, workshopy, cvičení, koncerty, velká prodejní
výstava, poradny alternativní
a klasické medicíny, doprovodný program, to je výstava Ezotera v TJ Pankrác. Koná se od
2. do 3. června.

Letní akademie
6. června
■ Letní akademii pořádá Kulturní centrum 12 – Pertoldova. Zváni jsou všichni na vystoupení dětí z uměleckých
kurzů. Představí se Škola šermu pod vedením Jana Šuláka,
Taneční přípravka a Soutěžní
příprava Rebelky pod vedením
Petry Šenkové, Skupina Rebelky pod vedením Zuzany Šenkové a ukázka Latino dance pod
vedením Moniky Šulcové.

Na kus řeči
s Donutilem
6. června
■ V 19.30 hodin začne další
díl oblíbené talkshow Branic-

PŘIPRAVILA RED, FOTO DIVADLO NA JEZERCE

Saturnin na Jezerce

Petr Vacek, který si v představení zahraje pana Brudíka.
„Saturnina jsem hltal už jako
kluk a mám ho rád. Je to kniha
všeobecně známá. Proto si můžu dovolit i jakési pomrkávání
na diváka a narážky na to, co
v knize je. Ale jasně že hrajeme

i pro diváka, který o Saturninovi nikdy neslyšel! Máme prvotřídní předlohu, mám skvělé
herce a i já pracuju podle svého
nejlepšího svědomí. A jestli něco přitáhne diváka, tak to, jak
dobře si s výbornou předlohou
poradíme,“ doplňuje Vacek.

kého divadla Na kus řeči s oblíbeným hercem Miroslavem Donutilem. Ten si na prkna divadla pravidelně zve zajímavé
hosty, s kterými promlouvá na
nejrůznější témata.

ků. Děti od tří let zazpívají lidové písničky, hity 20. století,
muzikálové melodie a písničky
z pohádek.

Představení pro děti
10. června
■ Příběh Štístko a Poupěnka
mohou zhlédnout nejmenší diváci v Branickém divadle. Populární zpívající dvojice Štístko
a Poupěnka zahrají a zazpívají
své největší hity: Jojojo nenene,
Vlk a ků. Hrát se začíná v 10.30
hodin.

Beneﬁční koncert
11. června
■ Beneﬁční klavírní koncert
Steinway se bude konat v Divadle Dobeška 11. června.
Představeny budou jazzové,
klasické a soudobé melodie, za
hudebníky divadla Sklep vystoupí David Noll a jako hosté
Jakub Zahradník, známý klavírista a skladatel.

Představení Nahoďto
Jolaniny hvězdy
10. června
■ Koncert Jolaniny hvězdy
pořádá na Dobešce Dům dětí
a mládeže Jižní Město. Jde
o tradiční pěvecký koncert dětí
z hudebních zájmových krouž-

17. června
■ V 19.00 hodin začne divadelní představení souboru
Nahoďto v KC Zahrada. Jde
o premiéru představení souboru, který je součástí střediska
Hobby centrum 4.

Pořádáte akci v Praze 4?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase4.cz
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volný čas
Příjemný a velmi osvěžující cider, ideální
k pití v průběhu letních dnů. Má lehce sušší
chuťový proﬁl než běžně dostupné cidery
na trhu. Líbí se nám i pěkně zpracovaný design obalu. Cena je příznivá.

krabice plná novinek
ze světa potravin

Bohemia Maxi max

Do rukou se nám přednedávnem dostal Brandnooz box –
krabice, ve které jsou různé produkty ze světa potravin.
Musíme ocenit moment překvapení – objednáte si box,
těšíte se na rozbalování a nevíte, co najdete uvnitř. Jediné,
co dopředu víte, je, že cena obsahu se vždy minimálně
rovná ceně boxu.

Dr. Oetker bez lepku
vanilková příchuť

okud si rádi občas uděláte radost
a zároveň jste fanoušky novinek,
dobrého jídla a pití, Brandnooz box je
pro vás ideální volbou. A co jsme uvnitř
Bradnooz boxu objevili?

P

NESCAFÉ Classic Crema
Rozpustná káva od NESCAFÉ patří mezi
kultovní produkty a značky, její aroma
a chuť doprovázejí každé ráno miliony zákazníků na celém světě. Novinka Crema je
velmi příjemná, chuťově trošku jemnější
a tvoří bohatou jemnou pěnu. Doporučujeme k vyzkoušení nejen příznivcům značky NESCAFÉ.

Lotus Biscoff Biscuit Spread
Tak tahle pomazánka ze sušenek Lotus
je naprosto vynikající a návyková. Má velmi
široké použití, vyzkoušeli jsme na palačinky, ale i na pečení. Velmi chutnala i jen tak
samotná na lžičce. Doporučujeme určitě
k vyzkoušení!

Lagris Luštěninová směs tradiční
Velmi praktický balíček směsi luštěnin,
který je připraven k okamžitému a univerzálnímu nasazení. Ať již na hrstkovou polévku, zeleninové karbenátky či jako příloha. Nás doma tato nová směs velmi zaujala
a určitě budeme sem tam kupovat.

Unikátní sochy v porodnici
oubor dřevěných soch s tematikou
porodnictví a mateřství pojmenovaných Anděl, Mateřství a Pouto byl
umístěn do prostranství pavilonu U Thomayerovy nemocnice, kde sídlí Gynekologicko-porodnické a Novorozenecké oddělení. Sochy nemocnici daroval umělecký

S

řezbář Jaroslav Pecháček z moravských
Hanušovic. „Je to pro dobrou věc a zlidští
to prostor před porodnicí. Myslím, že maminky to ocení,“ řekl autor soch, který svá
díla vyřezává mimo jiné i pomocí motorových pil. V Thomayerově nemocnici se ročně narodí přes 2000 dětí.

