
ČERVEN
Vychází 21. 6. 2021 / Zdarma

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 4

Najdete nás na
www.vase4.cz

Právě obyvatelé Spořilova, spolu s far-
ností kostela svaté Anežky se také
rozho dli uspořádat sousedskou pietu,

která se konala 14. června v prostoru za kos-
telem. Vzpomínkovou řeč Petra Regaláta Be-

neše doplnilo vystoupení ZUŠ Vadima Pe-
trova. Za kostelem vzniklo také pietní místo,
kam obdivovatelé Libuše Šafránkové nosí
květiny a zapalují svíčky. Veřejné rozloučení
s vynikající herečkou se bude v kostele svaté

Praha 4 se loučí s milovanou Popelkou
Na Spořilově, v kostele svaté Anežky

Libuše Šafránková, kterou diváci milovali a obdivovali
v mnoha filmech a televizních inscenacích, ale také na
divadelním jevišti, nečekaně zemřela 9. června, jen dva dny
po svých šedesátých osmých narozeninách. Poslední
rozloučení s ní se bude konat na Spořilově, ve čtvrti, kde
dlouhá léta žila a kde ji rádi potkávali sousedé.
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Letní scéna Divadla Na Jezerce
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Servis: Místa a časy
přistavení kontejnerů
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Anežky konat v pátek dopoledne 25. června.
Samotný pohřeb proběhne pouze v rodinném
kruhu. Veřejnost ale bude mít možnost po-
hřeb sledovat na velkoplošných obrazovkách
na prostranství u kostela, jak informovala
mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagro-
nová. Týdne po pohřbu se bude konat v jejích
rodných Šlapa nicích zádušní mše a uložení
ostatků na tamějším hřbitově. 

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozor-
nost a cenila si soukromí. Vím ale, že by urči -
tě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli
možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda
přes třicet let chodila. Od náhlého odchodu

pokračování na straně 2
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maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině
přichází nespočet soustrastných zpráv a do-
pisů. Žel není v našich silách poděkovat kaž-
dému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si
na maminku vzpomněli, co nejupřímněji
touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá
toto nelehké období velmi bolestně a všechna
vaše slova účasti jsou pro nás silnou podpo-
rou,“ uvedl Josef Abrhám mladší.

Láska nebeská
Se svým manželem Josefem Abrhámem

prožila Šafránková přes čtyřicet let. Sezná-
mili se v Činoherním klubu, kde se krásná
Libuška okamžitě rozhodla, že si ho vezme.
V té době byl sice Abrhám již několik let ve
vztahu s několikanásobnou Zlatou slavicí Na-
ďou Urbánkovou, ale jak přiznala krátce po
skonu své někdejší sokyně přímo sama Ur-
bánková, ti dva pro sebe byli jako stvoření,
a to, že se potkali, musel být osud. Z jejich
manželství se jim narodil jen jeden syn,
v dnešní době režisér, scenárista a producent.
Od něj ale měla Šafránková čtyři vnoučata,
která pro ni byla, spolu s jejím manželem
a synem, vším. Zvlášť v těžkých chvílích, kdy
se kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu
stáhla z veřejného života. Poprvé to bylo již
v roce 2014, kdy jí operovali nádor na plicích,
a později znovu, když zjistila, že na svůj plá-
novaný návrat k hraní – ve filmu Princ Ma-
mánek – už zkrátka nemá sílu.

