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Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelstvo MČ Praha 4 na svém zasedání dne 25. září:
ROZHODLO

- schválit prodej pozemku parc. č. 241/3,
o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
památkově chráněné území, v k. ú. Braník, za
kupní cenu 1.533.000 Kč, kupujícímu Bytovému družstvu SENIOR, se sídlem Gončarenkova 1183/23, Braník;
- schválit prodej pozemku parc. č. 2312/1
o výměře 784 m2, ostatní plocha, zeleň, k. ú.
Braník, za kupní cenu 1.058.400 Kč, kupujícímu – Bytovému družstvu F. L. Věk, se sídlem
Věkova 1249/34, Braník;

- prodat pozemky parc. č. 263 o výměře 318 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, katastrální území Podolí, za kupní
cenu ve výši 2.477.459 Kč, a parc. č. 264 o výměře 355 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
památkově chráněné území, katastrální území
Podolí, za kupní cenu ve výši 1.023.466 Kč,
kupujícímu Bytovému družstvu Sinkulova 26,
se sídlem Sinkulova 320/26, Podolí, Praha 4, za
celkovou kupní cenu ve výši 3.500.925 Kč;

- prodat pozemek parc. č. 2543 o výměře 386
m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově
chráněné území, k.ú. Nusle, kupujícímu –
Družstvu vlastníků domu Zdařilá 839/4, bytové družstvo, se sídlem Zdařilá 839/4, Nusle,
Praha 4, za kupní cenu ve výši 2.053.520 Kč;

ULOŽILO
- Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ
Praha 4 projednávat nominace přísedících
u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Rada MČ Praha 4 na svém zasedání dne 2. října:
SOUHLASILA
- s pronájmem části pozemků parc. č. 1853/12
a 1853/47 v k. ú. Podolí o celkové výměře cca
97 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem
provedení terénních sadových úprav a instalací
laviček před objektem č. p. 1098 v ul. Kubištova;

ROZHODLA
- zveřejnit záměr prodeje pozemků: a) parc. č.
265/4 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník,
minimálně za cenu ve výši 1.036.000 Kč;
b) parc. č. 265/5 o výměře 145 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú. Braník, minimálně za cenu ve výši

1.015.000 Kč; c) parc. č. 265/6 o výměře 148
m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově
chráněné území, k. ú. Braník, minimálně za
cenu ve výši 1.036.000 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č.
1231/1 o výměře 1167 m2, ostatní plocha,
zeleň, památkově chráněné území, k. ú. Krč,
minimálně za cenu ve výši 1.750.500 Kč;
- opětovně zveřejnit záměr pronájmu nebytové
jednotky č. 785/301 o celkové výměře 132,20 m2,
v domě č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 30, katastrální území Podolí, Praha 4;
- podat žádost o grant hl. m. Prahy pro rok 2020
v rámci grantového řízení „Programy v oblasti
podpory aktivit integrace cizinců na území hl.

m. Prahy pro rok 2020“; program č. 1. Aktivity
na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze
– kulturní, společenská a osvětová činnost,
jazyková příprava a komunitní práce; název
projektu: Kaleidoskop 6, ve výši 100.000 Kč;

ZAUJALA
- souhlasné stanovisko dle § 147 odst. 1 písm. p)
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, k žádosti
Základní školy, Praha 4, Ružinovská 2017, IČ
60446161, ke změně v kapacitě oborů vzdělání při
zachování cílové kapacity 180 žáků s účinností od
1. 9. 2020: 79-01-B/01, Základní škola speciální z počtu 60 žáků na 70 žáků a 79-01-C/01, Základní
škola - z počtu 120 žáků na 110 žáků. (red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Zprávy z hlavního města Prahy
Jihovýchod Prahy je o krok blíže
ke zklidnění dopravy
Pro obyvatele jihovýchodní části Prahy je to
dobrá zpráva: v krátké době se začne projektovat
Hostivařská spojka a obchvaty Dolních Měcholup a Uhříněvsi, které s následným propojením
Kutnohorské s plánovaným dálničním okruhem
511 vytvoří jeden celek. Ten zabrání projíždění
tranzitní dopravy přes centra městských částí
a zároveň snadno propojí průmyslové zóny v této
části hlavního města. Pražští radní schválili výběr
dodavatelů dvou veřejných zakázek na projektovou a inženýrskou činnost pro tyto důležité
dopravní stavby. Projektová příprava bude počítat
nejen s komunikacemi pro motorovou dopravu,
její součástí bude i nový systém infrastruktury
pro chodce a cyklisty podle platných strategických dokumentů města. Datum výstavby dosud
stanoveno není. (red)
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Nové parkoviště v Braníku
Technická správa komunikací hl. m. Prahy do
konce roku otevře na 400 nových parkovacích míst
typu P+R. Nových parkovacích ploch se dočkají
motoristé přijíždějící do hlavního města od jihu
a východu, a to na Opatově, které již bylo zprovozněno, v Braníku u železniční zastávky a v Běchovicích. Parkoviště v Braníku by mělo být dokončeno
v prosinci a bude mít kapacitu 110 automobilů plus
pět vyhrazených stání pro ZTP. (red)
Myšpulín z Třeskoprsk září ve zlatě i stříbře
Kdo by neznal Čtyřlístek - čtveřici nerozlučných
kamarádů z Třeskoprsk. Komiksové postavičky čestného občana MČ Praha 4 Jaroslava Němečka v příbězích Ljuby Štíplové a dalších autorů baví čtenáře
už 50 let. U příležitosti kulatého výročí Čtyřlístku
vyjde čtveřice mincí České mincovny a na první se
objevil Myšpulín. Ve zlatě i ve stříbře. (red)

