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nabídka

Výlety po zajímavostech
České republiky

ohlédnutí

Z historie převoznictví

osobnost

Skladatelské duo ORM:
Proč nesmí štěkat
sousedův pes?

Farmářský trh
na Pankráci
nově 2x týdně!

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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z radnice
Vážené seniorky,
vážení senioři,

Milé seniorky, milí senioři,

jako starosta se
s Vámi rád setkávám
na různých společenských a sportovních
akcích. Vždy si s Vámi
rád popovídám a vím,
že nás někdy za práci
pochválíte, někdy si
postěžujete. Oceňuji každý názor a připomínku
a děkuji Vám za ně. Jen mne mrzí, že občas jsou
na radnici svalovány chyby, se kterými nemá
nic společného a ani je nemůže řádně ovlivnit.
Typickým příkladem jsou například rozbité
chodníky, které Vám stěžují chůzi. Vlastníkem
chodníků je magistrát hlavního města Prahy,
který si pro (nejen) jejich údržbu zřídil servisní
organizaci Technickou správu komunikací
(TSK). Ta se má o chodníky starat a opravovat
je. Bohužel, špatná ekonomická situace v naší
zemí se projevuje i v nedostatku financí právě na
podobné opravy. Zastupitelstvo MČ Praha 4
proto z našeho vlastního rozpočtu uvolnilo několik milionů korun, které „věnovalo“ TSK na rekonstrukce. Samozřejmě, nelze vyhovět všem
a všude. Podobným případem jsou i některé parky, které jsou zčásti vlastněny soukromými majiteli, důsledek to nedomyšlené restituce. I zde MČ
Praha 4 na vlastní náklady udržuje Vaše okolí
krásné, i když by to měla být prvořadá povinnost
vlastníka…
Jak vidíte, snažíme se naší městskou část
zkrášlovat i za cenu vyšších investicí, než by za
normálních okolností mělo být. Nemohu říci, že
to z principu děláme rádi, ale děláme to pro Vás,
pro naše občany. S tímto předsevzetím jsme na
radnici před 4 lety nastupovali a já věřím, že
v Praze 4 je opravdu vidět kus odvedené práce.
Přeji Vám šťastnou ruku při letošních komunálních volbách.
PAVEL HORÁLEK (ODS),
STAROSTA MČ PRAHA 4

ti z vás, kteří léto trávili v Praze 4, už jistě znají
náš Sport park v Podolí. Mnozí si ho oblíbili
a hojně využívají čtvrteční dopoledne, kdy pod
odborným vedením mohou s pomocí speciálních
strojů udělat něco pro své tělo. Sama jsem je už
několikrát využila k protažení unaveného těla
a musím uznat, že jsou účinné, což jsem pocítila
hlavně druhý den ráno, když jsem s námahou
vstávala z postele. Dělá mi obrovskou radost, že
jste Sport park přijali za svůj a už nejednou jsme
se na radnici setkali s tím, že dbáte na to, aby
v parku byl pořádek a sami ho pečlivě strážíte.
Vy, kteří jste se teprve vrátili ze svých chat, chalup a dovolených, si nenechte ujít tuto příležitost
k aktivnímu pohybu, kterou vám naše městská
část nově od začátku prázdnin nabízí.
Někteří senioři přicházejí do Sport parku se
svými pejsky a právě pro ně mám dobrou zprávu.
Přiléhající louka je nyní vyznačena jako prostor
pro volné pobíhaní psů. To znamená, že můžete
spojit příjemné s užitečným a až si zacvičíte,
na vedlejším prostranství lze dopřát volný pohyb
i vašemu čtyřnohému společníkovi.
Mile nás potěšilo, že si během návštěvy naší
městské části osobně vyzkoušela cvičení na strojích také předsedkyně sněmovny Miroslava
Němcová. Park označila za fenomenální nápad
a sama přiznala, že by také potřebovala každý den