Ocenění lékařské práce
tyřiadvacátým Rytířem lékařského
stavu byl oceněn emeritní primář
Oddělení patologie a molekulární
medicíny Thomayerovy nemocnice MUDr.
František Koukolík, DrSc. Vystudoval
Fakultu všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy v Praze, pracoval v Anatomickopatologickém ústavu FVL UK v Praze a působil i v jihočeských nemocnicích jako chi-

Č
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rurg, patolog a primář. V roce 1983 se stal
primářem Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice
a v této pozici zůstal až do roku 2012.
Česká lékařská komora pravidelně oceňuje
své nejvýznamnější členy již od roku 1996.
Titul Rytíř lékařského stavu je každoročně
udělován jedné z osobností české medicíny,
která přispěla k rozvoji medicíny.

Tohle nás také zaujalo. Tradiční pochoutka – mix slaného pečiva nejrůznějších tvarů, který každý dobře zná. Značka Bohemia je garantem vysoké kvality, musíme
opět pochválit hezky provedený a praktický obal. Chuťově nelze produktu nic vytknout. Doporučujeme!

Dr. Oetker je léty prověřená špičková
kvalita produktů. Tato novinka není výjimkou, velmi chutný puding, absenci lepku
jistě ocení všichni, kdo se této složce v potravě vyhýbají či ji jednoduše ze zdravotních důvodů nemohou.

Chai Latté David Rio Orca spice
Instantní nápoj, jenž svojí chutí a vůní
přenese na okamžik do světa exotiky. Jemně nasládlá chuť a vůně nám lehce připomíná perníčky a perníčkové koření. Podobný sortiment je k dostání v čajovnách,
takto si může každý připravit chvilku pohody a relaxace i kdykoliv doma.
Více na
www.brandnooz.cz.
Přejeme dobrou chuť!

Dotace pro
sport i kulturu
ezmála 16 milionů korun rozdělí
letos čtvrtá městská část mezi
žadatele o dotace. Peníze půjdou
do sportu a volnočasových aktivit, kultury a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů, integrace národnostních
menšin, zdravotní, sociální a rodinné
politiky a životního prostředí. Nejvíce
peněz zamíří na sportovní aktivity,
sportování dětí a podporu sportovních
kroužků na základních školách. Podpory se dočkají také čtyřková divadla,
konkrétně Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Na Jezerce a Divadlo Dobeška.
Dotace pomůže také s údržbou třešňového sadu v Braníku a rozšíření a rekultivaci areálu Geoparku na Spořilově.

B
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Brandnooz box:

Lišácké jablko cider

servis

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
13. června
■ křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
15.00–15.20
■ křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
15.30–15.50
■ ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
16.00–16.20
■ ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
16.40–17.00
■ křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí 17.10–17.30
■ Roztylské nám. č. 369/32
17.40–18.00
■ Jižní nám. č. 970/9
18.10–18.30
■ křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59 18.40–19.00
14. června
■ Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
15.00–15.20
■ křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podol. hřbitova15.30–15.50
■ křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
16.00–16.20
■ křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (u Normy) 17.00–17.20
■ Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové)
17.30–17.50
■ křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká 18.00–18.20
■ ul. Jihlavská č. 611/18 (u prodejny GATO)
18.30–18.50
3. července
■ křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
■ ul. Zelený pruh č.1221/28
■ ul. Ke Krči č. 517/32
■ křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50

INZERCE V4-0507

■ křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
■ křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
■ křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
■ křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

3. července
■ ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
■ křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
■ křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
■ ul. Novodvorská č. 418/145
■ křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
■ křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
■ křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách
■ křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

27. června
■ křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem 15.00–15.20
■ křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
15.30–15.50
■ křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
16.00–16.20
■ křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ohradní x Michelská
17.00–17.20
■ křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
17.30–17.50
■ ul. Žateckých u č. 1169/11
18.00–18.20
■ křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí 18.30–18.50
Zdroj: MČ Praha 4
INZERCE V4-0509

CHODOVSKÁ
TVRZ
:>0@:"7;/221

NA SPRÁVNÉ ADRESE
ANEB

HOLKY Z INZERÁTU

13. 6.
Antonín Gondolán – recitál
18.00. Vstupné 150/100 Kč.

@?>=<;:@9;<8765@4@3:2>101/@.7;:-+8765@4@9:>7;+*:@);:65(8765@4@'<&8:@%/;10$765@4@%;:#1"+>@./*1(@:@#:;=+!!!
/1/@:*@7&/8@7658

28. 6.
Jazz klub Tvrz:
Radek Němejc Quartet
20.00. Vstupné 150/100 Kč.

%.?39@7*;1*/@-/#>7#/@9. @*/7@6@78;:#*@#16:#;:@>:*1085@ @3>:$:@
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www.chodovskatvrz.cz, Ledvinova 9, Praha 4,
tel.: 267914831, info@chodovskatvrz.cz
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Čtyři roky jsme s vámi

Omezili jsme hazard,
a to navzdory radnici

ážení sousedé z Prahy 4. Řešíme problémy, které vás trápí. To
bylo hlavní volební heslo sociální demokracie v komunálních
volbách 2014. Náš zastupitelský klub sice působí od března
2015 v opozici, přesto jsme po celou dobu prosazovali svůj volební
program a hájili zájmy obyvatel Prahy 4. O tom, jak jsme hlasovali,
co jsme navrhovali a jak jsme argumentovali, se můžete dočíst na
webových stránkách městské části. Ale politická práce není jen o sezení v lavicích a mačkání tlačítek. Nejdůležitější je bavit se s lidmi,
naslouchat jejich problémům a snažit se pomáhat potřebným. Právě proto jsme čtyři roky chodili mezi vás.

