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V pátek 12. kvûtna vûnova-
la mûstská ãást Praha 4
jako dárek sv˘m seniorÛm
pfiedstavení Na t˘ louce
zelen˘ v Branickém diva-
dle. Diváky pfiivítali Martin
Hudec, zástupce starosty
mûstské ãásti Praha 4
a poslanec Parlamentu âR
Marek Benda. Zpûvohra
s Josefem Zímou (na sním-
ku) v hlavní roli se setkala
u publika s velk˘m úspû-
chem.

(Barbora Rossmeislová,
foto Martin Potmû‰il)

Dûti dûtem
O víkendu 20. a 21. kvûtna probûhla na

KfiiÏíkovû fontánû v Praze velká nesoutûÏ-
ní pfiehlídka dûtsk˘ch souborÛ z celé Prahy
pod názvem „Dûti dûtem“. 

Cílem bylo pfiispût k poznávání, setkávání
a popularizaci ‰piãkov˘ch dûtsk˘ch souborÛ.

Mûstskou ãást Praha 4 zastupoval pûvec-
k˘ soubor Rolniãka pod vedením Dana Gery-
cha, uãitele ze Základní ‰koly Horáãkova.
Krásné pûvecké vystoupení bylo na této vel-
ké a ojedinûlé pfiehlídce dÛstojnou reprezen-
tací Prahy 4. Radka Sálusová

odbor kultury a tûlov˘chovy

Trasa pochodu povede Chotkov˘mi
sady do centra Prahy a podél Vltavy do
areálu Îlut˘ch lázní v Podolí.

Vstupenkou je rÛÏové triãko nebo 
k‰iltovka, které zakoupíte za 300 Kã 
na startu nebo v pfiedstihu prostfiednic-
tvím v Avon Beauty Centrech (StroupeÏ-
nického 21, Praha 5 a Na Maninách 7, 
Praha 7). 

V˘tûÏek z prodeje poputuje na konto
Avon proti rakovinû prsu, ze kterého jsou
financovány programy boje proti rakovinû
prsu ãi provoz bezplatné Avon Linky pro-
ti rakovinû prsu na ãísle 800 180 880.

Akce bude doprovázena bohat˘m pro-
gramem. Vystoupí napfiíklad Lucie Bílá,
Monika Absolonová, Petr Muk nebo Mon-
key Business. (red)

JiÏ bûhem svátkÛ obcházeli ‰evcov‰tí
tovary‰i bydli‰tû sv˘ch mistrÛ a zvali je na
oslavu slovy: „Ve jménu matky pokladnice
a s dovolením star‰ích mistrÛ pozdravuji
vás, abyste se v‰ichni na slavnosti fidlovaã-
ky ãasnû ráno najíti dali.“ 

V cechovní místnosti nuselsk˘ch ‰evcÛ
ozdobili bfiezov˘ stromek kyticí z jarních
kvûtin, stuÏkami pfiivázali fidlovaãku a také
velkou, dutou maketu ‰evcovského kopyta,
do nûhoÏ umístili kopyta men‰í. V den slav-
nosti se ãasnû ráno pfied cechovní místností
zaãali ãlenové cechu fiadit do prÛvodu, páry
mládencÛ a dívek aj. Patrnû v ãele prÛvodu,
kter˘ se vydal k nûkteré z praÏsk˘ch bran
(neuvádí se které - moÏná ze strany od Krá-
lovsk˘ch Vinohrad, nebo i k nuselské bran-
ce vedoucí ke kostelu Na Slupi), nesli stfií-
davû májku tfii mládenci ozdobení ‰erpami
bíl˘mi a ãerven˘mi (barvy âeského králov-
ství). Za nimi pak kráãel tzv. svat˘ synek
(neboli vybran˘ ‰evcovsk˘ tovary‰ - moÏná
obdoba krále z lidov˘ch slavností na Mora-
vû). PrÛvod procházel praÏsk˘mi ulicemi za
v˘skotu, zpûvu a hudby a pak se vrátil
s davem PraÏanÛ na nuselskou louku, kde
jiÏ ãekali lidé z Nuslí a blízkého i vzdálené-
ho okolí. 

Ozdoben˘ stromek potom mládenci
zarazili do zemû a z velkého kopyta vysy-
pali na bíl˘ ‰átek malá kop˘tka - a nejbliÏ‰í
dav se tomuto „rojení kopyt“ smál. Tím
byla slavnost zahájena a potom se zpívalo,
tancovalo a také jedlo. Úãinkovali tu rÛzní
„komedianti“ cirkusáci, jarmareãníci, byly
tu kolotoãe, houpaãky a spousta dal‰ích
atrakcí. 