„TANEČNÍ
PRO DŘÍVE NAROZENÉ“
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alespoň čtvrt hodinku takového cvičení. Líbilo se
jí, že prakticky v centru Prahy vzniklo něco, co
slouží aktivním lidem. Tak tedy buďte i dál aktivní nehledě na svůj věk a hojně využívejte všechny možnosti, které vám radnice nabízí. A že jich
není málo! Nato, aby člověk udělal něco zdravého pro své tělo, není totiž nikdy pozdě.
Vaše
IVANA STAŇKOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY PRAHY 4
PRO ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Taneční pro dříve narozené
Během našich společných setkání v Kulturním centru Novodvorská
jsme se my všichni, kdo pro vás akce zajišťujeme, v čele se zástupkyní
starosty Ivanou Staňkovou (ODS), pod jejíž záštitou jsou akce pořádány, přesvědčili, jak rádi a dobře tančíte.
Proto jsme se rozhodli připravit pro vás
„Taneční pro dříve narozené“, kde si

www.praha4.cz

můžete své znalosti takzvaně „oprášit“
a naučit se i něco nového. Naše kurzy
povede Ing. Pavel Kojetín ze Základní
umělecké školy Music Art v Modřanech.
Ti z vás, kteří se zúčastnili tanečního
odpoledne ve stylu Latinské Ameriky,
umění pana Kojetína již viděli a jistě
s námi budou souhlasit, že lepšího lektora
jsme si nemohli přát. Jednotlivé lekce proběhnou ve dnech 5. 10., 12. 10., 26. 10.
a 2. 11. 2010 vždy od 14.30 do 16.30 hodin v Kulturním centru Novodvorská.
V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz
vlevo), vystřihněte ji a do 16. září 2010
ji mezi 8.30 až 11.00 hodinou přineste na
Úřad městské části Praha 4, odbor školství
a kultury, 3. patro, číslo dveří 313. Zde
přihlášku přijmeme a přiřadíme jí pořadové číslo podle jejího doručení.
Upozorňujeme, že kapacita kurzů je
20 tanečních párů!
(mle)
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lidé kolem nás...

Proč nesmí zaštěkat sousedův pes?
Pražští skladatelé, aranžéři a muzikanti PETR a PAVEL ORM
letos oslavili 60. narozeniny, ale seniorský věk si ani jeden
nepřipouští. Stále mají plno nápadů a plánů, jak potěšit naše
uši, jako tomu bylo například v hudebním doprovodu seriálů
Sanitka a Pojišťovna štěstí.
Přátelství vás poutá již od studentských let na
strojní průmyslovce, a tak není divu, že mnoho
lidí vás nejen kvůli jménům považuje za bratry.
Pravda je však jiná…
Pavel Růžička (PR): Kdysi tu za socialismu
vyšla knížka s názvem „Rudý ORM“, což je slavná vikingská postava, v překladu znamená had.
Knížka se ale kvůli názvu moc neprodávala, a tak
ji vydavatelství přejmenovalo na „Zrzavý ORM“.
A to už jsme si dobrodružnou knihu koupili
i my. Velice se nám líbila a rozhodli jsme se podle
ní zvolit náš pseudonym Petr a Pavel ORM.
Petr Dvořák (PD): V podstatě to bylo ze dvou
důvodů – za prvé je Dvořáků a Růžičků v hudební
branži hodně a za druhé jsme se tím trochu skryli
a nebyli bolševikovi tolik na očích. Zároveň to
vyvolávalo otázku – co jsou vlastně zač? Bratry
z nás mimochodem udělali až ve slovenském
rozhlase a televizi, kde nás ohlašovali jako
„braťja Ormovci“.
Jaké vlastně byly vaše hudební začátky?
PR: Po maturitě jsme v roce 1969 začali
nejprve jako doprovodná kapela Pavla Sedláčka,
já hrál na kytaru, Petr na klávesy. Původně jsme
chtěli vyjet do zahraničí, Petrův strýc nám zajistil
v Západním Berlíně brigádu, abychom si něco
vydělali, protože v té době bylo snem každého hudebníka naspořit si na kvalitní hudební nástroj.
Jenže po roce 1968 se zavřely hranice, zrušili nám
platná víza a my jsme se nikam nedostali. Pak jsme
se velice rychle dali dohromady s naším kamarádem Konstantinem Ruchadzem a založili jsme
kapelu Ruchadze Band, která dodnes funguje.
Hráli jsme ve strahovských klubech v Redutě
a v Polsku jako předskokani Maryly Rodowicz
PD: Byly to krásné dva roky našeho hudebního
života. Přes prázdniny na Strahov jezdilo mnoho
cizinců a my jsme hráli na tu dobu progresivní
repertoár. Měli jsme volnost, měli jsme úspěch.
Počátkem sedmdesátých let však nastoupila
doba normalizace, studentské kluby se zavřely
a hudba, kterou jsme hráli byla odsunuta na okraj
společnosti.
PR: Postupně pokračovali zákazy až jsme
nemohli hrát nikde… Snažili jsme se proto dostat
s nějakou kapelou za hranice. Já jsem nastoupil
do kapely Josefa Laufra a moje první angažmá
bylo v tanečním klubu v německém Dortmundu.
Petr vycestoval s kapelou do německých klubů pro
americké vojáky, kde hráli bluesovou a jazzovou
muziku.