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Stanovisko rady k okolí metra Roztyly
Rada MČ Praha 4 se vyjádřila k návrhu územní
studie okolí stanice metra Roztyly. Souhlasila
s návrhem cyklistických a pěších tras z hlediska prostupnosti řešeným územím a vazeb na
území městské části Praha 4 i s dopravním napojením do MÚK Jižní spojka – 5. května. Návrh
řešení však nesmí trvale ohrozit dostavbu této
mimoúrovňové křižovatky způsobem umožňujícím funkční vazby všech jednotlivých větví.
Naopak rada zásadně nesouhlasila s napojením
řešeného území do ulice U Michelského lesa.
S touto ulicí v žádném případě nemůže být uvažováno pro dopravní obsluhu řešeného území.
Radní dále požadují koncipovat zástavbu ve
stavebních blocích podél ul. 5. května tak, aby
nebyla zdrojem odraženého hluku vůči zástavbě
starého Spořilova, a dále požadují v návrhu
územní studie výslovně uvést, že severní fasády
objektů v těchto stavebních blocích musí být
opatřeny pohltivými materiály. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
minulý měsíc jsme si s mnohými z vás připomněli na náměstí
Generála Kutlvašra 101. výročí
obnovení české státnosti a vznik
Československé republiky.
Československo sice už déle
než čtvrtstoletí neexistuje, ale
v České republice na ně v mnohém navazujeme, nebo se o to
alespoň snažíme.
Byla bych ráda, kdybychom usilovali o kontinuitu s prvorepublikovými tradicemi nejen v oblasti
státnosti, ale více a častěji hlavně
v oblasti mezilidských vztahů.
Ženy by byly více dámami a muži
se chovali jako džentlmeni.
Devadesátileté jubileum slaví
Podolská vodárna, nejvýznamnější technická památka, která
se u nás v Praze 4 nachází.
Zmiňuji tento objekt záměrně.

Nejen že je záložním zdrojem
pitné vody pro Prahu, ale
zároveň je inspirací, jak krásně
mohou užitečné stavby vypadat.
Vážení spoluobčané, významné
výročí si připomeneme i v tomto
měsíci. Od 17. listopadu 1989
a sametové revoluce, které
ukončily čtyři desetiletí komunistické nehybnosti a změnily
společenské poměry u nás,
uplyne už třicet let. Vím, že vše
není takové, jak bychom chtěli,
ale nesmíme přitom zapomínat,
že žijeme ve světě bez strádání
a válek. A takové štěstí nemají
lidé v mnoha zemích světa.
Ráda bych vás na závěr pozvala
na akce, které letos k 17. listopadu 1989 pořádáme. Jejich
přehled najdete na dalších
stránkách.
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Bezpečnost: Nikdo by se
neměl bát o své bezpečí.
Víte například, jak se
pohybovat ve virtuálním
prostředí na internetu?
Parkování: Zóny
placeného stání v MČ
Praha 4 se rozšiřují.
Přinášíme vám několik
praktických rad.
Výročí: Letos je
tomu již 30 let, co se
v listopadu 1989 vydala
naše země demokratickým směrem.
Zprávy z Prahy 4:
TSK zahájila opravu
vozovky a přilehlých
komunikací v ulici
Ohradní.
Jezdím jako člověk:
Praktické rady pro
bezpečný pohyb
cyklistů a automobilistů
po městě.

Naše tipy

ADVENTNÍ KONCERTY

•

na Nuselské radnici

•

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

I. adventní týden, 28. listopadu 2019, 17 hod.
Ensemble Martinú a Michaela Zajmi
Hudba k předvánočnímu rozjímání

II. adventní týden, 5. prosince 2019, 17 hod.
F. U. Team : L. A. Davison – zpěv (US),
F. Uhlíř – basa, J. Růžička – klavír, J. Helešic – bicí
Spirituály a gospely
III. adventní týden, 12. prosince 2019, 17 hod.
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila
Čas adventní v lidové hudbě
IV. adventní týden, 19. prosince 2019, 17 hod.
Collegium Musicum Universitatis Carolinae
Čas adventní v hudbě baroka
Vstupenky na jednotlivé adventní koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 4. listopadu 2019 na pobočce Czechpoint v
budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140
46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

www.praha4.cz

ČTENÍ Z CELY:
od 17. listopadu
k Sametové revoluci
účinkují studenti
Vyšší odborné školy herecké
dne 14. listopadu 2019,
od 17 h na Nuselské radnici
Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

Vstupenky na komponované představení v ceně 50,- Kč
v prodeji od 1. října 2019 na pobočce Czechpoint
v budově Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4
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Jak být v bezpečí doma i n

Nejen děti, ale právě i senioři bývají v internetovém prostředí často oběťmi různých zlodějů. Foto: archiv

Nikdo by se neměl bát o své bezpečí, ať jde
o děti, dospělé, nebo seniory. I když absolutní
bezpečnost nikdo nikomu nezajistí, snížit rizika
a předcházet nebezpečným situacím je možné.
Platí to jak v silničním provozu, při pohybu
chodců ve městě, ale i doma. Poměrně novým
fenoménem moderního světa jsou navíc rizika
spojená s používáním internetu a sociálních sítí.
I doma, kde se většina lidí cítí bezpečně, na ně
mohou číhat různá rizika. Nebezpečné mohou
být i věci, které jim obvykle přinášejí zábavu
a potěšení, například internet nebo mobilní
telefony. I doma mohou obyvatele domu či bytu
ohrozit cizí lidé, kteří jim chtějí ublížit nebo
něco ukrást. I malá nepozornost, například
ztráta klíčů, může přinést nemalé problémy. Na
pozoru je třeba se mít také před nebezpečnými
věcmi v bytě, jako jsou zbraně a různé ostré
předměty, cigarety a hořlaviny, které mohou
způsobit požár.

Bezpečí domova
Domácí bezpečí je nejčastěji narušeno pachateli
majetkové trestné činnosti. První velkou skupinou jsou krádeže vloupáním, tedy situace,
kdy obyvatelé nejsou doma a zloději násilně
4 Tučňák • 11/2019

vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv
cenného. Druhou oblastí jsou situace, kdy jsou
obyvatelé bytu či domu přítomni a pachatelé
se pod různými záminkami dostávají do jejich
obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží často
připraví o celoživotní úspory.
Co proti tomu dělat? Jak se bránit? Existuje několik základních a jednoduchých pravidel, která
vám pomohou snížit riziko vloupání a zmizení
věcí z vašeho bytu:
Žádné informace na sociálních sítích: Pokud se
chcete pochlubit, že jste se přestěhovali do nového
bytu, že jste si koupili nové auto nebo třeba super
televizi se zakřivenou obrazovko, na facebooku či
twitteru, a oznámit přátelům, že pojedete na dlouhou dovolenou či že strávíte celé léto na chatě,
nedělejte to. Jen tak nahráváte zlodějům.
Nenechávejte klíče pod rohožkou: Je to sice
pohodlné, když si třeba jen na chvíli odskočíte,
ale pokud se někdo pod vaši rohožku podívá,
může vám vykrást byt, aniž by musel složitě
a s rizikem překonávat zámek nebo zámky.
Nestahujte rolety: Pokud budete mít zatažené
rolety, je to jasný signál pro zloděje, že nejste
doma. Pokud je necháte zatažené několik dní,
zatímco jste na dovolené, může se stát, že se
vrátíte do „vybíleného“ bytu nebo domu.