Nejbližší přátelé si teď ale dělají hlavně sta-
rost o vdovce po Šafránkové, Josefa Abrhá -
ma. Ti dva byli na sebe tak zvyklí, že její ztrá -
ta pro něj může být zničující. Proslýchá se,
že herec už nemá sílu tento úder osudu sná-
šet a podle sestry Šafránkové Miroslavy, kte-
rou diváci znají jako Borůvku z populární
osmdesátkové komedie Jak svět přichází

causa

dokončení ze strany 1

Praha 4 se loučí s milovanou Popelkou
Na Spořilově, v kostele svaté Anežky

Slavní ze Čtyřky
■Praha 4, která je největší pražskou městskou částí, byla a je domovem řady význam-
ných osobností. Kromě již zmiňované Libuše Šafránkové nebo Tomáše Holého (o umís-
tění vzpomínkové desky na dům, kde žil téměř celý život, v pražských Nuslích píšeme
na straně 8) k obyvatelům Čtyřky patří či patřila ještě spousta dalších slavných jmen.
■ Z hudebního oboru to jsou zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka Hana Zago-
rová a její manžel, operní pěvec Štefan Margita, hlavní hrdina oscarových Ostře sledo-
vaných vlaků a symbol 60. let v české pop-music Václav Neckář nebo nedávnou zesnulý
skladatel Vadim Petrov spojený se základní uměleckou školou na Spořilově, jejíž děti
zazpívaly právě na rozloučení s Libuší Šafránkovou.
■ Z mistrů slova to jsou Ivan Klíma, oblíbený spisovatel všech českých dětí Jiří Žáček,
básník a překladatel Petr Skarlant nebo filmová publicistka Eva Zaoralová.
■ Z malířů například grafik Adolf Born, tvůrkyně snových litografií Emma Srncová
nebo duchovní otec Čtyřlístku Jaroslav Němeček.
■ Také divadelní principál a herec Jan Hrušínský, legendární hokejista Gusta Bubník,
profesor Pavel Pafko nebo hrdina bitvy o Anglii plukovník Jaroslav Hofrichter.

Kostel sv. Anežky
■ Spořilovský kostel věnovaný pat-
ronce České země, tenkrát ještě jen bla-
hoslavené Anežce Přemyslovně vznikl
díky sbírce iniciované někdejším mini-
strem pošt a telegrafů Františkem No-
skem a velmistrem řádu křížovníků
s červenou hvězdou Josefem Vlasákem.
■V roce 1935 byl funkcionalistický kos-
tel postavený podle návrhu ruského
emigranta Nikolaje Paškovského slav-
nostně vysvěcen. Stavba trvala osm mě-
síců a stála tehdejších 413 tisíc korun.
■Kostelní hodiny pocházejí od pražské
firmy Heinz, varhany svatostánku vě-
novali františkáni. Původní tři zvony
kostela byly za války zrekvírovány a do-
dnes nebyly nijak nahrazeny.
■ V suterénu kostela je malý divadelní
sál pro 100 diváků, katolická knihovna
a klubovna skautů.

Libuše Šafránková často hrála se svým manželem, Josefem Abrhámem.

o básníky, je Abrhám strašně moc nešťastný.
To je pravděpodobně i hlavním důvodem,
proč měl z domu, kde spolu dlouhá léta žili
a kde mu vše jeho ženu připomíná, odejít ně-
kam jinam. Před dům navíc milované he-
rečce, jejíž smrt zasáhla tisíce obyvatel nejen
České republiky, neustále nosí její fanoušci
svíčky a květy.
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Výstava
Nežádoucí okamžiky

Fotografická výstava Nežá-
doucí okamžiky se zaměřu -
je na manipulaci a cenzuru

ve fotožurnalistice. Venkovní
expo zice nabízí bohatý výběr
foto grafií z archivu České tiskové
kanceláře. Umístěna je v Centrál-
ním parku Na Pankráci do
13. července. Výstava již navští-
vila například Olomouc, Brno,
ale ta ké centrum Prahy a Nové
Butovice. Na celkem 134 fotogra-
fiích ukazuje jednotlivé etapy
moderních českých dějin pro-
střednictvím snímků, které bylo
v určitých historických epochách
zakázáno publikovat. Největší
část je věnována dlouhým deseti -
letímbudování komunismu mezi
roky 1948 a 1989, k vidě ní jsou
ale také snímky předválečné či z
období druhé světové války. Své-
bytný prostor je pak věnován fo-

tografiím retušovaným či jinak
výrazně upraveným, včet ně uká-
zek podobných praktik v zahra-
ničí.
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aktuality