Petr Dvořák (vlevo)
a Pavel Růžička
alias Petr a Pavel ORM.

PD: Byla to šílená dřina, třeba 9hodinové
hraní nonstop s 5minutovými přestávkami.
PR: Hráli jsme například 8 hodin denně,
a když byly v neděli odpolední čaje, hrálo se
12 hodin... Přehráli jsme obrovské množství
skladeb, byla to úžasná praxe a škola života.
PD: Naučilo nás to profesionalismu.
Pořád nás někdo sledoval, nedalo se nic odfláknout. Třeba kytarista, když se v přestávce
opřel o bednu, aby si trochu odpočinul, tak
hned mu strhli něco z platu. Ale každému
muzikantovi bych tuto praxi doporučil…
Po návratu jste studovali na Ježkově konzervatoři a po jejím absolvování jste se oba
rozhodli, že se chcete věnovat produkci
vlastní muziky…
PR: Začátky v 80. letech byly průkopnické. Naše první nahrávací studio jsme vybudovali
v bytě mých rodičů na Letné, což bylo z dlouhodobého hlediska kvůli sousedům neudržitelné.
PD: Ale i tak jsme zde natočili několik LP
desek a hudbu k mnoha filmům a seriálu Sanitka.
PR: V roce 1985 emigroval můj bratr do
Německa a soused si dělal zálusk na náš velký
třípokojový byt. Bylo na nás udání, že v bytové
jednotce soukromě podnikáme. Museli jsme situaci řešit a já jsem začali shánět místo, kde bychom
mohli stavět. Díky mé ženě a obrovské náhodě
jsme v krčské ulici Nad Svahem objevili poslední
volnou parcelu, na kterou byla uvalená povinnost
stavět. Vlastnila ji starší paní, která na stavbu
neměla prostředky, a tak došlo k tomu, že jsme
zde v roce 1988 začali stavět dům s nahrávacím
studiem. S Petrem jsme si navrhli podobu studia
a architektovi jsme řekli – takhle si to představujeme a nad studio nám navrhněte něco na
bydlení. Stavbu jsme dokončili v létě 1989, tedy
pár měsíců před sametovou revolucí.
Dům je krásný, situovaný přímo u lesa. Ale
neruší vás hluk z nedaleké Jižní spojky?
PD: Co se týče nahrávání, nejsou problémy.
Rachot sem přes les a tlumení studia nedolehne.
PR: Podle mne se situace od dob mého přistěhování zhoršila. Největší rámus dělají náklaďáky
a my doufáme, že po otevření nového dálničního
okruhu se situace zlepší.
PD: Když jsme natáčeli hudbu pro seriál
Pojišťovna štěstí, dělali jsme kompletní zvuk
včetně ruchů – například poležení skleničky na