Investujete do zabezpečení bytu: jeden zámek
zpravidla nestačí, horní přídavný zámek zdvojuje bezpečnost vstupních dveří. Můžete si pořídit
závoru, která chrání před násilným vyražením
a vyháknutím dveří, nebo rovnou bezpečnostní
dveře. Můžete investovat pár korun do makety
bezpečnostní kamery anebo větší částku do
bezpečnostního systému.
Nepouštějte do bytu lidi, kterým nedůvěřujete: podvodníci používají řadu triků, od všemožných záminek až po psychologický nátlak.
Pamatujte, že přeplatky žádná instituce nevrací
z ruky do ruky a řemeslníci nebo pracovníci
firem, které provádějí kontrolu či údržbu, se
musí prokázat služebním průkazem.
Udržujte dobré sousedské vztahy: je to nejlepší
preventivní opatření proti zlodějům, protože právě
lidé z vašeho domu nebo jeho okolí, se kterými
se dobře znáte, jsou schopni rozeznat podezřelé
lidi v blízkosti vašeho obydlí. I policisté říkají, že
všímavý soused bývá lepší než sebelepší zámek.

Pozor na falešné zámečníky
Zazvonil u vás zámečník a nabízel vám výměnu
zámku nebo vložky zámku? Přesvědčoval vás,
že váš zámek je třeba vyměnit, protože už není
bezpečný? Buďte opatrní. Je to jen další trik
www.praha4.cz
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na internetu

Vykradený byt je velkým narušením našeho soukromí. Foto: Policie ČR

tzv. šmejdů, kteří se pod různými záminkami
pokoušejí vylákat od seniorů peníze, tentokrát
s novou taktikou. Místo prodeje předražených
hrnců, nefunkčních výrobků a neověřených
léků vnucují lidem výměnu starších zámků
u bytu, které jsou ale v pořádku a stále funkční.
Tyto případy se v minulosti objevily v několika městech České republiky, v nedávné době
také v Praze, a dokonce i v naší městské části.
Podvodník se v Praze 4 dostal do bytového domu
a přesvědčoval seniory o nutnosti výměny zámků,
a bohužel byl v několika případech úspěšný. Stalo
se dokonce, že si nezvaný řemeslník ponechal
některé klíče od nově nainstalovaných zámků.
Varujeme všechny naše obyvatele, aby nepodléhali takovému nátlaku a nechali si zámky u vchodových dveří, které jsou důležitou součástí jejich
bezpečí, vyměňovat pouze u prověřených a spolehlivých firem a na základě vlastní objednávky.

Kdo další vás chce napálit?
Na seniory se zaměřují další neseriózní obchodníci a škála jejich nástrojů je široká. Podle spotřebitelského časopisu dTest jde především o nabídky nejrůznějšího zboží po telefonu, předváděcí
prodej či podomní nabízení smluv o dodávkách
energií. Stačí jeden nečekaný hovor, souhlas
se zasláním dárku v podobě mince, medaile,
holítek či náhradních břitů a dotyčného člověka
čeká jejich pravidelný přísun. Cílem obchodníků
totiž není zákazníky obdarovat, ale udělat z nich
stálé odběratele svého zboží. Vylákají z nich
totiž souhlas, který si nahrávají. Časté jsou také
nabídky různých služeb, třeba mobilních tarifů
se zlevněnými telefony či tablety.
Podomní prodejci si pak ve způsobech nezadají
s pořadateli předváděcích akcí. Často uvádějí
lživé informace. Třeba se představují jako zástupci stávajícího dodavatele energií, distributora nebo Energetického regulačního úřadu. Jinou
záminkou k návštěvě je kontrola vyúčtování.
www.praha4.cz

To si samozřejmě máte dělat sami! Ale jakmile
vyhovíte, spočítají vám úsporu, které dosáhnete,
pokud s nimi uzavřete novou smlouvu. Naučte
se tedy nezvané návštěvy razantně odmítat.
Dalším trikem je podstrčení smlouvy o dodávkách energií k podpisu, přičemž podomní
prodejce listinu vydává za neškodné potvrzení
o své návštěvě. Smlouva se může vyklubat
i z dokumentu, který byl prezentován jako
nezávazná nabídka. Není tedy dobré cokoliv
podomnímu prodejci podepisovat.
Zvláštní pozornost zaslouží i podomní nabízení
účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je podpis přihlášky do aukce, v níž má být
vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Často
se však žádná aukce nekoná. Podomní prodejce
za vás jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií.
Odstoupíte-li od takové smlouvy či ji vypovíte,
bude vám naúčtována smluvní pokuta.

Bezpečný internet
O internetu a sociálních sítích lze říci něco podobného jako o ohni. Je to dobrý sluha, ale zlý
pán. Opatrnost se určitě vyplatí. Pokud si nedáte pozor, můžete přijít o svá osobní data, o své
soukromí a také o peníze. Internetovou stránku
lze zřídit velmi rychle a s malými náklady, ať už
jde o nabídku poradenství a konzultací, anebo
e-shop. Vyplatí se proto opatrnost při nákupech
a investování po internetu. Nepřebírejte nekri-