Od středy 9. června na dal-
ších zhruba čtrnáct dní
jsou mimo provoz věžní

hodiny na budově historické Nu-
selské radnice v Táborské ulici.
Důvodem odstávky hodin je ge-
nerální oprava celého mechanis -
mu. Práce probíhají na základě
smlouvy o obnově věžních hodin

s městskou firmou Technologie
hlavního města Prahy. Dodava-
telem odborných prací je reno-
movaná firma s dlouholetou tra-
dicí a zkušenostmi L. Hainz,
kte rá už od roku 1865 opravuje
Staroměstský orloj a pečuje o je -
h o chod stejně jako o dalších
80 věžních strojů jenom v Praze.

Oprava hodin
na Nuselské radnici 
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Distanční výuka dopadla na všechny
žáky. Radnice Prahy 4 proto na prázd-
niny 2021 připravuje ve spolupráci se

spolkem Sportjoy letní příměstské tábory,
které kromě programu budou mít i nadstav -
bu ve formě doučovací části. Dítě je nyní
možné přihlásit i na více než jeden turnus.
Hravou a zábavnou formou si děti zopakují
základní znalosti daných ročníků. Kromě
vzdělávací role tábora je ale důležitá i ta so-
cializační, tedy zjednodušeně budování vzta -
hů s vrstevníky. „Chceme vyjít vstříc rodičům
a žákům hlavně tam, kde distanční výuka ne-
měla takový dopad, jaký by byl potřeba ke
zvládnutí základních znalostí,“ vysvětlila sta-
rostka Irena Michalcová. Letní příměstské
tábory Schooljoy jsou plánovány pro zhruba

tisíc dětí v šesti základních školách městské
části Praha 4, a to zdarma. Skupiny dětí bu-
dou rozdělené podle ročníků a starat se o ně
budou kvalifikovaní lektoři. Jde o základní
ško ly Jeremenkova, Jižní, Jílovská, Na Líše,
Ohradní a Poláčkova. „Nedostatkem sociál-
ních kontaktů trpěly děti na všech úrovních
škol a problémem je i ztráta motivace k učení
a obecně pracovních a studijních návyků,“
dodala Irena Michalcová. Rodiče mohou při-
hlásit své dítě na turnus v délce pěti dnů, to
ale zdaleka nemusí stačit na doplnění veške-
rého učiva. Smyslem je přinejmenším děti
namotivovat a rozpohybovat, nastartovat so-
ciální vazby mezi vrstevníky a podpořit du-
ševní pohodu. Nyní je možné přihlásit dítě
i na více než jeden turnus.

Příměstské tábory
nabídnou i doučování zdarma

Vpondělí 7. června začala další část cel-
kové rekonstrukce ulice Křesomyslo -
va. Rekonstrukce probíhá v úseku od

podjezdu Českých drah k ulici Bělehradská,
práce potrvají do 24. listopadu. Vozovka je
navržena s asfaltovým krytem, chodníky
s mozaikovou dlažbou a parkovací stání z ka-
menné dlažby. Součástí projektu je i úprava
odvodnění, přeložky sítí, úprava světelného
signalizačního zařízení, přeložky trakčních

stožárů a instalace nového mobiliáře. Během
první etapy, která potrvá do 22. srpna, je pro
automobilovou dopravu uzavřen směr do
cen tra. Objízdná trasa je vedena po Bělehrad-
ské a dále směr do centra nebo ulicí Fričova
a zpět. Ve druhé etapě od 23. srpna do 24. lis -
topadu bude pro automobilovou dopravu
uzavřen směr z centra a objízdná tra sa bude
vedena do ulice Fričova a dále po Bělehradské
směr z centra.

Rekonstrukce
Křesomyslovy ulice

Nordic Walking
pro seniory!