www.praha4.cz

stůl. A to musí být ve studiu absolutní ticho. Takže
problém je spíš, když u sousedů zaštěká pes…
Jaké skladby považujete za své nejlepší?
PD: Nejúspěšnější byla ústřední skladba ze
seriálu Sanitka, která funguje dodnes s geniálním
textem Zdeňka Borovce.
PR: Také se hraje 18 let písnička „Šrouby do
hlavy“. Původně byla napsána pro Michala Penka,
ale ten na poslední chvíli odešel ke Karlu Gottovi
a tím naše spolupráce skončila. Tak jí nazpíval
David Koller a ze skladby se stal první hit
kapely Lucie. Oficiální textařův název písně je
ale „Pár fíglů“. Pro Karla Gotta to byl třeba hit
„James Bond“.
PD: Tyto písničky pro nás byly jen doplněk či
koníček, právě tak jako dvě desky s Kaméliemi,
kterých se prodalo na 750 000 kusů a máme za
ně Zlatou desku Supraphonu. Naší hlavní tvůrčí
náplní byla filmová scénická hudba. Mnoho
skladeb z této oblasti nám vydala anglické firma
Karlin, a tak se naše hudba jejich prostřednictvím
dostala do celého světa.
PR: Stáli jsme rovněž u zrodu zvukového
„obalu“ radia Frekvence 1, za který jsme dostali
i mezinárodní cenu. Poté jsme totéž udělali pro
Evropu 2 a Radiožurnál a po mnoho let mohli
diváci slyšet naše znělky z programů České televize. Naše studio také produkovalo CD mnoha našim
interpretům jako jsou například Karel Gott, Lucie
Bílá, kapela Lucie nebo Janek Ledecký se svým
legendárním Žentourem.
MARTIN DUDEK
FOTO: ARCHIV ORM
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z radnice

Nová služba
pro krizovou situaci
Městská část Praha 4 ve spolupráci se společností Telefonica O2
Czech Republic, a. s., přichází s nabídkou nové služby poskytované
seniorům nad 65 let a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům
s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 4, pro tyto občany neplatí
hranice 65 let.
ně svého zdravotního stavu, bude k vám
zavolán lékař nebo Policie ČR, pokud by se
jednalo o napadení vaší osoby.
Co vám umožní MČ Praha 4:
● poskytne bezplatně mobilní telefon ALIGATOR A290 Senior,
● poskytne na dobu 3 měsíců úhradu poplatku
za užívání linky „Tísňové péče“, a to ve
výši 285 Kč bez DPH měsíčně.

Pro tísňové volání můžete využít mobilní telefon ALIGATOR A290 Senior, který je přizpůsoben právě starší generaci svými velkými
klávesami a vyniká předností jednoduchého
volání. Velmi důležitou součástí tohoto přístroje je tlačítko „SOS“ umístěné na zadní straně
přístroje.
Právě to umožní komukoliv, kdo jej stiskne,
spojit se s dispečinkem „Tísňové péče“, který
bude v provozu nepřetržitě 24 hodin denně,
7 dnů v týdnu. Okamžitě dostanete radu ohled-

Co musíte udělat pro získání napojení na
tento nový systém tísňové péče?
● vyplňte přiložený anketní lístek,
● vyplněný anketní lístek zašlete poštou na
adresu Úřad MČ Praha 4, odbor školství
a kultury, 140 00 Táborská 350, nebo zanechte na informačních centrech MČ Praha 4 v obálce s nadpisem: Anketa pro
odbor školství a kultury.
Datum uzávěrky přihlášek je 15. září
2010! Za seniory MČ Praha 4 mohou tuto
službu objednat i zakoupit členové rodiny,
kteří nejsou občany MČ Praha 4. Uživatel
této služby však musí mít trvalé bydliště
na území MČ Praha 4.

ANKETNÍ LÍSTEK
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: .....................................................................................................................
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
TELEFONNÍ SPOJENÍ:
Pevná linka ................................................

Mobil ................................................................

Potvrzuji svým podpisem zájem o nabídku mobilního telefonního přístroje ALIGATOR
A290 Senior vč. napojení na linku „Tísňové péče“.