ticky jakékoli rady týkající se vašeho zdraví,
stravování či řešení životních situací, pokud
nevíte, kdo stránku provozuje.
Jak předejít problémům a případným škodám?
Buďte opatrní, protože nikdy nevíte, kdo je
u počítače, se kterým komunikujete. Mějte
dobře zabezpečený vlastní počítač a dodržujte
aspoň základní pravidla:
Vybírejte si bezpečná hesla: nepoužívejte hesla
jako „123“. Hackeři tato hesla prolomí velmi
rychle a účinně, takže je v takovém případě úplně jedno, že heslo máte. Vybírejte si bezpečná
hesla složená z písmen, číslic a symbolů.
Odhlašujte se ze stránek, které nepoužíváte:
odhlašujte se vždy ze všech stránek, včetně
e-mailů, sociálních sítí, nebo třeba bankovnictví. Platí to hlavně pro veřejné počítače, ale vždy
je dobré to dělat i u osobního počítače.
Nesdílejte soukromé informace: nikdy na
internetu nesdílejte své celé jméno, adresu,
telefonní číslo, e-mail nebo číslo kreditní karty.
Totéž platí i pro soukromé konverzace na sociálních sítích. Nastavte si soukromí na sociálních sítích tak, abyste neměli žádné příspěvky
veřejné. Když si budete dávat pozor na to, jaké
informace sdílíte, budete více v bezpečí.
Když po vás někdo bude chtít nějaké osobní
informace, slušně ho odmítněte.
Vždy si přečtěte podmínky užívání služeb:
než se přihlásíte k nějaké stránce, přečtěte si
podmínky pro její užívání, abyste měli jistotu,
že jste omylem nesouhlasili s něčím, s čím jste
souhlasit nechtěli. I když to není zrovna zábavné čtení, stojí za to mít jistotu. (red)

Seminář pro seniory:
Bezpečnost v online prostředí
V dnešní době moderních informačních
technologií, které patří k našemu běžnému
životu, je více než důležité uvědomit si také
rizika, která jejich používání přináší. Bezpečné chování na sociálních sítích, ochrana
a zabezpečení počítače či chytrého telefonu,
kyberšikana jsou jen některé z problémů, nad
kterými bychom se měli denně zamýšlet. Mezi
ohroženými skupinami v online prostředí nejsou však jen děti a dospívající, ale také senioři.
MČ Praha 4 pro ně proto zajistila zajímavou interaktivní přednášku, kde se dozví o tom, jak
čelit internetovému nebezpečí, jak ochránit
počítač či telefon, jaké jsou zásady bezpečné
online komunikace a další důležité informace.
Přednáška se bude konat 21. 11. od 14.00 h.
v Nuselské radnici ve 2. patře, sál č. 205. Je
třeba se předem přihlásit na bezplatné lince
800 100 128 od pondělí 18. 11. (red)

V Praze 4 došlo k poklesu kriminality
Za prvních devět měsíců letošního roku došlo oproti roku 2018 k poklesu majetkové trestné činnosti na území naší městské části.
1-9/2018
1-9/2019
rozdíl
Celkem případů
4.778
4.421
-357
Krádeže vloupáním do bytů
116
87
-29
Krádeže věcí z aut
1.173
1.032
-141
Krádeže součástek z vozidel
656
335
-321
Zdroj: Obvodní ředitelství Policie Praha IV
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Důležité informace o zónách placeného stání

Zóny placeného stání (ZPS) se nově rozšiřují do
dalších oblastí Prahy 4. Pro ty z vás, kteří s nimi
ještě nepřišli do styku nebo netuší, co modré či
jinak barevné čáry na komunikacích znamenají,
jsme připravili základní okruh otázek a odpovědí.
Před domem nám na ulici namalovali modré
pruhy. Co se pro nás změní?
Vaše ulice byla zahrnuta do systému zón placeného stání. Pokud máte v MČ Praha 4 trvalé bydliště, jste jejím rezidentem a vzniká vám nárok
na zakoupení parkovacího oprávnění pro celou
oblast MČ Praha 4. Na jeho základě můžete
využít parkovacích kapacit modrých a fialových
zón v rámci Prahy 4 bez omezení. V modrých
zónách má rezident s platným parkovacím
oprávněním právo zaparkovat kdykoliv. Tyto
parkovací plochy jsou primárně určeny pro zvýšený komfort místních obyvatel. Ve fialových
zónách má rezident s platným oprávněním
možnost parkovat stejně jako v modrých zónách, tedy bez nutnosti další úhrady parkovného. V rámci oranžových návštěvnických
zón platí pro rezidenty stejná pravidla jako pro
návštěvníky – musí uhradit parkovné prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních
parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Tato platba
rezidenta opravňuje k parkování v oranžové
zóně po dobu časově omezenou.
Stejná parkovací oprávnění jako rezidentům
se vydávají podnikající fyzické či právnické
osobě po prokázání sídla nebo místa podnikání
(provozovny) v MČ Praha 4. A jen motocyklisté
parkují v celé ZPS zdarma.
Bydlím v Praze 4 v místě, kde je se zavedenou
ZPS, ale nemám zde trvalý pobyt. Získám
také rezidentní parkovací oprávnění?
Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká
pouze osobám s trvalým pobytem na území
rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích). Možnost získání
parkovacího oprávnění jen na základě nájemní
smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem.
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Má-li ovšem člověk, který bydlí v parkovací
zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu
se zákonem o evidenci obyvatel také právo si
v tomto místě zřídit trvalý pobyt.
Pokud si zaplatím parkovací oprávnění, mohu
parkovat kdekoliv po Praze?
Nemůžete, parkovací oprávnění vydané v Praze 4
platí pouze na celé území MČ Praha 4.
Jak zjistím, zda v naší ulici, kde jsou parkovací zóny, nestojí vozidla bez platného parkovacího oprávnění?
To nezjistíte. Parkovací oprávnění nemají fyzickou podobu kartičky jako v minulosti, ale jsou
vázána na SPZ/RZ (registrační značku) vozidla,
jsou tedy pouze v elektronické podobě. Parkující automobily mohou zkontrolovat jen speciální
vozidla k tomu určená, popřípadě strážníci
vybavení čtečkami.
Jak získám parkovací oprávnění a co je
k tomu potřeba?
K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem
trvalého pobytu na území MČ Praha 4, a buď
velký technický průkaz vozidla, nebo osvědčení o registraci vozidla vydané počínaje rokem
2006. Pokud vůz není registrován na žadatele, je
potřeba doložit doklad o užívání vozidla (právní
vztah k vozu).
Kde si v Praze 4 parkovací oprávnění obstarám a kolik stojí?
Zaplatit parkovací oprávnění můžete osobně
na pracovišti výdejny parkovacích oprávnění
na adrese: Jílovská 1148/14, Braník, tel.: 261
192 637 či 261 192 639. Provozní doba: po + st
8.00–12.00 a 13.00–18.00 h., út + čt 8.00–12.00
a 13.00–16.00 h., pá 8.00–13.00 h. Ceny jsou
různé podle potřeb motoristů, ale nejčastěji si
lidé pořizují parkovací oprávnění pro jeden vůz
v domácnosti. Ceník oprávnění je pak následující: roční 1 200 Kč, pololetní 600 Kč, čtvrtletní