V

Mapujeme místní problémy
Nejenom zastupitelé, ale i další sociální
demokraté pravidelně navštěvují akce občanských sdružení – například debaty o developerské výstavbě v Hodkovičkách, úklidy ulic nebo výsadbu třešinek u sídliště
Novodvorská. Nikdy jsme nechyběli na pouličních festivalech Zažít město jinak. Samozřejmě jsme chodili mezi vás na akce pořádané radnicí, ať už to byly odborné debaty
(zejména o dopravních stavbách), veřejná
fóra o mapování místních problémů, společenské akce zaměřené na děti, pejskaře nebo podporu sportu či pietní akce.
Některá veřejná setkání jsme sami zorganizovali jako třeba debatu o developerském projektu Rezidenční park Kavčí Hory
nebo setkání s občany u stále zavřeného
koupaliště Lhotka. Chodili jsme i do základních škol na charitativní bazary a prostřednictvím svých zástupců ve školských radách jsme získávali podněty ke změnám –
zejména ohledně dopravního značení
v okolí nebo investicím do hřišť či zařízení
budov.

Děkujeme za podporu
Každý rok organizujeme pálení čarodějnic u Krčského lesa vedle budovy IKEM.
Vždy je to pro nás společenská událost číslo
jedna, kdy chceme veřejnosti poděkovat za
projevenou podporu a sympatie. Dospělí se
pobaví při opékání špekáčků a hudební produkci, děti zase u her s klauny. Jsme hrdí
na to, že se nám podařilo založit a udržet
tradici leteckých dnů v parku Na Pankráci.

Opakovaně jsme chtěli
občanům Prahy 4 umožnit
privatizaci bytů

Na stejném místě jsme loni pořádali i takzvanou drakiádu. V těchto aktivitách budeme pokračovat i do budoucna. Stojíme při
vás. Naší vizí je Praha 4 jako bezpečné a milé místo pro spokojený a zdravý život. Chceme, aby se tu měl dobře každý člověk bez
ohledu na jeho sociální a ﬁnanční situaci.
Váš Jiří Bodenlos,
zastupitel ČSSD MČ Praha 4
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Současná koalice pokaždé zablokovala, aby se bod regulace hazardu dostal
na program zastupitelstva. A to dokonce
čtyřikrát, z toho dvakrát na mimořádném zasedání. Místo veřejné debaty
schválila za zavřenými dveřmi rady návrh na zachování sedmi kasin, aniž by
to řádně zdůvodnila. Koalice chtěla například udržet kasino na náměstí bratří
Synků v Nuslích (hned vedle zastavárny), na sídlišti Spořilov v ulici Hlavní,
na sídlišti Novodvorská nebo na sídlišti
Pankrác v ulici Horáčkova. Nám se ale
podařilo snížit počet heren a kasin na
Praze 4 přesně tak, jak jsme měli ve volebním programu. Podařilo se nám to
i přes prapodivný odpor současného vedení méstské části! Klíčové rozhodování
probíhalo totiž na zastupitelstvu hlavního města Prahy v listopadu 2015, a ne
na radnici Prahy 4. Na něm dokonce vystoupil radní Prahy 4 pro bezpečnost
a trval na zachování sedmi kasin. ČSSD
ale jménem svého zastupitele Lukáše
Kauckého předložila návrh na nulovou
toleranci hazardu na území městské
části. Usnesení prošlo, takže již několik
let dochází k postupnému odebírání licencí všem hernám a kasinům. A to díky
ČSSD navzdory vedení městské části!

Chtěli jsme vyhovět velké řadě občanů, kteří se na nás s tímto problémem
obraceli. Opakovaně jsme navrhovali,
aby se tím zastupitelstvo zabývalo. Učinili jsme tak například v prosinci 2015,
v únoru a prosinci 2016. Koalice OPĚT
všechny naše návrhy zablokovala a znemožnila diskuzi. Vždy jsme se drželi volebního slibu, že městská část si musí
ponechat minimálně sto bytových domů. To však podle nás nevylučuje například novou výstavbu.

oranžové listy
Vždy jsme odmítali výbor pro energetické úspory a opakovaně navrhovali,
aby byl zrušen. Tento orgán zastupitelstva s uvolněným (tedy plně placeným)
předsedou podle nás vznikl jako součást
„politické korupce“ v rámci koalice. Podle dochovaných zápisů se výbor scházel minimálně a nevykonával žádnou
smysluplnou činnost. Náklady na jeho
provoz stály daňové poplatníky – podle
oﬁciálního vyjádření radnice – minimálně 1.7 milionu Kč. Výbor formálně existoval od září 2015 do listopadu 2017.
Žádný sociální demokrat se na jeho činnosti nepodílel.

Otevřeli jsme debatu
o výstavbě na Pankráci

V březnu 2016 jsme varovali před podezřele vstřícným postojem radnice
vůči chystanému developerskému projektu Rezidenční park Kavčí Hory. Tento
projekt má vyrůst těsně vedle parku Na
Pankráci a zahrnuje i pět téměř 70 m vysokých věžáků. Podpořili jsme občanskou petici proti konkrétní podobě výstavby a pomáhali jsme sbírat podpisy,
kterých se nakonec sešlo více než tři tisíce. Vedení radnice následně oznámilo
zařazení petice na program zastupitelstva pouhý den dopředu a ani neposlalo
petičnímu výboru pozvání. Navzdory
tomu obyvatelé Pankráce přišli v hojném počtu. Veřejná debata o projektu se
už nezastavila a probíhá dosud. Klub
ČSSD tuto věc opakovaně vznáší na program a v interpelacích na zastupitelstvu. Podařilo se nám tak vyvrátit
spoustu lží a manipulativních informací, které zástupci developera i vedení
radnice na počátku šířili, například
o (ne)porušování pravidel UNESCO.