V Praze dne ................................................
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Podpis: ................................................................
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Farmářský
trh rozšířen
Dobrá zpráva (nejen) pro
občany z městské části
Praha 4 – nakupovat na farmářském trhu před OC
Arkády Pankrác, který si
během dvou měsíců získal
velkou oblibu, lze od září
ve středu a nově i v pátek.
K tomuto rozhodnutí dospěla radnice
městské části Praha 4 po vyhodnocení
ankety mezi nakupujícími. „Lidé si žádali
další prodejní den
a my jsme jim vyšli
operativně vstříc. Od 10. září tak
mohou nakupovat čerstvé výrobky
dvakrát týdně, a to až do poloviny října,“ sdělila pozitivní informaci zastupitelka Dana Křivánková-Klisáková (ODS,
na snímku).
Farmářský trh se radnice pokusila
zavést nejprve u Thomayerovy nemocnice, ale zájem prodávajících a nakupujících byl nedostatečný. Proto se
rozhodla najít jiné místo a po jednáních s vedením Arkády Pankrác byl
vytipován prostor před obchodním
centrem. „Od května pak zástupci radnice MČ Praha 4, která trh sama financuje, vybírali provozovatele trhu.
Nejdůležitějším požadavkem bylo poskytnout tržní místa malým tuzemským
pěstitelům a výrobcům, což se podařilo. Nicméně stále nabízíme dalším
zájemcům možnost se u nás na
čtyřce prezentovat. Stačí napsat na
můj e-mail dana.klisakova@email.cz,“
dodává zastupitelka.
Pokračování farmářského trhu, který
nabízí sezonní nabídku čerstvé zeleniny a ovoce, pečivo, maso a další produkty plánuje radnice na jaro příštího
roku.
(md)
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z radnice/inzerce

Centrum Elpida se představuje
Za výrazné podpory starosty MČ Praha 4 Pavla
Horálka a zastupitelky Lucie Michkové (oba
ODS) otevře začátkem září 2010 obecně prospěšná společnost Elpida plus v pankrácké
ulici Na Strži 40 nové seniorské „Centrum
Elpida“.
Na co se můžete těšit? Nabídneme vám oblíbené počítačové kurzy „Školičky internetu pro
seniory“. Pokud zatím s počítačem a internetem
neumíte, máme pro vás kurz „Začínáme s počítačem a internetem“. A jestli už nějaké zkušenosti
máte, můžete si vybrat například tyto kurzy:
Pokročilé vyhledávání na internetu, Digitální fotografie, Instalace programů, Komunikace po síti,
Práce s notebookem, Příprava fotografií pro
fotoalba a spoustu dalších. V pestré nabídce
stojí za zmínku poradny a aktivity, kde se dozvíte
užitečné informace. Obrátit se můžete na
tyto poradny: Sociálně-zdravotní,
Sociálně-právní, Počítačová nebo
Individuální poradna „S námi nezabloudíte“. K dispozici je i sociální terapie „Tváří v tvář“, která je důvěrným prostorem pro

řešení starostí a trápení. Témata: vztahy v rodině,
společnosti, samota, potíže spojené se stárnutím.
Dále nabízíme zábavné a tvůrčí aktivity: trénink
paměti, výtvarné dílny, literární dílny, společenská setkávání, kondiční cvičení, tvořivé pátky nebo kurz grafologie. Na své si přijdou i příznivci
cizích řečí. Milí a zkušení lektoři vás naučí anglicky, německy nebo španělsky. Jazykové kurzy
jsou určeny začátečníkům, mírně pokročilým
i pokročilým.
Se svými starostmi se můžete svěřit Lince
seniorů na telefonním čísle 800 200 007.
Linka seniorů je bezplatná a anonymní
telefonická služba pro seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný
prostor pro sdílení jejich pocitů,
provází je náročnými životními
situacemi, poskytuje jim smyslu-

