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Důvodem nečekaného rozhodnutí ředi-
tele Institutu klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM) Michala Stibor -

ka má být zahájení výstavby nových pavilonů
G1 a G2. V pozici přednosty kardiocentra teď
potřebuje někoho, kdo se bude moci naplno
věnovat plánovanému projektu. „Aby to dělal
někdo, kdo tady bude déle než já,“ upřesnil
ředitelovy důvody Pirk. Podle je ho slov chtěl

Stiborek s výstavbou začít už do říjnových
voleb letošního roku. Očekává totiž během
nich „blázinec a určité politické pnu tí“.

Ačkoliv vedení nemocnice na svých webo-
vých stránkách tvrdí, že Pirkovu odchodu
z funkce předcházela vzájemná dohoda, sa-
motný kardiochirurg to odmítá. Naopak. „Já
řekl, že dobře, ale že neodstoupím, takže mě
musíte odvolat,“ řekl Pirk. I když nakonec

Nečekaný dárek k narozeninám.
Přednosta IKEM Pirk skončí

Slavný chirurg Jan Pirk koncem června letošního roku odchází
z funkce přednosty kardiocentra pražského IKEM. Svůj
odchod přitom plánoval až koncem roku. Ředitel instituce,
kde Pirk strávil téměř padesát let, mu ale na jeho narozeniny
oznámil, že potřebuje na jeho pozici někoho jiného.
„Překvapilo mě, jak to šlo rychle,“ reagoval zaskočený Pirk.
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vypadat veřejná prostranství?
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Servis: Místa a časy
přistavení kontejnerů
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s odvoláním souhlasil, jako vzájemnou doho -
du by to určitě nenazval. Minulé vedení mu
navíc slíbilo, že svou funkci bude vykonávat
až do sedmdesáti pěti let. „Samozřejmě to
byl ale pan ředitel, který tady už není. Není
proto důvod, aby se tím nový ředitel musel
řídit,“ uznává Pirk. Proti jeho odvolání již je -
ho pacienti a přátelé šíří petici, ve které Sti-
borka žádají, aby své rozhodnutí přehodnotil.
„Co to zkusit řešit více lidsky, s empatií
a úctou k profesoru Pirkovi a zřídit pozici ná-
městka pro výstavbu v jehož kompetenci by
bylo i vybavení nových pavilonů?“ vyzývají
v ní například. 

Souvisí to s covidem?
Navzdory Stiborkovu tvrzení, že důvodem

Pirkova odvolání je výstavba nových pavi-
pokračování na straně 3
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lonů, objevují se hlasy, že za tím
je spíš jeho kritický postoj vůči
vládním opatřením proti šíření
koronavirové nákazy. „Jakýsi ofi-
ciální dů vod byl zveřejněn, ale
všem je nad slunce jasné, že sku-
tečné důvody jsou úplně jinde.
Profesor Pirk se totiž nikdy ne-
tajil svým odlišným názorem na
ce lou ,covidovou hysterii´ a to-
tálně přestřelená opatření, jež
o co men ší vliv mají na samotný
koronavirus, o to více ničí naši
ekonomiku i celou společnost,“
myslí si o jeho odvolání poslan-
kyně Trikolóry Zuzana Majerová
Zahradniková.

„Je to nezměrnou hanbou
vlád ní garnitury, že si již nadobro
osvojila praktiky totalitního re-
žimu a likviduje všechny osob-
nosti, které si dovolují mít vlastní
názor. V případě profesora Jana

Pirka dokonce osobnost světo-
vého formátu. Pokud na tohle
přistoupíme, prohráli jsme,“ do-
dala Majerová. Pro Pir ka je ale již
otázka jeho funkčního postavení
vyřešená.