Snad nejlépe zachytil pouÈovou atmo-

sféru Fidlovaãky po roce 1884 na velké
úchvatné olejomalbû (cca 2x1,5 m, vysta-
vené na nedávno skonãené v˘stavû „Jak se
Praha bavila v údobí 1780–1918",
v Muzeu hl. mûsta Prahy) malífi Jan Mina-
fiík (1862–1935). Na plátnû vidíme nûko-
lik velk˘ch kolotoãÛ s kuÏelov˘m stano-
v˘m zastfie‰ením, opodál velké kruhy
vytvofiené davy lidí – uprostfied pfiedvádû-
jí svá ãísla artisté a jiní cirkusáci, dále hou-
paãky, mnoÏství divákÛ zhlíÏejících
z okolních svahÛ pankráck˘ch do Nusel-
ského údolí atd. 

Kromû Minafiíka se Fidlovaãka objevu-
je na obrazech a kresbách dal‰ích malífiÛ 
– Quido Mánesa, Bene‰e Knüpfera i Jose-

fa Lady (1887–1957); dále ve vzpomín-
kách literátÛ a pamûtníkÛ. V ‰ir‰í známost
v‰ak nuselská jarní pouÈ ve‰la pfiedev‰ím
díky hfie se zpûvy „Fidlovaãka, aneb Ïád-
n˘ hnûv a Ïádná rvaãka“, kterou napsal
Josef Kajetán Tyl (1808–1856) a k níÏ slo-
Ïil hudbu Franti‰ek ·kroup. Jedna sloka
písnû „Kde domov mÛj“ z této hry se
pozdûji stala národní hymnou, po roce
1918 první ãástí hymny âeskoslovenské
republiky a od roku 1993 je hymnou âes-
ké republiky. 

PÛvodní ‰evcovskou Fidlovaãku dávno
zavál ãas. UÏ jen proto, Ïe prÛmyslová
v˘roba obuvi zredukovala poãet nusel-
sk˘ch soukrom˘ch obuvníkÛ na minimum.
Pokud se dnes scházejí, tak se veselí v míst-
ních hostincích a restauracích a zdaleka
nejenom jednou do roka. Pfiíjemn˘m zji‰tû-
ním je, Ïe mûstská ãást Prahy 4 obnovila
tradici této veselice a od roku 2004 ji kaÏdé
jaro pofiádá v parku pfied Divadlem Na Fid-
lovaãce (kdysi Tylovo divadlo, lidovû zva-
né Tyláãek). Milan Degen

Jarní slavnost na Fidlovaãce
V sobotu 13. kvûtna se uskuteãnila Jarní slavnost na Fidlovaãce, kterou jiÏ

potfietí pofiádala mûstská ãást Praha 4 v parku u Divadla na Fidlovaãce v Nuslích. 
Vesel˘mi písniãkami pobavila Jitka Molavcová, Tfii holky z Fidlovaãky ãi pouÈo-

v˘ orchestr. K zábavû pfiispûly loutkové i klasické divadelní soubory. Pro dûti zde by-
ly pfiipraveny historic-
ké kolotoãe a houpaãky
svou dovednost si moh-
ly ovûfiit pfii stfiedovû-
k˘ch hrách a soutûÏích.
V‰ichni mûli moÏnost
vyzkou‰et staroãeskou
stfielnici, nav‰tívit kar-
táfiku, fiemeslné stánky
ãi ochutnat obãerstvení
v‰eho druhu. 

Barbora 
Rossmeislová,
odbor kultury 
a tûlov˘chovy

Zástupce starosty pro oblast ‰kolství Václav
Soukup uspofiádal 18. a 19. kvûtna pro fieditele
matefisk˘ch a základních ‰kol mûstské ãásti
Praha 4 pracovní setkání ve Skryjích u Rakov-
níka v objektu Hobby Centra Praha 4.

S fiediteli diskutovali i zástupci starosty Ivana
StaÀková a Martin Hudec a vedoucí odboru kultu-
ry a tûlov˘chovy Daniela Kazdová. Ve sv˘ch pfiís-
pûvcích se zamûfiili na oblast mimo‰kolní ãinnosti
– sport, kulturu, protidrogovou prevenci a bezpeã-
nost dûtí pfii cestû do ‰koly. Vedoucí odboru
finanãní správy Henrieta Stelmachová projednala
problematiku provozních rozpoãtÛ a hospodafiení
‰kol. Nabídku volnoãasov˘ch aktivit Hobby Cent-
ra 4 pfiedstavila jeho fieditelka Nicole Horová.