Zabránili jsme křížení
tramvají s magistrálou

Na jaře 2016 oznámil starosta Prahy 4 plán na stavbu křižovatky tramvajové trati s magistrálou. Měla vzniknout
v křížení ulic Táborská a Na Květnici.
Zrušení podjezdů a revitalizace okolních
ulic by podle projektu znamenala radikální zhoršení plynulosti dopravy a ztrátu stovek parkovacích míst. Když se
koncepce stala na úrovni hlavního města skutečnou hrozbou, svolala ČSSD
spolu s další části opozice mimořádné
zastupitelstvo. Vedení Prahy 4 o tom odmítlo jednat, a tak jsme přenesli toto téma na další jednání. Rozeslali jsme
i konstruktivní návrhy na podporu části
projektu, například prodloužení trati ke
stanici metra Pankrác. Koalice však debatu nepřipustila. Proto jsme opět jednali přímo se zástupci hlavního města.
Křížení tramvajové trati s magistrálou
bylo díky zásahu náměstka primátorky
Petra Dolínka (ČSSD) odloženo na neurčito. Stejně tak hlavní město upustilo od
plánů na rušení parkovacích míst v Táborské a přilehlých ulicích.

Bojovali jsme za nezávislá
radniční média. Neúspěšně
Veřejně jsme protestovali proti zneužívání radničního časopisu Tučňák. Koalice bez ohledu na redakční radu zrušila rubriku Anketa, díky které měl každý
politický klub v zastupitelstvu přístup
do všech čísel časopisu. (Rubriku v minulosti prosadila ČSSD.) Odmítali jsme
nespravedlivý systém přidělování prostoru v rubrice Názory zastupitelů, kdy
tři politické příspěvky ze čtyř náleží
vždy koalici – bez ohledu na počet zastupitelů v klubu. Dále jsme například prosazovali, aby byla v Tučňáku otištěna reportáž o setkání občanů v Hodkovičkách
proti výstavbě v ulici V Mokřinách. Namísto toho je z Tučňáka zneužívaný radniční plátek plný fotek koaličních zastupitelů.

Jak jsme také hájili
zájmy občanů
● Podporovali jsme udílení dotací občanským sdružením a spolkům.
● Každoročně jsme hlasovali pro dary
Thomayerově nemocnici a v jednom případě jsme během diskuze donutili koalici ke zvýšení navrženého daru ze 150
na 200 tisíc.
● Hlasovali jsme pro otevření výborů
a komisí veřejnosti. Díky nám se může
každý občan Prahy 4 takto zapojit do politické debaty o problémech, které ho
trápí.
● Prostřednictvím interpelace jsme
upozornili na tři asi rok nevyužívané sociální byty. Díky naší výzvě byly tyto prostory následně přiděleny potřebným nájemníkům.
● Protestovali jsme proti zvýšení ceny
rozvozu jídla seniorům prostřednictvím
Ústavu sociálních služeb.
● Navrhovali jsme zřízení školské komise jako poradního orgánu rady pro oblast vzdělávání a řešení problémů v základních a mateřských školách. Komise
začala pracovat v lednu 2016, navzdory
původnímu záměru koalice.
● Prosadili jsme, aby ﬁnanční výbor byl
povinen projednávat všechny změny
v rozpočtu nad 10 milionů Kč.
● Hlasovali jsme pro splátkové kalendáře u sociálně slabších občanů nebo
u občanů se zdravotními problémy.
● Podpořili jsme vznik samostatné základní školy Jitřní v Hodkovičkách.
● Při projednávání rozpočtů městské
části jsme opakovaně navrhovali, aby
byly navýšeny kapitoly Ústavu sociálních služeb (volnočasové aktivity pro seniory) a údržba zeleně. Toto navýšení
jsme chtěli krýt zejména snížením ﬁnancí na PR v kanceláři starosty.
● Pokud bytová družstva nakupovala
od městské části pozemky pod svými domy, vždy jsme souhlasili až s dvacetiletým splátkovým kalendářem bez úroků.
● Navrhovali jsme, aby se změnil systém udílení čestných občanství. Chceme, aby se do výběru kandidátů zapojili
všichni zastupitelé i veřejnost prostřednictvím komisí.

Zastupitelé ČSSD Prahy 4
Čtyři roky hájil Vaše zájmy zastupitelský klub ČSSD Praha 4 ve složení Petr
Horálek (předseda klubu), Jiří Bodenlos, Dominika Krejčová, Karel Ptáčník, Karel Šplíchal.

www.vase4.cz
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Odmítali jsme politickou
korupci funkcemi

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV TV NOVA, IVO DVOŘÁK – ARCHIV DIVADLA HUSA NA PROVÁZKU, © ČESKÁ TELEVIZE – AUTOR: YAN RENELT (POŘAD JE KE ZHLÉDNUTÍ NA IVYSÍLÁNÍ ČT)

osobnost Prahy 4
V březnu se na prkna Branického divadla vrátil jeden
z nejúspěšnějších pořadů Na kus řeči a s ním i oblíbený
herec Miroslav Donutil. Milá povídání oblíbeného
divadelního a ﬁlmového herce, baviče a vypravěče se
známými hosty ze společenského či sportovního života si
mohou diváci užívat pravidelně každý měsíc.
Stejnojmennou talkshow vysílala Česká televize v letech
2001 až 2005. „Odehrál jsem v Branickém divadle přes dvě
stě představení. Respektive jsme nehráli, ale dostali jsme se
do úzkého kontaktu s divákem,“ popisuje Miroslav Donutil.