Zůstane operovat
„Odchod z pozice přednosty

Kardiocentra IKEM je pro mě vy-
soce osobní záležitostí, přesto
chápu důvody vedení, které k to -
mu vedly. Celou věc považuji za
uzavřenou, s panem ředitelem
jsme se dohodli na mém dalším
působení v IKEM, pro který budu
pracovat stejně jako doposud.
Nadále se budu věnovat našim
pacientům, operovat a vyučovat
mladé kolegy, proto se nemocní
nemusí bát, že z IKEM odcházím
úplně. Široké veřejnosti děkuji
za slova a gesta podpory, ale byl
bych osobně rád, abychom celou
tuto věc již uzavřeli a já se mohl

věnovat své největší lásce – kar-
diochirurgii,“ prohlásil Pirk, kte -
rý bude pokračovat v IKEM i po
1. červenci.

Pro další setrváná Pirka
v IKEM je i Stiborek. „Pana pro-
fesora si po jeho medicínské i lid-
ské stránce nesmírně vážím. Je
to člověk, který se zasloužil o ne-
bývalý rozvoj české i českoslo-
venské kardiochirurgie a díky
svým znalostem a dovednostem
ovlivnil celé generace mladých lé-
kařů napříč celou republikou.
Jeho přínos IKEM je nezpochyb-
nitelný a zaslouží si především
úctu. Proto mě velmi mrzí, že
v odchodu tak významného člo-
věka pouze z manažerské pozice,
nikoliv z institutu jako takového,
někteří hledají zcela jiné důvody,

než tomu ve skutečnosti je,“ vy-
jádřil se na webu IKEM jeho ře-
ditel.

Na Pirkovo místo nastoupí
o deset let mladší Josef Kautzner,
který je nyní jeho zástupcem
a zároveň přednostou kardiolo-
gické kliniky IKEM. Jde o mezi-
národně uznávaného odborníka
v oboru arytmologie, který půso -
bí v IKEM téměř 25 let. Kardio -
centrum IKEM je jedno z nejstar-
ších takových pracovišť v Čes ku.
Zabývá se léčbou srdečních a cév-
ních onemocnění dospělých pa-
cientů. Skládá se ze čtyř částí,
mezi které kromě klinik kardi-
ologie a kardiovaskulární chirur-
gie patří také klinika anesteziolo-
gie a resuscitace a pracoviště
preventivní kardiologie.

dokončení ze strany 1

Měl by Jan Pirk zůstat ve funkci přednosty kardiocentra IKEM?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p4-IKEM
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Nečekaný dárek k narozeninám...
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Jak mají vypadat veřejná prostranství?

Ankety už mají výsledky

Po volnočasovém a odpočin-
kovém areálu širšího zamě-
ření, který bude atraktivní

nejen pro vyznavače měst ských
sportů v úzkém smyslu, ale i pro

starší věkové ročníky včetně ro-
dičů s dětmi, je značná poptávka.
Dotázaní se většinově domnívali,
že areál Na Chodovci by měl po-
skytovat komfortní zázemí pro

INZERCE V4-0506

Městská část se svých občanů zeptala, jak si
představují sportovní i nesportovní náplň
a co nejpříjemnější zázemí městského areálu
na okraji sídliště Spořilov, v ulici Na
Chodovci. Druhá anketa se zajímala o názory
na revitalizaci Tyršova vrchu a Bohdalce.

sportující a relaxující návštěv-
níky. Přinejmenším by měl být
osvětlený, disponovat přístře-
škem pro případ nepřízně počasí
a splachovacím WC.

„Anketa potvrzuje rostoucí
poptávku nejen po areálech
měst ských sportů, ale také po
kvalitních veřejných prostran-
stvích, kde lze příjemným způ-
sobem trávit volný čas,“ pozna-
menal k tomu radní pro územní
rozvoj a výstavbu Patrik Opa.