Metodik Ministerstva financí âR Josef Podhor-
sk˘ hovofiil o povinnostech vedoucího pfiíspûvko-
vé organizace v oblasti ‰kolství, otázky fiízení,
správy majetku, úãetnictví, rozpoãtu, inventariza-
ce apod. 

Jednání pfiijel pozdravit i starosta Bohumil
Koukal. 

Jana Ságlová, vedoucí odboru ‰kolství

Altron Krã má dÛvod k oslavám
V sobotu 13. kvûtna oslavil klub 25 let trvání.

KaÏd˘, kdo pfii‰el, si mohl zkusit odpálit ze stati-
vu ãi hodit na cíl, probíhaly dovednostní soutûÏe.
Spoleãensk˘ program pokraãoval charitativní akcí
na podporu baseballu a softballu v âechách. Za
podpory firem ALTRON, JAKOBE, SUMA
a BHC PLUS se podafiilo shromáÏdit 50 000 Kã.
Pomocí dovednostních soutûÏí, kter˘ch se zúãast-
nili také poslanec Parlamentu âR Marek Benda
a zástupce starosty mûstské ãásti Praha 4 Martin
Hudec, se finance rozdûlily mezi 3 kluby: Klub
Praotci Roudnice nad Labem, jenÏ byl v bfieznu
leto‰ního roku vyplaven, získal 24 500 Kã, které
pouÏije na rekultivaci travnat˘ch ploch. Dal‰í dva
kluby jsou ze západních âech – Îraloci ze Spále-
ného Pofiíãí získali 12 900 Kã, Vampiers Merklín
pak 12 600 Kã. Finanãní prostfiedky pouÏijí na
nákup sportovního materiálu. Touto akcí chtûl
Altron Krã podpofiit rozvoj pálkovacích her
v âechách, neboÈ vedle rozvoje vlastního klubu je
téÏ nutné peãovat o konkurenci. Gabriel Waage

Foto archiv Altron Krã

Rodinn˘ a tenisov˘ den na Spofiilovû
V sobotu 20. kvûtna byl v pÛvabném tenisovém areálu TC Spofiilov zahájen jiÏ tra-

diãní turnaj nazvan˘ Amateur
Tennis Tour, Spofiilov Cup
pro neregistrované hráãe.

Poprvé se v‰ak hrálo
i o Pohár mûstské ãásti Praha 4.
Ze 63 neregistrovan˘ch tenistÛ -
amatérÛ z celé republiky se
v nedûlním finále utkali Martin
Barto‰ z Pfiíbrami s Arno‰tem
Divi‰em ze Zábfiehu. (ja‰, pel)

Vyhrávali jim do kroku
Víkend 13. a 14. kvûtna probûhl v Praze maratonsky. Nedûlní hlavní závod – Volks-

wagen Maraton odstartoval prezident Václav Klaus. Z více neÏ ãtyfi tisícovek bûÏcÛ do
cíle dobûhl první Hassan Muba-
rak Shami z Kataru. V‰ichni pro-
bûhli na území mûstské ãásti Pra-
ha 4 okolo benzinové pumpy
v Modfianské ulici. Zde vyhráva-
lo závodníkÛm do kroku Staro-
ãeské trio. Vskutku netradiãní
pfiíspûvek mûstské ãásti Praha 4
bûÏci v cíli ocenili.

Text a foto Robert Medfiick˘,
odbor kultury a tûlov˘chovy

T-ballov˘ turnaj mlad‰ích ÏákÛ
Ve ãtvrtek 22. ãervna pofiádá PraÏská ‰kolní baseballová liga ve spolupráci s mûst-

sk˘mi ãástmi Praha 4 a Praha 12 v areálu Green Roller Park, Pálkafiská 225, Praha 4
– Krã, od 9 hodin T-ballov˘ turnaj základních ‰kol pro Ïáky 6. tfiíd a mlad‰í. 

Oãekáváme úãast více jak 8 základních ‰kol. V prÛbûhu turnaje T-ballu, coÏ je jed-
nodu‰‰í forma palkovacích her (softballu a baseballu), budou probíhat dovednostní sou-
tûÏe, jako je hod na dálku a na cíl. 

Pfiípadní dal‰í zájemci o úãast v turnaji se mohou hlásit na adrese: Místecká 567, Pra-
ha – LetÀany ãi e-mailu: psblsbl.org Franti‰ek Kuãera

Party
v parku

A je to tady! Pfiijìte 25. ãerv-
na ve 14 hodin do Centrální-
ho parku na Kavãích horách
(500 m od stanice metra Pank-
rác) na slavnostní pfiedávání
dûtsk˘ch televizních ocenûní
Jetix Kids Awards 2006, kde
hlavní slovo máte vy, dûti!