Miroslav Donutil:
Divadlo je buď dobré, nebo špatné
● V Brně jste prožil mládí, řadu let tam
hrál a opět hrajete. V 90. letech jste se
ale přestěhoval do Prahy. Bylo to pro vás
těžké rozhodování?
Nebylo. Myslím, že naše republika je tak
strašně malá, že nemá cenu uvažovat ani
o tom, že se někam stěhujete. Pochopitelně
vás to na nějaký čas vytrhne z kruhu nejbližších kamarádů, ale nové velmi rychle
najdete nebo se jedete podívat do Brna.
Nemám žádný problém, jezdíme s kamarádem, který je z Brna, na ryby. Vždycky přijede a zajedeme tam, kam je nám libo, a vůbec nám ta vzdálenost nedělá problémy.
A v Praze jsme si zvykli velmi rychle.
● Bylo těžké vás přemluvit, abyste se
vrátil s pořadem Na kus řeči do Branického divadla?
Odehrál jsem v Branickém divadle přes
dvě stě představení. Respektive jsme nehráli, ale dostali jsme se do úzkého kontaktu s divákem. S tím jsem neměl problém. Tady byl spíš problém v tom, že se
kolem Branického divadla odehrávaly
pořád nějaké tance a nikdy se přesně nevědělo, kdo to povede, jestli to povede, kam to
povede… Když se divadla ujal Vašek Čížkovský, kterého znám dlouho, a přišel za
mnou s touto nabídkou, tak jsem neváhal
a do svého programu jsem pořad jednou
měsíčně vsunul. Myslím si, že je docela
pěkná věc, když se zase v Praze budou odehrávat tato setkávání se s významnými
hosty, a chtěl bych, aby byli významní. Věřím, že mí atraktivní hosté opět přilákají
skvělé publikum, na jaké jsem byl vždy
v tomto divadle zvyklý.
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● Hosty si vybíráte sám? Na koho se mohou diváci těšit?
Ano, hosty si budu vybírat sám. V podstatě už je do konce června mám vybrané,
odsouhlasené, jen ještě nemáme všechny
potvrzené, tak bych je zatím nechtěl všechny jmenovat. Prvními byli 3. března Tereza
Hofová a Matěj Hádek, jejichž jsem partnerem v seriálu Dáma a Král. Chci vždycky
mít jako hosty takové dvojice, kde vládne
nějaké napětí nebo je tam něco, co je doneslo až na vrchol našich novodobých dějin,
nebo někoho, kdo dělá úplně odlišné nebo
i stejné věci, ale jinde. To je asi takový vzorec, podle kterého si hosty vybírám. Myslím, že budou všichni zajímaví, že se podaří
sesbírat je tak, jak si to představuji, a že se
jejich výběr až do konce tohoto roku brzy
uzavře.
● Myslíte si, že diváky stále baví tento
způsob zábavy? Není, jak se dnes říká,
zastaralý?
Nevím, zda existují nějaké druhy zábavy,
jedna novodobá a druhá zastaralá. Myslím,
že zábava je jenom jedna, a buď se daří,
nebo nedaří. Pokud ten člověk na jevišti dovede lidi v hledišti pobavit, je asi jedno, jaký
titul té zábavě dáte, a pak se mu to daří,
anebo se mu to nepodaří a v tom případě
tomu můžete dávat sebemodernější názvy,
stejně je to marné. Zábava tohoto typu, kdy
si s někým povídáte a snažíte se dostat do
jeho života tak, aby to mělo humornou podobu a samozřejmě i pointu, tak na tom
podle mě ještě dlouho nebude nic zastaralého. Různých představení tohoto žánru
jsem udělal přes dva tisíce po všech čes-

kých a slovenských krajích a zatím ještě
nikdo nepřišel s tím, že by řekl: „Ty, to už je
zastaralé, to už nedělej.“ Myslím si, že ten
živý kontakt s divákem, ta přímá konfrontace humoru a reakce na to, co člověk vypráví a čím se snaží lidi zabavit, je jasná
a sdělná, protože kdo vám dá větší zpětnou
vazbu než divák. Divák vám jasně naznačí,
zda je to zastaralé – zívne a jde domů.
Zatím se to zaplať pánbůh nestalo, tak není
důvod uvažovat o zastaralém způsobu zábavy. Řekl bych, že je to dneska taková móda. Dnes se uvažuje o tom, že divadlo je
moderní, postmoderní, staré a archaické,
ale málo platné, divadlo je buď dobré, nebo
špatné.
● Kdo se ujal režie pořadu?
Tento typ pořadu, pokud se netočí pro televizi, žádnou režii nepotřebuje. Ta režie je
dána určitou stopáží, hosty a mnou, který
to celé vede. Musím celý ten čas a timing
hlídat a na to není potřeba režie. Režii potřebujete v momentě, kdy to vstoupí na televizní obrazovky a divák potřebuje chvilku
vidět to, chvilku ono, pak vcelku, chvilku
potřebuje vidět třeba nějakou písničku, což
tady také samozřejmě bude, to nevylučuji,
ale nepotřebuje se to takzvaně prostříhávat. Tady se divák prostřihne sám tam,
kam se chce dívat, poslouchá to, co chce
poslouchat.
● Vašimi prvními hosty byli Tereza Hofová a Matěj Hádek, kteří s vámi hrají
v televizním seriálu Dáma a Král. Vy jste
se ale dlouho seriálům vyhýbal…
Jak kterým. Vždycky jsem se vyhýbal
a vyhýbat se budu seriálům, které se točí