Pokud jde o Tyršův vrch a Boh-
dalec, slouží teď především jako
místo procházek, venčení psů
a kondičního běhu obyvatel okolí.
Naprostá většina respondentů
ocenila přírodní, lesní charakter
území. Mnozí zdůraznili, že díky
určité “divokosti” a omezenému
množství “atrakcí” se jedná

o klid nou lokalitu. Hlavním prob-
lémem je špatná přístupnost
a prostupnost mezi oběma kopci.
Nejvíce preferenčních hlasů pro -
to získalo přímé pěší propojení
Bohdalce s Tyršovým vrchem.
Jednoznačně upřednostňovanou
možností je propojení obou
vrchů mostem nad železnicí. Ne-
zanedbatelná část respondentů
by uvítala lepší cestní síť a pe-
střejší nabídku aktivit pro děti
(jediné lesní dětské hřiště na
Bohdalci nepovažují tito respon-
denti za dostačující). „Studie,
která bude v následujících týd-
nech s využitím výsledků ankety
dokončena, poslouží jako pod-
klad pro jednání s nejdůležitěj-
šími vlastníky v území, Lesy
hl. m. Prahy a dalšími městskými
institucemi. Cílem je, aby Tyršův
vrch a Bohdalec nezůstaly parky
celoměstského významu pouze
na papíře (v návrhu nového
územního plánu). Vznikající stu-
die je nástrojem, jak prostřednic-
tvím dlouhodobé vize konzulto-
vané s uživateli území tohoto cíle
dosáhnout,“ říká Patrik Opa.

Výsledky obou anket jsou zve-
řejněny na webu městské části.
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V parcích Jezerka a Na Fi-
dlovačce se ve spolupráci
Prahy 4 a pražského ma-

gistrátu testuje systém nového,
energeticky úspornějšího veřej-
ného LED osvětlení, které je i při
zachování bezpečnostních stan-
dardů svojí spotřebou energie
ohleduplnější k životnímu pro-
středí a k nočnímu životu obyva-
tel. U speciálně navržených stí-
nítek lamp je rozptyl světla do
okolí a tím i světelné znečištění

minimalizováno, u světel je
možné v závislosti na noční době
nastavit i různou intenzitu osvět-
lení. V parku Na Fidlovačce lze
měnit i barevnou teplotu světla
v souladu s přirozenými bio-
rytmy člověka od čistě bílé v pod-
večer a ráno až po oranžově žlu-
tou v hluboké noci. V parku
Jezerka je trvale nastavena hod-
nota, která se z hlediska úspory
energie, bezpečnosti a barevného
podání jeví jako zlatý standard.

Chytré osvětlení
v parcích

Pro všechny sportovní nad-
šence je i letos připraveno
outdoorové taj-či cvičení

v parku Na Pankráci pod vede-
ním Vlasty Pechové. Pondělní
lekce jsou určeny pokročilým
a zdatnějším, první lekce proběh -
ne 17. května od 18 hodin. Pro
fyzicky méně zdatné, začáteč-
níky nebo seniory jsou vhodnější
úterní lekce, které probíhají v do-
poledních hodinách, od 9 hodin.
Venkovní cvičení je pro obyvatele
Prahy 4 zdarma. S sebou postačí
sportovní oblečení a obuv, dosta-
tek tekutin a odhodlání. Jednot-
livé lekce proběhnou pouze za
příznivých podmínek a v rámci
dodržení platných vládních naří-
zení. Cvičení je vhodné pro
všech ny věkové kategorie. Bližší
informace najdete na www.taiji-
podlupou.cz/cviceni-zdarma/.

Na západní straně par ku Na Pan-
kráci probíhá každé pondělí od
17.15 hodin venkovní cvičení
jógy pro začátečníky, mírně po-
kročilé i pro pokročilé. Cvičí se
za dodržování hygienických pra-
videl v rámci epidemiologických
opatření. V případě nepříznivého
počasí se lekce ruší bez náhrady.