300 Kč. Pro osobu starší 65 let nebo držitele
průkazu ZTP, ZTP-P, která má trvalý pobyt
v Praze 4 (parkovací oprávnění musí být vydáno
na SPZ/RZ) stojí: roční 360 Kč, pololetní 180 Kč,
čtvrtletní 90 Kč. Další varianty ceníku najdete
na www.parkujvklidu.cz.
Mohu parkovací oprávnění vyřídit i za někoho jiného?
Ano, na základě plné moci od osoby, která žádá
o parkovací oprávnění.
Jaká je doba platnosti zón placeného stání?
Zóny platí ve všední dny od 8.00 do 20.00 hodin,
včetně státních svátků, které připadají na všední
den. O sobotách a nedělích zóny neplatí vůbec.
Mám syna či dceru, kteří nebydlí na území
MČ Praha 4, ale jezdí mi domů pravidelně
pomáhat a pečovat o mne…
V případě, že jste již dosáhl/a věku 80 let či jste
držitelem průkazu ZTP, ZTP-P, má osoba, která
vás navštěvuje za účelem osobní péče a pomoci, nárok na parkovací oprávnění v pěti vámi
zvolených parkovacích úsecích v okolí vašeho
trvalého bydliště za cenu 180 Kč/rok.
Objednal jsem si domů řemeslníka, jaké má
možnosti parkování?
Řemeslník či firma, která pro vás vykonává práci v místě, kde se nachází parkovací zóny, má
nárok na abonentní parkovací oprávnění na základě dokladu o zakázce v oblasti (objednávka,
zálohová faktura, smlouva o dílo apod.). Tento
doklad předloží spolu s velkým technickým
průkazem či osvědčením o registraci vozidla
vydaným počínaje rokem 2006. Zástupce firmy
doloží též plnou moc od jednatele firmy. Parkovací oprávnění bude vystaveno na dobu, po
kterou bude řemeslník v dané oblasti působit.
V případě jednodenní návštěvy doporučujeme
pořízení krátkodobého parkovacího oprávnění
prostřednictvím parkovacího automatu nebo
Virtuálních parkovacích hodin. (red)
www.praha4.cz
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Listopad 1989 odstartoval přeměnu společnosti
Akce k 30. výročí sametové revoluce
Hlavním dějištěm pražských oslav se 17. listopadu stanou Albertov, Národní třída a Václavské
náměstí. Koncerty, projekce, výstavy či debaty
tu připravují studentské spolky a občanské iniciativy sdružené do platformy Festival svobody.
Albertov a Národní spojí průvod, který bude
kopírovat trasu průvodu z listopadu 1989.
MČ Praha 4 pořádá k letošnímu 30. výročí událostí 17. listopadu a sametové revoluce tyto akce:
Slavnostní večer k 17. listopadu
a k sametové revoluci
Komponované představení v podání studentů
Vyšší odborné školy herecké se uskuteční
14. listopadu od 17.00 hodin v Nuselské radnici.
Slavnostní koncert
Petr Eben: Te Deum. Zazpívá a zahraje Sbor
a orchestr Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy dne 15. listopadu od 18.00 hodin v KC
Novodvorská.

Lidé rozsvěcovali svíčky za zmlácené studenty na Národní třídě. Foto: Petr Jahn

Každý z nás má na dobu „sametové revoluce“,
od které letos uplyne 30 let, vlastní vzpomínky
a dost možná trochu jiný názor. Listopadové
dny roku 1989 ale znamenaly pro všechny obyvatele tehdejšího Československa změnu života,
někdy i radikální změnu zaměstnání, občas dokonce i mezilidských vztahů. Byla to změna, byl
to zlom, předěl mezi svobodou a nesvobodou,
totalitou a demokracií. S odstupem času je dost
zvláštní, jak rychle lidé zapomínají na nesvobodu, která tu panovala do roku 1989.

První svobodné volby
17. listopad 1989 byl historickou událostí i v Praze 4. Do té doby stereotypní život největšího
pražského obvodu s 360 tisíci obyvateli plynul
tak jako jinde. Byl řízen komunistickým předsedou Obvodního národního výboru (ONV),
symbolickou samosprávu představovalo 189
převážně komunistických poslanců, mezi nimiž
bylo více méně do počtu několik členů Československé strany lidové (ČSL), České strany
socialistické (ČSS) a poslanců bez stranické
příslušnosti – tzv. bezpartijních.
Od konce roku 1989 ale vzniklo v Praze 4 přes
40 místních sdružení Občanského fóra (OF),
v nichž bylo registrováno asi 100 tisíc občanů
s vůlí a odhodláním podílet se na vzniku
čehosi nového. V čele OF v Praze 4 byla Rada
OF, která byla složena ze zástupců (mluvčích)
z místních sdružení OF. Podomácku se množily tolik potřebné informace občanům – výzvy,
oznámení o konání diskusních fór, důležité
články z novin, plakáty a mnohé další. Mezi
www.praha4.cz

hlavní úkoly patřila kooptace nových poslanců
za Občanské fórum do Obvodního národního výboru. Připravovala se volební kampaň
prvních svobodných voleb do parlamentu
a později komunální volby.

Vítězství Občanského fóra
Do komunálních voleb v listopadu 1990 byl
schválen rozhodující zákon o obcích, proto se již
nevolilo do Obvodního národního výboru Prahy 4,
ale do Obvodního zastupitelstva městské části
Praha 4, které vzniklo oddělením Prahy 11,
Prahy 12, Libuše, Kunratic a Šeberova (tato
území byla součástí Prahy 4). Počet obyvatel se
snížil na zhruba 145 tisíc, přesto byla a je i dnes
Praha 4 největším pražskou městskou částí
a vlastně i pátým největším městem v České
republice.
V těchto prvních svobodných komunálních volbách se v Praze 4 projevila více než 60procentní
převaha Občanského fóra. Bylo zvoleno 70
členů obvodního zastupitelstva, za OF to bylo
42 zastupitelů, z něhož vzešla třináctičlenná
obvodní rada v čele s prvním polistopadovým starostou Zdeňkem Klausnerem. Většina
členů obvodního zastupitelstva byla již mezi
kooptovanými poslanci ONV, a tak měli alespoň
základní zkušenost s komunální politikou.
Mezi hlavní cíle nového Zastupitelstva městské
části Praha 4 patřily základní kroky k privatizaci bytového fondu, inventarizace majetku,
postupná obměna zaměstnanců úřadu (radnice)
a rušení státních podniků.
(Zdroj: Kniha o Praze 4, vyd. MILPO 1996)