osobnost Prahy 4
ráno od pěti do devíti hodin a scénář se píše
na koleně těsně před natáčením. Na rozdíl
od seriálů, které mají pevně napsaný scénář a víte přesně, odkud vaše postava směřuje a kam. Těm jsem se nevyhýbal nikdy.
Dneska ne ﬁlmy, ale seriály hýbou světem.
Od Ameriky až po Berlín a Prahu, ale tam
na ně bohužel mají lepší rozpočty, než jsou
u nás. Pokud je ale seriál kvalitní, jako byl
třeba Doktor Martin, Dáma a Král nebo Labyrint, tak nemám problém v něm hrát.
Naopak, jsem velmi rád, že v těchto seriálech mohu účinkovat.
● Podle čeho si vybíráte role, na čem
vám zaleží nejvíc – na autorovi, roli, režisérovi…?
Musí mě oslovit scénář hned po prvním
čtení. Jestliže mi dá někdo do ruky scénář
a chce, abych v tom účinkoval, tak si jej přečtu a vím, mám-li chuť do toho jít. Protože
málo platné, s postupujícím věkem se občas chuť i energie vytrácejí a nemáte chuť
trávit čas na něčem, co dělat nechcete. Takže když se mi to zalíbí hned od prvního momentu a jsem přesvědčen o tom, že v tom
účinkovat můžu a chtěl bych, tak do toho
jdu.
● Jaká herecká poloha vám vyhovuje
víc, komediální, nebo vážná? Ve kterém
žánru se cítíte nejlépe?
Mám to štěstí a jsem rád, že se to střídá.
Bohužel v poslední době se to střídá málo,
jelikož těch komediálních věcí ubývá. Nejsou u nás scenáristé, kteří by dokázali napsat ﬁlmovou komedii. Filmová komedie,
která vládla ﬁlmům 60. let v perfektních
obsazeních všech těch pánů Menšíků,
Sováků atd., nebudu je všechny vyjmenovávat, byla jich celá řada, tak to zmizelo.
Dneska už není nikdo schopen napsat pořádnou ﬁlmovou komedii. Musíme být proto vděčni i za to, že třeba pan Hudský napíše spolu s Georgem Agathonikiadisem

scénář k televiznímu ﬁlmu Můj strýček Archimedes, který aspoň občas má záchvěv
humoru. Je to taková tragikomická záležitost a měla nedávno v televizi u diváků
velký ohlas. Jinak se ve většině případů točí
spíš věci vážné anebo hodně crazy.
● Hrál jste v Národním divadle i v malých divadlech Husa na provázku nebo
v Branickém divadle. V jakém prostředí
se vám lépe hraje, v komorním, nebo na
velkém jevišti?
Myslím, že pokud jde o prostředí, nejlépe
to charakterizoval můj přítel Milan Lasica.
Když mi blahopřál k padesátinám, řekl:
„Pre prvú polovicu svojho života si si zvolil
vynikajúce angažmá v Divadle Husa na
provázku. A v tej druhej, kratšej polovici si
zvolil tiež výborne angažmá v Národnom
divadle.“ Když jsem se s ním potkal nedávno, tak mi řekl do třetice: „A je výborné, že
si odišiel v tom najlepšom.“
● Nelitoval jste někdy, že jste zvolil herectví?
Nikdy jsem toho nelitoval. Ono to bylo
vlastně dané, ta moje historka o pětce
z francouzštiny a o mém posunutí se do herectví je všeobecně známá, takže nebylo
zbytí. Chtěl jsem být novinářem, námořníkem, lesníkem a já nevím, čím ještě vším,
ale nemohl jsem dělat přijímací zkoušky na
jiné vysoké školy, kde pětku nepřipouštěli.
Nakonec jsem ale vším tím byl díky herectví. Takže vlastně vůbec nemám na co si
stěžovat. Jsem rád, že toto povolání dělám.
Herectví je velmi namáhavé povolání, stravuje veškerý váš čas a jenom málo času najdete na oddych. S věkem si ale času na oddych dávám čím dál tím víc, protože je to
potřeba.
● Jak tedy nejraději odpočíváte, co je
pro vás nejlepší relax?
Na relax mám čas hlavně o prázdninách.
Užívám si přírody, samozřejmě musí vyjít

čas i na golf a rybaření, tyhle radovánky si
neodpírám.
● Říkal jste, že mimo jiné jste uvažoval
o studiu žurnalistiky. Napadá vás, na co
by se zeptal novinář Miroslav Donutil
herce Miroslava Donutila?
V dnešní době bych se jako novinář asi
zeptal: „Proč jste se tehdy, když jste chtěl
být novinářem, novinářem nestal, když
jste po tom tolik toužil, a stal jste se hercem?“ A já bych mu zopakoval to o té pětce
a pak bych mu řekl: „Vůbec vám ale nezávidím, že jste dnes novinářem.“
● Ve vašich šlépějích se vydal váš mladší
syn Martin. V současné době spolu hrajete na jevišti brněnského Divadla Husa
na provázku. Vy jste s jeho přáním souhlasil, nerozmlouval jste mu herectví?
A jak se vám spolu hraje?
Hrajeme spolu v Brně ve dvou inscenacích, jak v Amadeovi, tak v Králi Ubu, a hráli jsme spolu i ve Sluhovi dvou pánů na jevišti Národního divadla. Hráli jsme spolu
i v několika televizních věcech. Musím říct,
že Martin toužil stát se hercem už odmalička. Ve čtyřech letech, když byl na premiéře Sluhy dvou pánů, se ho někdo ptal: „Co
chceš dělat, Martínku, až budeš velký?“
A on na to řekl: „Chtěl bych bavit lidi jako
taťka.“ Od té doby si to s sebou nesl. Nijak
jsem mu to nerozmlouval, pouze jsem se
mu snažil vysvětlit, že by bylo možná dobré, kdyby počkal, vystudoval nejprve gymnázium, a když ho to bude pořád držet, aby
pak šel studovat AMU. On si ale prosadil
konzervatoř, uspěl tam a absolvoval ji. Vladimír Morávek z Provázku mu nabídl angažmá do Brna, šel tam a teď, po pěti letech, odsud bude odcházet. Vydal se svou
vlastní cestou. Při zkoušení Amadea jsem
si mohl všimnout, jak dobře se tou svou