Taj-či a jóga
znovu na Pankráci

aktuality
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BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET 
7.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,  

III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7., 
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,  

VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: tcm@hodkovicky.cz, 

tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 
www.hodkovicky.cz

Vaše 4. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 4, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 21850, Ročník VIII, vychází měsíčně, Datum vydání květnového čísla 17. 5. 2021
Příjem inzerce: Petr Königsmark, petr.konigsmark@a11.cz, tel.: 773 085 645,
Redaktorka: Jitka Kačánová, jitka.kacanova@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 13. 6. 2021, časopis vychází 21. 6. 2021

V někdejší Úsobské ulic
povraž dili celkem 51 lidí
včet ně dětí, těhotných žen

nebo nemocného starce. Kruté
smrti uniklo jen pár obyvatel
z obou napadených domů, kteří
předstírali, že jsou mrtví. Nave-
čer 6. května 1945 se několik
podnapilých esesmanů vydalo

řádit do pavlačových bytů
v Úsob ské ulici. Tou dobou se
v Praze, a zejmé na v Krči a na
Pankráci, odehrávaly poslední
těžké boje války. Vyděšení obyva-
telé domů v Úsobské se proto
schovávali do skle pa v naději, že
se vyhnou střetům se zoufalý mi
německými vojáky snažícími se

Masakr v Úsobské ulici.
Zbytečná smrt na samém konci války
Jen pár dnů před koncem druhé světové války
se v pražské Krči odehrála hrůzná tragédie.
Němečtí vojáci, vědomi si své definitivní
porážky, se krvavě pomstili civilistům. 

probít do amerického zajetí. Jen -
že prá vě to se jim stalo osudné.

Nemilosrdně!
Jakmile esesmani vtrhli do

sklepa domu čp. 255, okamžitě
začali do střílet do všech, kdo se
v něm nacházeli.Používali při
tom tříštivé střely dum-dum,
které způsobují masivní devas-
taci tká ní s mocným krvácením.
„Když se již nikdo nehýbal, volali:
‚Auf! Auf!‘ Vstala čtrnáctiletá
Věra Hájková, která zůstala ne-
zraněná, protože padla před
střel bou. Byla ihned esesmany
zastřelena,“ popisovala později
poválečná vyšetřovací komise.
Celkem zde němečtí vojáci za-
vraždili 37 osob, z toho deset dětí
ve věku od šesti do patnácti let,
třináct žen, z nich dvě těhotné,
a čtrnáct mužů. Zachránilo se
dvanáct lidí, kteří předstírali, že
jsou mrtví. Byli svědky všech
zvěrstev a viděli, jak esesmani po
střelbě ještě do mrtvých bodali
a poté vyrabovali v domě 21 bytů
a zapálili je. V jednom z nich
našli osmašedesátiletého pana
Háčka, který byl nemocný a hlu-
chý. I toho zastřelili.

To jim však ještě nestačilo. Je-
likož byly sklepy průchozí, pro-
nikli i do vedlejšího domu. Tam
ale ze sklepa poschovávané civi-
listy vyvedli na zahradu a začali

je střílet. Milana Procházku ubili
ranami pušek do obličeje, čtrnác-
tileté Jarmile Šárové vypíchali
oči, těhotnou Boženu Šrámko-
vou zabili i s její šestiletou dcerou
Evou, která ji držela za ruce.
Zno vu zde přežilo jen několik lidí
předstírajících svou smrt.

Masakrů bylo víc
Celkem našlo ten den v Úsob-

ské ulic smrt 51 civilistů. Jen
o den později esesmani postříleli
na zahradě nedaleké Brettsch-
neiderovy vily 14 mužů, z nichž
nejstaršímu Janu Čechovi bylo
sedmdesát a nejmladšímu Vi-
lému Brettschneiderovi pouhých
osmnáct. Nejhorší masakr konce
druhé světové války v Praze se
pak odehrál 8. května na Masa-
rykově nádraží. To během květ-
nové vzpoury vůči okupační moci
obsadili povstalci. Jenže v noci
na 8. května nádraží obklíčily po
zuby ozbrojené německé jed-
notky. Proti nim stálo asi jen sto
vlastenců, kteří nakonec druhý
den ráno přesile podlehli. V zuři -
vé pomstě tam nacisté postříleli
nejméně 53 mužů, z toho i něko-
lik cestujících a dva šestnáctileté
učně z nádražní restaurace.