Výstava ÚSTR: Cesta je volná!
Výstava o uprchlících z komunistického
Východního Německa, kteří se i přes Prahu
snažili dostat do Spolkové republiky Německo, bude k vidění od 11. do 17. listopadu na
náměstí Generála Kutlvašra.
Beseda s účastníky listopadu 1989
Vysoká škola kreativní komunikace (Na Pankráci
54) pořádá 12. listopadu od 15.00 hodin, za podpory městské části Praha 4, besedu k 30. výročí
sametové revoluce. Pozvání přijali její aktivní
účastníci Marek Benda (poslanec), Michal Hroza
(místostarosta Prahy 4), Jiří Dědeček (předseda
PEN klubu), Dušan Pavlů (rektor Vysoké školy
kreativní komunikace) a Václav Krištof (vedoucí
Katedry literární tvorby). V parku u školy zároveň
ve dnech 4. až 17. listopadu proběhne výstava
věnovaná listopadovým událostem.
Druhé vydání knižní publikace Od 17.
listopadu k sametové revoluci
Kniha je rozšířeným textem scénáře napsaného
pro slavnostní večer. Tuto
publikaci můžete vyhrát
v naší pravidelné soutěži
– více na straně 22.
Promítání dokumentárního snímku sametová revoluce
Od 14. listopadu bude zveřejněný na webu
městské části www.praha4.cz nový krátký
snímek z období sametové revoluce.
Děkujeme Archivu Ústavu pro soudobé dějiny
AC ČR, v.i.i, sbírka Soudobá dokumentace, za
poskytnutí reprodukce dobového dokumentu
pro užití na titulní straně.
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Názory zastupitelů
Tři věci, které jsou
na dobré cestě

Tomáš Hrdinka (ANO
2011), radní MČ Praha 4

Občas slýchávám výtky,
že městská část dotahuje
v přijatelném časovém
horizontu menší množství
konkrétních problémů či
podnětů občanů, než by
si všechny strany přály. Je
tomu tak z vícero důvodů, nejen politických a finančních, ale i procesních, technických a mnohdy
i nadregionálních, koncepčních, které neovlivníme. Některé, zcela konkrétní věci, se však zřejmě
již brzy podaří naplnit, jiné se utěšeně vyvíjejí.

Přátelská zahrada
Jeremenkova
Po více než sedmi letech podpisem smlouvy
vstoupila do konečné fáze obnova zpustlé zahrady
u ZŠ Jeremenkova. Někteří občané si zde přáli mít
rozkvetlou udržovanou zahradu, jiní zas uchování
přírodního biotopu, který se zde za ta léta vytvořil.
Asi nikdy nebudou všichni spokojeni, nicméně
racionální cesta je někde na půl cesty, tedy obnova
zahrady do podoby extenzivního veřejného parku,
ideálně s omezeným nočním režimem. Park bude
nutné nejen kvůli dětem z místní školy oproti stávajícímu stavu uměřeně prosvětlit a vyčistit, nicméně
mnohé ekologické funkce vyplývající ze současného přírodního stavu budou zachovány. A hlavně,
v létě příštího roku by mělo být konečně hotovo.

Rohový pozemek
na Branickém náměstí
Po asi 15 letech nečinnosti a osobního oslovení
původního i současného majitele pozemku
došlo i shodou náhod k vyřešení budoucnosti
zpustlého pozemku hyzdícího roh Branického
náměstí. Nový majitel má v úmyslu pozemek
v souladu s Pražskými stavebními předpisy
zastavět, uliční fronta Branické ulice se tak logicky uzavře a plot, prorostlý vegetací a ověšený
reklamními bannery, zmizí. Změny by měly být
vidět ještě letos, těším se na výsledek.

Vnitroblok Halasova
Ve spolupráci se studenty krajinné architektury
České zemědělské univerzity a spolkem Bieno, který se zabývá participacemi s dotčenými
občany, probíhají kroky na revitalizaci vnitrobloku
Halasova. Místním šetřením bylo zjištěno, co by
si zdejší lidé přáli (z pohledu trávení volného času
a funkcí vnitrobloku), studenti na základě šetření
pak navrhli 11, v některých případech značně
vizuálně odlišných, studií. Studie budou v příštích
dnech umístěny ve vnitrobloku tak, aby si z nich
posléze místní obyvatelé na participativním setkání
se zástupci MČ Praha 4 mohli vybrat jednu, která
se rozpracuje do realizovatelného projektu. Mohu
ujistit občany, že z mé strany udělám maximum,
aby samotná realizace proběhla co možná nejdříve.
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Absurdní pokuty
za parkování

Hana Horálková (ODS),
zastupitelka MČ Praha 4

Stala se mi taková
věc. Léta parkuji já
i mí sousedé v jedné
boční nefrekventované
ulici. Jsme na to zvyklí
a jsme za to rádi, neboť
všichni známe ten známý
problém „kam s ním“.
Jednoho dne mi však do schránky přišla obálka
s modrým pruhem a výzvou k úhradě pokuty
za „parkování ve vzdálenosti kratší než 5 m od
hranice křižovatky“. Pokuta byla oprávněná,
někdy asi opravdu nedodržím předepsanou
vzdálenost, když jinde již není volno. Pokutu
jsem s pokorou zaplatila a snažila se podobného
přestupku napříště vyvarovat. Jaké však bylo
moje překvapení, když jsem o pár dnů později
obdržela stejnou výzvu. O týden později přišla
další a poté další pokuta. Celkem pět. Byla jsem
si jistá, že můj přestupek se od prvního oznámení již neopakoval. Až po bližším prozkoumání
všech výzev jsem pochopila: mezi spácháním
přestupku a dnem, kdy jsem se o něm dozvěděla, uběhly celé dva měsíce. A než ke mně
doputoval první dopis, nasbírala jsem zcela
nevědomky pokut pět. Moji sousedé na tom byli
podobně. A tak jsem se začala zajímat...