www.vase4.cz
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osobnost Prahy 4
cestou vydal, protože jsem viděl nesmírně pilného kluka,
který se byl schopen připravit
na tu velmi těžkou roli velmi
kvalitně a krásně. Velmi krásně
a kvalitně Amadea také hraje.
● Ztvárnil jste řadu krásných
rolí. Měl jste někdy pocit takového ztotožnění se s rolí
nebo s inscenací, že jste ji vnímal jako svou osobní výpověď?
Do toho pocitu musíte dojít
vždycky. Nesmíte ale ten svůj
životní pocit cpát do té role za
každou cenu, neboť tu roli někdo napsal a napsal ji podle svého pocitu. Ty dva pocity se musí
potkat. A když se to podaří
a potká se pocit autora s pocitem interpreta, tak je vyhráno.
A jestli to ještě navíc ten interpret dobře zahraje, tak potom
diváci mají co obdivovat a jsou
šťastní, že v tom divadle jsou.
Někdy se to daří častěji, někdy
méně často, někdy výjimečně,
někdy vůbec ne. Zaplať pánbůh
za tu dobu, kdy jsem měl možnost se setkávat s rolemi, které
mi byly nabízeny ať už na Pro-

vázku, v Národním divadle nebo v televizi a ve ﬁlmu. Měl jsem
vždy asi tak na devadesát procent štěstí na role, se kterými
jsem se setkat chtěl.
● Máte ještě nějaký sen, roli,
kterou byste si rád zahrál?
Nikdy jsem tyto sny neměl,
protože jak už jsem všechny ty
instituce vyjmenoval, tak ony
se staraly o to, abych měl krásné příležitosti. Vždycky by se to
dalo zpětně hodnotit asi tak, že
tuhle roli bych si možná byl býval i vysnil, ale už se stalo.

Jsi časově flexibilní?
HLEDÁME KOLEGY/NĚ
NA PRODEJNY V PRAZE
• Průměrná hrubá mzda
120 - 155 Kč/hod.
• 13. mzda, 5 týdnů dovolené,
další benefity
• Možnost zkrácených úvazků
• Čím více odpracovaných hodin,
tím více peněz

www.deichmann.com
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publiky ﬁlm Alois Rašín, kde
hraji předsedu vlády Karla Kramáře. To byla velmi těžká, náročná, charakterní role o člověku, který patřil k velmi
významotvorným osobám našeho vznikajícího státu. To je
to, co mám teď za sebou. Čeká
mě natáčení ﬁlmu Doktor Martin, který uzavře celou tu ságu
o doktoru Martinovi a bude to
ﬁlm do kin. A čeká mě celá řada
dalších věcí, ale ty zatím nejsou
ještě deﬁnitivně stanoveny, tak
nemá cenu o nich mluvit.

Miroslav Donutil
Divadelní a filmový herec, moderátor, vypravěč a dabér.
■ Narodil se 7. února 1951 v Třebíči.
■ Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně.
■ Během studií začal hrát na experimentální scéně Divadla Husa na provázku, kde později získal angažmá.
■ V roce 1990 se stal členem souboru pražského Národního divadla, kde odehrál mimo jiné
600 repríz komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů.
■ Často hraje ve ﬁlmu i v televizi, věnuje se také dabingu. Je držitelem Českého lva za vedlejší
mužskou roli ve ﬁlmu Věry Chytilové Pasti, pasti, pastičky.
■ Nedílnou součástí jeho tvorby jsou one man show založené na humorných vyprávěních.

INZERCE V4-0501

Obuj se do toho
a přidej se k nám

● Co vás čeká, na co se mohou diváci těšit?
Dotočili jsme první řadu seriálu Dáma a Král, který běží na
televizi Nova. V České televizi
jsme dotočili třetí řadu detektivního seriálu Labyrint, ty
předešlé dvě řady měly velký
úspěch i v zahraničí a koupila si
je řada evropských zemí. Nedávno v televizi uvedli ﬁlm Můj
strýček Archimedes, který už
také dobývá Evropu. Teď jsme
dotočili s Jiřím Svobodou k 28.
říjnu a ke 100. výročí vzniku re-

INZERCE V4-0502

veřejný prostor

V Braníku zůstane
zeleň a plocha pro cyklisty

Mediální agentura hledá

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

www.interierservisgroup.cz
Tel. 603 715 285
INZERCE V4-0510

Více na
www.vase4.cz

INZERCE V4-0511

Volejte Libora
602 444 693

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

Vhodné
reklamní
plochy,

Asistent/asistentka

JURIS REAL, spol. s r.o.