Obhájí Aneta Langerová pozi-
ci Nejoblíbenûj‰í zpûvaãky?

Porazí Milan Baro‰ Jaromíra
Jágra a stane se tak Nejlep‰ím
sportovcem? Odnese si Sámer
Issa so‰ku za Nejlep‰ího zpûváka
roku? Chcete vûdût, jak to v‰ech-
no dopadne? Vstup voln˘!

Více na: www.jetix.cz.
(ãin)

V dobách, kdy se boty vyrábûly ruãnû, kdy nebylo po náhraÏkách koÏené obu-
vi, jakou dÛvûrnû známe dnes, ani slechu ani vidu, byla nástrojem ‰evcÛ fidlovaã-
ka, kterou vyhlazovali kÛÏi (v nûmãinû Fiedel - stfiedovûk˘ smyãcov˘ nástroj, nebo
skfiipky, housle - coÏ v ‰evcovském slangu je moÏné také chápat jako sm˘kat nûja-
kou pomÛckou po kÛÏi). ·lo vlastnû jen o kus oblého tvrd‰ího dfieva, silnûj‰ího
uprostfied neÏ pfii okrajích, kter˘m se, podobnû jako váleãkem, kÛÏe tzv. fidlova-
la. Podle tohoto nástroje dostala název jarní slavnost ‰evcÛ, která se konala
v Nuselském údolí první stfiedu po Velikonocích.

Nuselská Fidlovaãka

Vyhrává, vyhrává kolovrátek. 
Fidlovaãka, to je svátek,
vyhrává fla‰inet v kolotoãi,
na nûm se vesele dûti toãí.

LabuÈ a prase a stádo koní
dokola o závod se tu honí,
ale co bude svût star˘m svûtem,
Zvítûzí vÏdycky kÛÀ nad prasetem.

O pÛvodnû ‰evcovské slavnos-
ti FIDLOVAâKA vy‰la také
pÛvabná kníÏka s ilustracemi
Josefa Lady a ver‰i Václava ¤e-
záãe. (Reprodukci obrázku a ver-
‰e zvefiejÀujeme s laskav˘m svo-
lením malífiova vnuka Mgr. Jo-
sefa Lady a spisovatelov˘ch 
vnuãek PhDr. Kláry Goãárové
a PhDr. Evy Malé)

Vítûzi turnaje Arno‰tu Divi‰ovi ze Zábfie-
hu pfiedal zástupce starosty Martin
Hudec (vpravo) putovní Pohár mûstské
ãásti Praha 4. (Foto Jarmila ·írová)

Sobotní odpoledne zpestfiil
v rámci Rodinného dne pro-
gram pro dûti pln˘ her a soutû-
Ïí pro nejmen‰í i jejich rodiãe.
Mimo jiné vystoupila i Mí‰a
Dolinová se sv˘m pofiadem
Snûhánky, kde mohly dûti uplatnit své znalosti z meteorologie. (Foto Petra Ledvinková)

Pochod proti rakovinû
V sobotu 10. ãervna se koná jiÏ ‰est˘ roãník pochodu AVON PROTI RAKO-

VINù. Odstartuje v 11.55 hodin na Letné u kyvadla. 

Na malé i velké náv‰tûvníky ãekal pest-
r˘ program, kter˘m po cel˘ den prová-
zel Petr Rychl˘.

Pfiekvapení ãekalo na maminky, kter˘m
k jejich nedûlnímu svátku popfiál kvûti-
nou poslanec Parlamentu âR Marek
Benda (vlevo) a zástupce starosty mûst-
ské ãásti Praha 4 Martin Hudec.

Nejen Ïonglování se srpy na trakafii
pfiedvedlo kejklífiské divadlo Vojty Vrt-
ka „Kouzelná kuliãka“.Kolotoãe – ty dûti vÏdy bavily.

Papíroví
lidé

Koncem kvûtna pro-
bûhl na hfii‰ti ABC Bra-
ník jiÏ 24. roãník slavné-
ho závodu nazvan˘
Papírov˘ muÏ-Ïena.
Pfiihlásilo se 81 závodní-
kÛ, kter˘m fandili také
zástupce starosty Martin
Hudec a poslanec Marek
Benda. Na úãastníky
závodu ãekal bûh na
4200 metrÛ, na kole 
18 kilometrÛ a 400 met-
rÛ plavání. Zvítûzil 
Ondfiej Husák v ãase
59,5 minut, z Ïen si ved-
la nejlépe Michaela Hor-
ká za 1:06:54. Za rok se
mÛÏeme tû‰it na jubilej-
ního, 25. „Papíráka“!

Radan Chyba

¤editelé ‰kol jednali ve Skryjích