Selhávají magistrátní
úředníci
Systém, na kterém je založen proces řešení přestupků, v minulosti fungoval tak, že přišel strážník, vypsal papírek a vložil za stěrač. Potřebná
informace se tak dostala k řidiči okamžitě a ten
ji pak řešil návštěvou příslušné služebny. Udělení pokuty bylo pro řidiče účinnou prevencí před
recidivou. Dnes systém funguje tak, že strážník
pomocí „chytrého zařízení“ přestupek zaeviduje
a ihned jej on-line odesílá na magistrát, kde má
proces plynule pokračovat. A právě zde nastává
kámen úrazu. Přestože mají magistrátní úředníci povinnost informovat původce přestupku bezodkladně, spis odloží a vzniká jakési byrokratické vakuum, kdy řidič třeba několik měsíců neví,
že byl pokutován, avšak ani městská policie
(MP) neví, že věc není dále řešena. Systém
evidentně není dotažen do konce, na nápravě
se nepracuje a ubližuje to jak řidičům, tak MP,
která někdy bývá neprávem odsuzována.
Městská část bohužel nemá pravomoc tento stav
změnit, neboť MP neřídí. Je to věc magistrátu. Pokud se ale někdo rozhodne zavést nový
systém, musí také zajistit, aby byl lepší než ten
původní. A to se zde evidentně nestalo. Já i mí
kolegové z ODS vyvineme maximální úsilí, aby
MHMP tento absurdní stav vyřešil, aby úředníci
řádně a rychle konali a aby nefunkčnost tohoto
systému občané nesmyslně neodnášeli.

Kultura v Praze 4 žije
Michal Hroza (TOP 09),
místostarosta
MČ Praha 4
Praha 4 je nejlidnatější
městskou částí a přáli
bychom si, aby tomu odpovídala kulturní nabídka
v naší obci. Nepovažuji
rušení kulturních akcí za
šťastný nápad jen proto,
že jejich zakladatelem
byla jiná politická reprezentace na radnici. Proto
jsem se rozhodl některé kulturní akce obnovit,
jiné naopak proměnit, ale zachovat. Příkladem je
obnovení kdysi oblíbeného Svatováclavského velebení v parku Na Jezerce. Návštěvnost této rodinné
akce po čtyřleté pauze nám dala jednoznačně
za pravdu, že její obnovení má smysl a že má
mezi občany Prahy 4 mnoho příznivců. Úspěch
měly i hojně navštívené Nuselské pivní slavnosti.
Vzhledem k nepřejícímu počasí nás v tomto případě počet návštěvníků mile překvapil. Příští rok
bychom rádi udrželi vysokou úroveň vystupujících
hudebních skupin a divadel, ale rádi bychom dále
posílili lokální charakter akcí pozváním dalších
místních výrobců občerstvení.

Divadlo Na Jezerce čeká
minimálně dalších deset
sezón
Podařilo se nám dotáhnout do úspěšného konce
prodloužení nájemní smlouvy s Divadlem Na
Jezerce na dalších deset let. Mám z toho radost
nejen jako místostarosta pro kulturu, ale hlavně
jako divák. Divácky jeden z nejúspěšnějších divadelních souborů v Praze si zcela určitě zaslouží
naši dlouhodobou podporu. Divadlo působí na
území městské části Praha 4 od roku 2004 a za
uplynulých patnáct let si na tisíce představení
a repríz našel cestu téměř rovný milion diváků.

Branické divadlo
bude znovu otevřeno
Po několika neúspěšných výběrových řízeních
na provozovatele Branického divadla v minulých letech zdědila současná rada města divadlo
uzavřené. Vyhlášená soutěž na nového nájemce ne
zcela odpovídala našim představám a nepovažovali
jsme za správné, aby komise posuzující přihlášené
uchazeče byla tajná. Nakonec jsme se dohodli z časových důvodů probíhající výběrové řízení nerušit,
pouze doplnit odbornou komisi o další nezpochybnitelné osobnosti zabývající se profesně divadlem
a po dohodě s nimi zveřejnit jejich jména, aby bylo
jasné, že výběr probíhá zcela transparentně. Tato
komise již zakončila svou činnost a doporučila radě
městské části výběr jednoho z uchazečů. Tento výsledek byl na rozdíl od minulého výběrového řízení
projednán na veřejně přístupné komisi pro kulturu
a jednomyslně akceptován. Věřím, že tento výběr
podpoří na nejbližší radě i moji kolegové a že se tak
občané Prahy 4 mohou už brzy těšit na otevření
Branického divadla novým nájemcem.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Pozitivní návrhy
se odkládají na neurčito

Viktor Derka (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Na zářijovém zasedání
zastupitelstva jsme učinili dva návrhy ve prospěch
transparence a komfortu
občanů Prahy 4. Usilovali
jsme o posunutí doby
občanských interpelací
na zastupitelstvu na
pozdější hodinu a zavedení možnosti přihlásit
se k nim online. Navrhli jsme prodloužit dobu
přímého zveřejnění audiovizuálních záznamů
ze zasedání zastupitelstva z půl roku na 4 roky.
Oba návrhy znamenají nemalou časovou úsporu
pro občany a kromě dobré vůle si žádný z nich
nevyžádá žádné výdaje.

Dostupné záznamy ze
zastupitelstva na delší dobu
V případě zveřejněných záznamů by zájemci po
uplynutí půl roku již nemuseli písemně žádat
úředníky o jejich poskytnutí. Prodloužení lhůty
neleží v cestě žádné právní překážky a současně
toto opatření ulehčí i úřadu. Navíc řada obcí či
krajů zveřejňuje své záznamy na dobu dvou až
čtyř let, ale i déle. Prodloužení lhůty považuje
za přijatelné také Úřad na ochranu osobních
údajů.