Dnes v ulici, přejmenované na
Obětí 6. května, stojí v zahradě
jednoho domu pomník a na dru-
hém visí pamět ní deska.



historie

7www.vase4.cz

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
S ANGLIČTINOU

Prožijte s námi týden plný her, soutěží, výletů a samozřejmě angličtiny.
Bavte se a seznamte s novými kamarády!!!

Více podrobností a přihlášky na www.libere.cz

TÝDENNÍ TURNUSY PO CELÉ PRÁZDNINY
KDO? Děti 7–12 let    KDE? JŠ Libere, Praha 4-Krč

KONTAKT:     604 288 483; skola@libere.cz
H E L LO
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Jako unikátní urbanistic-
 ko-architektonický projekt
vzni kl na přelomu dvacá-

tých a třicátých let 20. století na
zelené louce mezi Michlí, Záběh-
licemi a Krčským lesem. Projekt
na výstavbu zahradního města
s přesně určenou výsadbou rost-
lin a stromů vznikl především
díky bankéři Václavu Skleničkovi
a společným úsilím dvou praž-
ských spořitelen. V plánu bylo
bydlení pro nižší střední vrstvu,
každá rodina měla získat vlastní
domek a postupně si na něj na-
spořit – proto název Spořilov. Do
výstavby i koupěschopnosti ale
zasáhla hospodářská krize, ně-
kteří zájemci už na domky nedo-
sáhli, naopak přibyli movitější
obyvatelé. Nezapomnělo se ani
na veřej né objekty – moderní

školu, biograf, sokolovnu, i když
ta byla nakonec postavena men -
ší, než se plánovalo. Kvůli krizi
ale už nedošlo na divadlo, zdra-
votnické zařízení a třeba cen-
trální budovu.

Názvy ulic v původní části Spo-
řilova jsou naprostou raritou
nejen v Praze, ale i v celé České
republice. Vycházejí z americ-
kého modelu názvů ulic, kdy jsou
pojmenovávány podle jejich ze-
měpisného směru vůči nějakému
významnému místu. Na Spoři-
lově je to podle polohy od pomysl-
ného „středu Spořilova“, který
leží v horní části Roztylského ná-
městí v místě, kde ho protíná
Hlav ní ulice. Vzniklo tak Východ -
ní náměstí a Jižní náměstí a ulice
Jižní I–XVII, Severní I–XI, Seve-
rozápadní I–VI, Severovýchodní

Spořilov
Proč se tak jmenuje?

Spořilov vlastně není samostatná pražská
čtvrť, patří pod Záběhlice, ale je natolik
unikátní a kompaktní, že ho jako jednotnou
čtvrť všichni Pražané – a zvláště místní
obyvatelé – vnímají. Kde se tedy vzal
a odkud má své šetřílkovské jméno?

I–VI, Jihozápadní I–VI, Jihový-
chodní I–IX a kromě Hlavní také
Boční I–II.

V čele Roztylských sadů, v srd -
ci čtvrti, stojí kostel svaté Anežky
České. Navrhovali ho architekti

Nikolaj Paškovský a Stanislav
Režný, od počátku je ve správě
františkánského řádu. A mezi
ministranty tohoto kostela kdysi
patřil i písničkář Jiří Suchý, který
na Spořilově vyrůstal.

Kostel svaté Anežky České stojí v centru starého Spořilova.
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Žaluzie,
rolety, sítě

stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285

Oprava
oken, žaluzií

Chcete inzerovat
ve Vaše 4?