Na bezplatné lekce Nordic Walking
se po koronavirové pauze mohou
senioři a osoby ve věku 50+ z Pra -

hy 4. Lekce se budou konat mimo svátky
každé úterý od 14.00 hodin. Sraz je vždy
10 minut před zahájením na parkovišti
Restaurace U Labutě pod Thomayerovou
nemocnicí v Krči. Zájemci budou mít
možnost bezplatného zapůjčení holí. Na
akci budou dodržována platná hygienická
opatření. Více informací získáte na tele-
fonu 603 852 715.

Tai-chi
v parku Na Pankráci

Vparku Na Pankráci se až do podzi -
mu cvičí tai-chi. Lekce jsou zdarma
a probíhají každé pondělí odpo-

ledne a úterý dopoledne.  Pondělní lekce
jsou určeny zdatnějším sportovcům,
úterní dopoledne je vhodné pro začáteč-
níky a seniory. Vstup na lekci není pod-
míněn předložením dokladu o očkování
nebo negativním PCR/antigenním testu.
Je však nutné dodržovat platná nařízení
ohledně pohybu/sportu na veřejných pro-
stranstvích. Účastníci mohou být vyzvání
k předání kontaktu pro případné pozdější
trasování. Cvičení probíhá i přes léto, po-
slední lekce je plánována na 14. září.
Praha 4 cvičení s prvky tai-chi nabízí
zdarma svým obyvatelům už třináct let.
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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

Záseky
na schodech

Vposlední době přibývá v Praze ku-
riózních případů, kdy řidič proti
vší logice vjede do míst, která roz-

hodně nejsou uzpůsobena pro pneuma-
tiky. Na schodech u autobusové zastávky
Pražského povstání a kousek před taměj -
ší cukrárnou zůstal trčet osmaše desáti -
letý řidič stříbrného Volkswagenu. Na
krátkém schodišti s pěti stupínky, které
se pokoušel sjet, se mu spodek karoserie
zasekl o vršek schodiště a on nemohl tam
ani zpět. Se znovuzprovozněním vozidla
mu museli pomoci hasiči a policisté.
Podob ný těžko uvěřitelný případ se ode-
hrál loni na podzim, kdy černé BMW
uvázlo na schodech v parku Folimanka.
Osma třicetiletý muž, který postával s klí-
čemi od vozidla opodál, tvrdil, že on auto
neřídil. Odmítl test na alkohol a drogy,
ale policisté u něj našli šest gramů ko -
kainu. To ho netrápilo, jedinou starost
mu dělalo, co na to řekne jeho manželka.
„Mě zabije stará,“ vysvětloval své obavy
policistům.

Několik žen podle policie sexuálně
zneužil fotograf z Prahy 4. Lákal je na
profesionální focení, ale když je zavedl

k sobě, omámil je a znásilnil. Nabízel jim i fo-
cení ve vaně, kde měly být nahé. Muž je obvi-
něn, policie hledá další oběti. Muž měl lákat
na své fotografické služby v Praze 4 na Opato -
vě ve svém bytě, který měl provizorně vyba -
vený ateliérovým velkoplošným plátnem,
a nabízet dospívajícím dívkám a mladým že-
nám pořízení profesionálních fotografií. Po
příchodu do bytu je však omámil dosud ne-
známou látkou a situace pak zneužil k dív-
kami nechtěnému sexuálně motivovanému
jednání. Muž jim nabízel focení v mléčné
nebo také barevné vodě ve vaně, kde měly
být nahé. Policie eviduje zatím tři poškozené
ženy, ale mohou jich být desítky, a to z celé
České republiky. Kriminalisté proto hledají
další ženy, které se staly obětí obviněného fo-
tografa. Případ je vyšetřován jako trestný čin,
za který pachateli hrozí trest až  deset let od-
nětí svobody.