plné kontakty na další
služby a instituce a tím
je podporuje v aktivním,
nezávislém a důstojném
životě. Linka je v provozu každý všední den
a o vánočních svátcích
od 8 do 20 hodin.
Pokud rádi čtete
o zajímavých lidech, právě pro vás je tu časopis
Vital plus. Čtvrtletník, který se zabývá postavením seniorů ve společnosti, přináší rozhovory
a témata, která si jinde nepřečtete – všechna dosud vyšlá čísla a aktuální články najdete na
www.vitalplus.org. V Praze 4 si můžete časopis
zdarma vyzvednout právě v Centru Elpida.
Zaujala vás naše nabídka? Začínáme už v září,
objednejte se na své kurzy na tel.: 272 701 335,
nebo prostřednictvím e-mailu: elpida@elpida.cz.
Slavnostní otevření „Centra Elpida“ se
uskuteční 30. září od 10 hodin pod záštitou
starosty městské části Prahy 4 Pavla Horálka
a za podpory zastupitelky Lucie Michkové (na
snímku). Přijďte všichni do vašeho nového
centra, které bude vaším druhým domovem!
(pr)

INZERCE

SC-300865/3

www.praha4.cz
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Z historie převoznictví v Praze 4
Lodě pravidelně obstarávali přepravu kolem vyšehradské skály
z Podolí na Výtoň v letech 1885–1905. Také když se opravoval
Vyšehradský tunel byla zavedena místo tramvají lodní přeprava
parníky, a to v letech 1975, 1982 a 2008.
Přívozů se zastávkou v Praze 4 bylo na
Vltavě v minulosti několik:
Podolí – Císařská louka (o tomto přívozu
je již zmínka v roce 1222), dále pak fungoval
od roku 1906 a byl provozován v letech
1927–1950.

Podolí – Smíchov v letech 1903–1909.
Podolí Dvorecká louka – Zlíchov od roku
1906 do roku 1948.
Braník lomy – Zlíchov v letech 1935–1966.
Braník „Na Jezerce“ – Hlubočepy od roku
1835, zrušen v roce 1979.

Z Hodkoviček do Malé Chuchle převážel
pasažéry pan Vojtěchovský.

Převozní bouda v roce 1923 sloužila i jako místo pro setkání s přáteli.

Vzpomínka na herce
Ve Filmové galerii v Branické č. 71 probíhá výstava plakátů a fotografií herečky
Adiny Mandlové a herce Raoula Schránila.
Každou středu od 10 do 18 hod. je možné
v galerii zakoupit nejen plakáty, fotografie
a knihy o filmech, ale i filmové promítačky,
kamery a fotoaparáty. Více info na tel. č.:
606 112 000.
(md)

40 let spolupráce
s Benešovem
Před 40 lety byla zahájena spolupráce obvodu
Praha 4 s okresem Středočeského kraje Benešovem. Na základě dohody byla zabezpečována
pomoc občanů Prahy 4 při sklízení zemědělských plodin.
Byly uzavřeny patronátní dohody mezi
35 podniky a organizacemi obvodu Praha 4
a 23 zemědělskými závody okresu Benešov.
Připomeňme si, že právě před 25 lety ve dnech
12.–28. 8. pracovalo v zemědělských závodech
denně v průměru 248 brigádníků (zejména
mládeže), dále řidiči traktorů a nákladních
vozů. V roce 1985 se naopak pracovníci
z okresu Benešov podíleli na údržbě některých
komunikací v našem obvodě, provedli opravy
fasád domů na náměstí Bratří Synků a pomáhali při výrobě a rozvodu tepla v Michli.
Tato spolupráce byla postupně rozšiřována
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Braník Ledárny – Malá Chuchle zřízen roku
1913, zrušen v roce 1955.
Z Hodkoviček (od tzv. „Prasečí zátoky“)
jezdil přívoz do Malé Chuchle, poprvé zmíněn
v roce 1893, naposledy v roce 1974.
V současné době spojuje Podolí (Žluté
lázně) se Smíchovem (lihovar) převozní loď
Josefína na trase P3.
Text a foto: František Kolín