Volejte Petra
773 085 645

Více na
www.vase4.cz
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Kompletní rekonstrukce
bytů, domů, bytových jader, půdní vestavby,

malířské, podlahářské, topenářské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Seriózní jednání a kvalita. 

e-mail: stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590
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Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-

jemný, jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

17. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Zapadlá x Zelený pruh
■ Psohlavců x Věkova
■ Na Květnici (u tříd. odpadu)
■ Na Líše x Na Novině
18. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Jihlavská (proti garážím)
■ Baarova x Telčská
■ K Výzkumným ústavům
■ Horáčkova X Bartákova
19. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Lukešova x Bohrova
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Na Zlatnici x Na Podkovce

20. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenit
21. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)
■ Na Veselí x V Občanském do-
mově
24. května 16.00 do 20.00 hod.
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Pod Vršovickou vodárnou III

ZDROJ MČ PRAHA 4

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery na
elektrozařízení a baterie

Kontejnery
na použitý textil

■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114

■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725

ZDROJ MČ PRAHA 4

Sběr olejů a tuků
z domácností

Obyvatelé Prahy 4 mohou
odevzdávat použitý olej
do nádob na sběr použité -

ho oleje, které jsou umístěné na
vybraných stanovištích třídě-
ného odpadu.

Použitý olej nebo další ku-
chyňské tuky je možné také ode-

vzdat do sběrného dvora nebo
v rámci mobilního sběru. Pokud
ho lidé chtějí odevzdat na někte-
rém ze stanovišť tříděného od-
padu, stačí, pokud použitý olej
slijí do PET lahví a následně vho-
dit uzavřenou PET láhev do ná-
doby na sběr použitého oleje.

■ Jankovská
■ Durychova (areál sběrné dvo -
ra)
■ Chodovská (u Kauflandu)
■ Antala Staška (u Alberta)
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ Branická (u č. 161–171)
■Roztylské náměstí (parkoviště
u Tesca)

■ V Štíhlách x Štúrova
■ Kotorská x Hvězdova
■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysinách
■ Durychova (u pošty)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní

■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská

■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■Podolská 17 (Nedvědovo nám.)
■ Na Líše (parkoviště u školy)

Do těchto kontejnerů je
možné odkládat drobná
elektrozařízení, jako jsou

například kalkulačky, rádia,
drob né počítačové vybavení,
discmany, telefony a další. Do
kontejnerů naopak nepatří tele-

vizory, počítačové monitory, zá-
řivky nebo úsporné žárovky.

Nově jsou stacionární kontej-
nery vybaveny také boxem pro
individuální sběr baterií. Vývoz
kontejnerů probíhá jednou mě-
síčně.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“ a po -
dle toho je také třeba s nimi zacházet.
■V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC
apod.
■ Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, příp. ve sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
■Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít. Některé lékár -
ny mají uvnitř prostoru lékárny dostupný uzavřený a označený
kontejner, do kterého může veřejnost nepoužitá léčiva odevzdat.



TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM

www.balanceclub.cz

Fitness se stroji Technogym®
Skupinové lekce   
Osobní tréninky a Fyzio Care 
Nové wellness
Masáže
Terasa se saunami a whirlpoolem 
Měsíční členství od 2 300 Kč 
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Kia

Opel

Volkswagen

Renault

ŠKODA

Dacia
Volvo

Nepropásněte narozeninovou nabídku vozů 

„Edice 30 let TUkas“

TUkas Štěrboholy
ŠKODA

K Hrušovu 344/6,
102 00, Praha 10

TUkas Hostivař
Volkswagen, servis AUDI

Štěrboholská 391
102 00, Praha 10

TUkas Malešice
Opel, Volvo

Černokostelecká 621/122
108 00, Praha 10

TUkas Strašnice
Dacia, Renault

Černokostelecká 565/114
108 00, Praha 10

TUkas Modřany
Kia, servis ŠKODA

K Vltavě 1911/33 
143 00, Praha 4

TT-Complex
Operativní leasing

Černokostelecká 565/114
108 00, Praha 10

JSME PRO VÁS

www.tukas.cz

INZERCE V4-0514
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