Zvrhlý fotograf znásilňoval ženy.
Mohou jich být desítky

krimi
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Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají 
najeto maximálně 30 000 km, a navíc prodlouženou značkovou 
záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

ŠKODA PLUS
Měníme minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Auto Strž s.r.o.
Na Strži 1373/35
140 00 Praha 4
Tel.: 725 666 945
www.autostrz.cz

Modřanský cukrovar začal
na jaře roku 1861 bu -
dovat stavitel Antonín

Zloch, ale ještě téhož roku ho
předprodal Ferdinandu Urbán-
kovi, který jej do podzimní kam-
paně stačil dostavět. Kronika Mo-
dřan na tu dobu vzpomíná takto:
„Rok 1861 je pro vývoj Modřan
rozhraním mezi dosud klidnou
obcí, v minulosti pouze hospo-
dářsky činnou, a rušným živo-
tem obce průmyslové. Od té doby
se datuje stálý vzrůst a pokrok
obce Modřan. Nesl a nese se život
obyvatelstva zdejšího od toho
roku směrem zcela od minulosti
rozdílným. Do obce přibylo cizího
pracovního lidu a inteligence

úřednické. Přibylo i bohatství.
Vlivem přistěhovalých doznalo
obyvatelstvo změn příliš ná-
hlých.“ Cukrovarníci začali brzy
vykupovat řepu od zemědělců
z blízkého i dalekého okolí, za-
vedli do závodu železnici nebo
později posílali vyrobený cukr
lodí po Vltavě, u jejíž břehů cu-
krovar stojí, až do Hamburku
a dál. Český cukr i cukrovary mě -
ly ve světě skvělou pověst.

V roce Jubilejní výstavy v roce
1891 se v Modřanech vyrábělo
ročně až 20 tisíc tun cukru, pře -
devším v podobě dvanáctikilo-
vých homolí, a práci tam mělo
přes 800 zaměstnanců. Za první
republiky se k výrobě cukru při-

Kostka cukru – symbol Modřan
Ještě donedávna byly Modřany natolik spjaty
s cukrovarnictvím, že dokonce i dnes
plánovaná budova nové modřanské radnice
evokuje tři obyčejné kostky cukru.
Pamatujete si ještě zablácenou silnici během
řepné kampaně, kdy se spolu s cukrovou
řepou navážely do Modřan na kolech
nákladních aut také tuny bahna? Na komíny
závodu kouřící o sto šest? Na dnem i nocí
hučící cukrovar, na několik měsíců plný
pracovníků ze všech koutů země?

dala i výroba sodovek, limonád,
čokolád nebo zavařenin. Po konci
druhé světové války se pak vý-
roba některých cukrovinek pře-
sunula do vedlejší Orionky a pod
modřanské cukrovary spadaly
nově i cukrovary v Uhříněvsi
a v Berouně. V roce 1979 zde za-
čal bádat Výzkumný ústav cu-
krovarnický, který modřanskou
továrnu využíval jako experi-

mentální pracoviště. Vyvíjel zde
modernější výrobní postupy, lisy
na řepnou šťávu, čistírny odpad-
ních vod nebo pro další cukrova -
ry zpracovával informace z obo -
 ru z celého světa  Po revoluci byl
cukrovar, podobně jako většina
z 51 cukrovarů fungujících v roce
1989, privatizován, a na pře-
lomu tisíciletí jeho slavná histo-
rie navždy skončila. 
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Na cukrovar odkazuje i návrh nové modřanské radnice.
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Divadlo Na Jezerce za „nor-
málních“ okolností působí
v klasicistní budově bý-

valé usedlosti v parku Jezerka,
kde v minulosti sídlila i Českoslo-
venská televize. Letos v létě bude
poprvé hrát i na letních scénách,
a to v podobně půvabném pro-
středí. 