CV posílejte na: info@a11.cz

INZERCE V4-0512

Hledáme vhodného kandidáta
na administrativní pozici
Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.
Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

Společná realitní
a advokátní kancelář
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

Koupím moto
československé
výroby:
Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr –
Jawa – CZ ...atd,
v původním
nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
případně pouze
díly k těmto
motocyklům.
Děkuji za nabídku.
tel.: 775 623 723
www.vase4.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

T

INZERCE V4-0503

a umožní zde vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity.
Areál takzvaného A-Parku využívají hlavně příznivci cyklistiky, pro něž jsou k využití dvě
dřevěné pumptrackové dráhy.
Koná se tady také hudební open
air festival, zatím zde ale schází
zázemí pro konání sportovních
a kulturních akcí i pro každodenní trávení volného času.

INZERCE V4-0506

i deﬁnitivně odsouhlasili
změnu územního plánu
z osmi hektarů vodní plochy na veřejnou zeleň. Bude tak
zachován rekreační potenciál
vltavského břehu v sousedství
secesního areálu bývalých Branických ledáren.
Schválená změna územního
plánu podle magistrátu zachová všem přístupnou zeleň

PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

V Braníku nakonec nevznikne umělá zátoka
s přístavem sportovních lodí. O tom, že na
místě zůstane veřejně využívaná zelená
plocha pro rekreaci či pořádání sportovních
a kulturních akcí, rozhodli pražští
zastupitelé.

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 slevovou poukázku
na konzumaci v restauraci a volný vstup do
Health Clubu Blue Orange v Letňanech.
Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

INZERCE V4-0508

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

PrDeL

str. 21–23 Rozhovor se slovenským kytaristou a zpěvákem Norbim Kovácsem

Květnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

5

facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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EJA KULOVANÝ

49 Kč

sport

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden takový se bude konat
v průběhu léta v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen
bude pochopitelně na golf. Přihlásit se mohou děti od šesti
do osmnácti let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný
program. Starší děti budou na golfovém hřišti celý den.
Dětem se budou na hřišti věnovat naši profesionální
trenéři,“ popisuje letní campy Filip Jettmar, manažer
Golfového klubu Hodkovičky.
● Na prázdniny připravujete tady v Hodkovičkách dětské golfové campy. O co
přesně půjde?
Jedná se o klasické příměstské tábory,
kdy u nás děti stráví celý den od 9.00 hodin
od rána, ale večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené do dvou
skupin, ty menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne budou mít
naplánovaný jiný program, který bude pochopitelně záviset na počasí. Když bude
venku pěkně, budou si hrát na hřišti, zahrají si míčové hry, půjdou si zaplavat do
bazénu do Podolí, když bude ošklivo, půjdou třeba do kina. Starší děti budou na gol-

fovém hřišti celý den. Dětem se budou na
hřišti věnovat naši profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou na letní camp
přihlásit?
Příměstské golfové tábory jsou určeny
pro děti zhruba od šesti do osmnácti let.
Každý trenér bude mít ve skupině maximálně šest dětí. Turnusy se střídají každý
týden. Stává se nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už si zamlouvají ještě jeden týden. Campy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se k nám každý
rok rády vracejí. A také jsme samozřejmě
vypozorovali, že k nám přišel na tábor úplný začátečník a golf ho natolik zaujal, že se

mu začal věnovat. Hned v září nám začnou
dětské kurzy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát týdně podle věku dětí. Přihlásit se ale samozřejmě
mohou i začátečníci, kteří v létě na camp
nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti, které v životě nedržely golfovou hůl v ruce?
Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na
tom jak s golfem je. Kdo ho ještě nehrál,
může se naučit něco nového, kdo už nějakou zkušenost má, zatrénuje si. Den začne
protažením, děti si zaběhají, procvičí, zahrají hry. Potom už dostanou do ruky hole
a učí se odpalovat, ti zkušenější trénují.
● Co si musejí účastníci campů přinést?
Děti, které už golf hrají, si mohou přinést
vlastní hole, nikdo si ale nemusí nic kupovat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní
oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, budeme rádi, když děti budou nosit trička s límečkem a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Chuť začít s golfem ale mohou mít i dospělí. I pro ně máte začátečnické kurzy?
Ano, i takové kurzy máme. Začátečnické
kurzy pro dospělé trvají měsíc a skládají se
z osmi lekcí po osmdesáti minutách. Po jejich absolvování jsou účastníci připraveni
získat osvědčení pro hru na hřišti a stávají
se tak plnohodnotnými golﬁsty. Kurzy probíhají od dubna do října. Měsíc jim stačí
k tomu se dobře připravit.
www.hodkovicky.cz
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Č
ČTVRTEK
T VRTEK 14.
14. ČERVNA
ČERVNA 2018
2018
PROGRAM
PR
OGRAM NA NO
NOVÉM
VÉM NÁMĚSTÍ
STÍÍ BRUMLOVKA
BRUMLOVK A
11.00 hod.
11.45 hod.
12.00 hod.
17.00 hod.

DJ
slavnostní otevření náměstí Brumlovka
APRIL – revival band vás naladí světovými hity
od 70. let po současnost
kapela JOYBOX – nespoutaná energie, která vás strhne

Doprovodný program: občerstvení, karikaturista, bavič

PR
PROGRAM
OGRAM V B
BAAROVĚ
AAROVĚ P
PARKU
ARKU
16.00 – 21.00 hod. atrakce pro děti – nafukovací hrad, modelování balonků,
malování na obličej
ATHA
T
PA
ANY
17.30 hod.
MARANA
GOSPEL CHOIR & T.O.P. DREAM COMP
19.00 – 22.00 hod. VELKÝ KONCERT V BAAROVĚ PARKU
Doprovodný program (17.00 – 22.00 hod.): občerstvení, fo
otokoutek, a další...
Organizátor akce, společnost PASSERINVEST GROUP
P, a.s., bude na této akci pořizovat fo
otografický a audiovizuální záznam.
INZERCE V4-0515