www.praha4.cz

do dalších oborů vědy a výzkumu, ale také
v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, dopravy, obchodu a dalších. Na dobré úrovni byla
i spolupráce v politicko-výchovné a společenské činnosti.
Mnohaletá vzájemná spolupráce dvou zmiňovaných územních celků a její výsledky má
své místo v historii nejen městské části Praha 4, ale také MČ Praha 11 a 12. Pokračovateli
této spolupráce, samozřejmě v jiném rozsahu,
jsou v současnosti orgány KSČM Prahy 4
a Benešova.
František Kovanda
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Výlety po zajímavostech ČR
MČ Praha 4 připravila v letošním roce ve spolupráci se společností O. K. BUS Praha novou aktivitu
pro seniory – výlety zaměřené na výjimečná místa
České republiky.
Výlety, které MČ
Praha 4 grantově podpořila, přinášejí účastníkům nové informace
jak z historického a technického pohledu, tak
i z přírodní oblasti. Neméně atraktivní jsou
i návštěvy významných výrobních provozů,
například výroba skla, automobilů, knih, hudebních nástrojů a mnoho dalších.
Senioři – turisté se rozhodně nebudou nudit
ani při cestě autobusem. Kvalifikovaní průvodci je během jízdy upozorní na místní zajímavosti a vždy mají připraveny soutěže a hry se
vztahem k navštívenému místu.
Zámek
Stráž nad Nežárkou

t

Foto: Marie Šormová

Našich akcí se doposud zúčastnilo více jak
700 seniorů z městské části Praha 4 a navštívili tak půvabné kouty naší republiky, jako jsou
Červená Lhota, Třeboň, Česká Kanada, Stráž
nad Nežárkou, Blatná, Velhartice, Mariánské
Lázně, soutěsky Kamenice u Hřenska.
Od září tohoto roku jsou připraveny nové
poznávací zájezdy do Českého Krumlova, na
Safari ve Dvoře Králové, Kutné Hory a turistické výlety s procházkou Šumavy, Toulcovými maštalemi a Českým lesem po cestách
zaniklých vesniček. Zájemci o cestování si mohou výlet rezervovat v prostorách Kulturního
centra Novodvorská každé úterý od 13 do

16.30 hodin v přízemí. Od září budou informační panely k dispozici i v Kulturním centru
Spořilov.
Za městskou část Praha 4 a pořadatele
O. K. BUS Praha vám přeji mnoho krásných
zážitků a příjemně strávených chvil při cestování po naší krásné vlasti.
IVANA STAŇKOVÁ (ODS), ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY
Ilustrační foto: archiv SAGRAT®

Zámek Blatná

BLAHOPŘÁNÍ

Zlatou svatbu oslavili
Marcela a Zdeněk Brabcovi z Braníka.

Antonie a Karel Drskovi oslavili
7. září 65 let společného života.

50. výročí uzavření sňatku oslavili
Soňa a Jaromír Bartošovi ze Spořilova.

Všem manželským párům přejí rodinní příslušníci, přátelé
a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 4 zdraví a spokojený život.
SC-301221/4

SC-301133/3

Kalanetika a zdravotní cvičení s rehabilitačním míčem
i pro začátečnice a seniorky, maminky na MD
v Oáze Praha 4 u metra Budějovická.

SC-301056/2

SC-300969/3

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PO a ÚT od 19 hod. • Info u cvičitelky: 777 190 091

www.praha4.cz
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Jdou tři chlapi do nebe a dostanou auto podle
toho, jak byli věrní své ženě. První dostane
trabanta, druhý fabii a třetí ferrari. Po půl roce
potkají první dva toho třetího, jak smutně sedí
na lávce, a ptají se ho: „Proč jseš tak smutnej,
když si jezdíš po nebi ve ferrari, co bys ještě
chtěl?“ „Hm, to je sice hezký, ale já jsem
minulej tejden… TAJENKA 1 AB ...!“

SUDOKU
TAJENKA 1 AB potkal manželku na
kolečkových bruslích!“

INZERCE
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