Chodovská tvrz v Ledvinově
ulici v Praze 11 patří k nejvý-
znamnějším pamětihodnostem
Jižního města. Kruhový půdorys

zrekonstruovaného zámečku
v ro mantickém prostředí rozle-
hlého parku je originálním mís-
tem pro open air představení.
Druhým přechodným letním síd-
lem se stane zámek v Dobřicho-
vicích, původně renesanční stav -
ba, v 18. století upravená do
dneš ní pozdně barokní podoby.
Po většinu své existence patřil
řádu křižovníků s červenou
hvěz dou. Zámek na břehu Be-
rounky je známý svou jedineč-

Letní scéna
Divadla Na Jezerce

Poprvé za celou dobu své existence má
Divadlo Na Jezerce letní scénu – a ne jednu,
ale rovnou. Celé léto hraje na Chodovské
tvrzi a na zámku v Dobřichovicích.

nou atmosférou, přímo volající
po divadelních večerech.

Na obou místech uvede Diva-
delní společnost Jana Hrušín-
ského oblíbené inscenace, jako
jsou komedie Charleyova teta ne -

bo komedie o partnerském sou-
žití Poslední aristokratka, Man-
želské vraždění a dal ší. Plán in-
scenací obou letních scén najdete
na webu DNJ, kde je také možné
vstupenky koupit.

Budova Divadla Na Jezerce.
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773 085 645
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Připomínku dětské hvězdy,
která nikdy nestihla zestár-
nout, iniciovali jeho bývalí

přátelé a jejího slavnostního
představení v ulici Petra Rezka,
kde od svých dvou let až do před-
časné smrti Tomáš bydlel, se úča-
stnil i jeho otec Václav. Jen pro
zajímavost, ulice se od roku 1951
jmenuje po příteli Jana Želivské -
ho, husitském radikálovi zvaném
Petřík, kterého popravili v roku
1422. Ale populární zpěvák Petr
Rezek zde bydlí již řadu let také.

Ale zpět k Tomášovi. K filmu
se dostal v pouhých osmi letech
díky svému strýci Janu Jindrovi,
který byl rekvizitářem na Bar-
randově a který ho doporučil na
záskok malé roličky ve filmu Ma-
rečku, podejte mi pero. Možná si
na něj vzpomínáte, jak nese roz-
tržitému chemikáři Františku Fi-
lipovskému vzkaz od pana ředi-
tele. Režisér filmu ho pak obsadil
do dalšího „trháku“ s názvem Ať
žijí duchové. A nato přišly jeho
nejslavnější role v komediích Ma-
rie Poledňákové Jak vytrhnout
velrybě stoličku a Jak dostat ta-
tínka do polepšovny. Režisérku
na prvním setkání, kde bylo ještě
dalších 140 dětí, prý příliš neza -
ujal, a tak ho poslala domů. Jen -

že Tomáš si tam zapomněl čepici,
a když se pro ni vrátil a začal to
štábu jen mimikou a gesty vy-
světlovat, aby snad nerušil ostat -
ní, nakonec ho Poledňáková po-
zvala do dalšího výběru. Na
ka merových zkouškách už ji pře-
svědčil docela, stejně tak jako
své budoucí filmové rodiče Janu
Preis sovou a Františka Němce.

Hrát už nechtěl
Svou bezprostředností i talen-

tem si brzy získal srdce diváků
a větší dětskou hvězdu český film
zřejmě nepamatuje. Jenže v je-
denácti letech se Tomáš rozhodl
s hraním přestat. Herectvím se
živit nechtěl, nepřipadalo mu dů-
ležité a nikdy později už se na své
filmy nechtěl dívat a ani svým
přátelům vyprávět veselé his-
torky z natáčení. Ještě dotočil
rozdělané filmy, například po-
slední část takzvané šumavské
trilogie – Pod jezevčí skálou, Na
pytlácké stezce a Za trnkovým
keřem – nebo Prázdniny pro psa.
Jeho filmová kariéra trvala šest
let. Víc ho však zajímalo studium
gymnázia a následně práv na
Karlově univerzitě. A také holky.
S jednou z nich, pozdější slavnou
zpěvačkou Lucií Bílou, se sezná-

Nejslavnější dětský herec Tomáš Holý
má v Nuslích pamětní desku
Jeden z nejoblíbenějších českých dětských
herců všech dob se dočkal vzpomínky na
svoji osobu, umístěnou na domě, kde spolu
s maminkou prožil většinu svého krátkého,
ale intenzivního života. Během něj se stačil
stát filmovou hvězdou i zanevřít na
filmování nebo se zamilovat do zpěvačky
Lucie Bílé. Památka v podobě filmového pásu
na sobě nese jednoduchý nápis: „Byl jsem tu
rád.“ mil v hospodě v Nuslích, kde oba

bydleli. Prožili spolu poslední
čtyři měsíce jeho života. „Nevím,
jestli bychom spolu zůstali pořád
jako partneři, ale určitě bychom
vždycky zůstali přátelé,“ vzpo-
mínala na něj Bílá. „Byl slunce
a dodnes mi chybí.“

Pár piv a konec
Když mu bylo 21 let, těsně

před dokončením práv, se Tomáš
nešťastnou náhodou zabil v autě.
Osudného 8. března 1990 po -
seděl s kamarády v hospodě Na
Křižo vatce nedaleko Polevska
u České Lípy. Najedl se tam, vypil
k to mu pivo, zahrál si kulečník,
a pak se rozhodl vyzkoušet si ka-

marádovu novou červenou ško-
dovku. Spolu s jejím majitelem
vyjeli nahoru na kopec, otočili se,
a když se vraceli zpátky, Tomáš
nezvládl smyk v namrzlé zatáč -
ce. Narazil čelně do stromu a bez-
pečnostní pás, který se mu zařízl
do těla, mu způsobil těžká vnitř -
ní zranění, kterým podlehl. Pro-
tože byl známý jako velký rošťák,
když jeho mamince přišli poli-
cisté oznámit tragickou zprávu
o jeho smrti, nejprve je vyhodila.
Myslela si, že je to součást nějaké
jeho další klukoviny. Bohužel ne-
byla. Na místě nehody stojí od
roku 2015 díky jeho brněnskému
fanouškovi Hynkovi Charouso -
vi žulový pomník. Za výrobou
a insta lací nuselského pomníčku
stál zase – mimo jiných – jeho
přítel z dětství Ota Kars, autor
knihy Jmenuji se Tomáš. Tomáš
Holý a grafického románu V hlav -
ní roli Tomáš Holý. O nehasnoucí
obli bě herce, který zemřel již
před více než třiceti lety, svědčí
i to, že prvně jmenovaná kniha
získa la v roce 2018 v literární
soutěži Magnesia Litera cenu čte-
nářů, i to, že na knižním trhu je
hned několik knih o tohle klukovi
z Nu slí.
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Vměsících červnu, červenci
a srpnu nebudou kontej-
nery na objemný odpad

přistavovány. Objemný odpad
můžete zdarma odložit v někte-
rém z 16 sběrných dvorů hlav-
ního města Prahy. Tato služba je
pro občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběr-

ných dvorech je možné si domlu-
vit zajištění odvozu odpadu. 

Cena této nadstandardní služ -
by je stanovena za naložení (roz-
hoduje množství odpadu) a za
ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze ode-
vzdat v jakémkoliv sběrném dvo -
ře hlavního města Prahy.

Obsluhu kontejnerů zajiš-
ťuje charitativní organi-
zace Diakonie Broumov.

Jedná se o občanské sdružení, je-
hož posláním je poskytování so -
ciálních služeb lidem, kteří se
ocitli v krizové životní situaci.
■ ulice Jankovská
■ ulice Durychova (areál sběrné -
ho dvora)
■ ulice Chodovská
■ Antala Staška

■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí.
■ 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

Kontejnery
na použitý textil Velkoobjemové

kontejnery

Použitý olej se může slít do
PET lahve či jiné uzavíra-
telné plastové nádoby (ne

skleněné) a  vhodit do nádob na
sběr použitého oleje.
■ Nuselská 2/1

■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725

Sběr oleje a tuků
z domácností
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Kontejnery na
elektrozařízení a baterie
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská

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



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
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