Posunutí interpelací
a online přihlášení k nim
Při posunutí doby občanských interpelací
společně s možností online přihlášení (již nyní
existuje přihlašování na otevřená zasedání komisí a výborů) by se občané nemuseli uvolňovat
na půlden z práce. Jinou možnost totiž nemají,
protože k interpelaci je nutné přihlásit se před
začátkem zasedání ve 13 hodin. Samotné
interpelace pak začínají mezi 15. a 16. hodinou.
Posunutí začátku interpelací na 17. hodinu by
ušetřilo občanům okolo tří hodin času. Ani zde
nejde o žádný experiment, pozdější interpelace
má například sousední Praha 12.
Věcné důvody proti našim návrhům nezazněly.
Oba byly „odpálkovány“ s alibistickými argumenty a následně poslány do věčných lovišť již
během rozpravy o programu zasedání zastupitelstva. Bohužel nutno dodat, že shození návrhů
ze stolu napomohla též opozice, která na zmíněném zasedání protáhla rozpravu o programu
z běžných několika minut na více než hodinu.
Důvodem byl velký počet návrhů na zařazení
dalších bodů k jednání. Mnohé z nich dle mého
názoru postrádaly koncepci a byly učiněny
spíše samoúčelně. Nicméně ani zvýšený počet
opozičních návrhů neospravedlňuje koalici
znemožnit diskuzi o připravených a vážně míněných návrzích. Minimálně ne v obcích s vyšší
politickou kulturou, než vládne v Praze 4.

www.praha4.cz

Kontinuita
v rozvoji Prahy 4

Populismus aneb
jen blázen by uvěřil

V dubnu po půl roce
vládnutí sesadila starostu
Petra Štěpánka a ostatní
členy rady složené ze
zástupců Prahy 4 sobě /
Zelení, Pirátů, STANu
a KDU-ČSL nová koalice.
Ať už byly důvody výměny koalice jakékoliv,
jedno je jisté: každá nová politická reprezentace
by měla navázat na to, co se jejich předchůdcům ve své práci podařilo zlepšit ve prospěch
občanů.
Již v minulém volebním období bylo prioritou
Zelených otevřít radnici občanům a zapojovat
je do rozhodování o místě, v němž žijí. Zejména
v oblasti územního rozvoje, kterou jsem jako radní měla na starosti, se podařilo několik zásadních
věcí. Mezi ně patří například projednání připomínek k novému územnímu (Metropolitnímu)
plánu s širokým okruhem občanů a vypracování
generelu veřejných prostranství v rámci zatím
nejširší participace v Praze. Tento dokument
nám mimo jiné ukazuje cestu, kudy by se měla
naše městská část ubírat i v dalších volebních
obdobích při vylepšování a účelné správě parků,
náměstí, ulic, i drobných místních plácků.

Populistickému nápadu,
který je zřejmě hlavním
sólokaprem hydrologa
Tomáše Hrdinky, na
vybudování biotopového
koupaliště v Braníku, a to
konkrétně v parku Za
Mlýnem po vzoru revitalizované hasičské nádrže
v Lysolajích (kde dělá starostu dlouhá léta Petr Hlubuček - STAN), by nejspíš uvěřil jen blázen. Je to
asi stejné, jako bych věřil tomu, že Praha bude mít
3 miliony obyvatel v roce 2035 (odhad některých
členů ODS v Praze 4) nebo že je pro MČ Praha 4 výhodné prodávat pozemky a za utržené peníze dělat
předražené kulturní akce pod taktovkou tzv. céčka
ODS, kterou reprezentují zástupci TOP 09 v Praze 4.
Nicméně pokud chceme prozkoumat možnost
z parku udělat koupací biotop pro obyvatele Braníku, tak se musíme podívat, co by to vlastně znamenalo? Určitě by se musely vybagrovat tisíce kubíků
zeminy přímo v parku Za Mlýnem (náklady v milionech korun); předpokládám, že v místech dnešního
psího hřiště nebo vedle křižovatky ulic Vrbova a Za
Mlýnem. Dále by bylo nutné vyřešit další nákladné
prvky, bez nichž se taková stavba neobejde. Když
si ale vzpomenu na vyjádření pana Kováříka z ODS
při změně koalice, že je potřeba hlavně a pouze
uklízet, a to je to jediné, co obyvatelé potřebují
k životu, pak mi přijde téma biotopového koupaliště
v Braníku jako naprosté sci-fi a čirý populismus.
A to, že opodál je jiné, ani nezmiňuji.

Alžběta Rejchrtová
(Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4

Bez občanů plánovat
a rozhodovat nejde
Překvapilo mne, že radnímu Janu Hušbauerovi (ANO 2011), který má správu veřejných
prostranství na starosti, zřejmě tento dokument
znám není. V minulém vydání Tučňáku psal
o tom, že jeho uskupení takovou dlouhodobou
koncepci bez odkladu vytvoří. Navíc k tomu,
aby byla správa veřejných prostranství efektivní,
je nutné vycházet z podnětů a nápadů místních obyvatel, kteří vědí nejlépe, co na těchto
místech funguje a co se má zlepšit. Proto jsme
v minulém volebním období v návaznosti na
generel upořádali řadu plánovacích setkání
a výsledky projektů se zapojením veřejnosti
visí na stránkách Prahy 4 pod sekcí územní
rozvoj. U příležitosti představení liniové fontány
a brouzdaliště v parku Na Pankráci jsme tři dny
sbírali podněty od návštěvníků parku, jak by
chtěli své oblíbené místo vylepšit.
Pan radní Hušbauer, který chce nasměrovat
investice právě sem, snadno zjistí, že místo nového hřiště pro batolata ve východní části parku
by rodiče popíjející u Café Na půl cesty uvítali
poblíž pískoviště či hrací prvky pro své děti.
Starším dětem, které zatím lezou po cvičebních
prvcích pro seniory, by se hodila lezecká stěna,
lanové hřiště nebo i branky na fotbal.
Na základě podnětů od občanů bylo vybráno
pět větších projektů. Zatím čekají na realizaci.
Doufám, že důvodem prodlevy není to, že byly
do letošního rozpočtu zadány předchozí politickou reprezentací.

Ondřej Růžička (STAN/
KDU-ČSL), zastupitel
MČ Praha 4

Asfalt je lepší než kostky?
Dalším nesmyslem z kuchařky současné koalice
je myslet si, že když vyměním povrch chodníku
z dlážděného na asfaltový, tak se nám podaří
zadržet více vody v krajině a že v hlavním městě
najdeme více zastánců asfaltových povrchů než
povrchů propustných (kostky, dlažba...), protože se po něm lépe chodí v lodičkách.
Digitalizace úřadu pod taktovkou členů rady,
kteří si veškeré materiály nechávají tisknout
a elektronická verze po změně koalice se stala
neznámým pojmem, se mi zdá býti taktéž ze
škatulky „jen blázen by uvěřil“, v tomto případě, že současné vedení ví, co znamená slovo
digitalizace. Dokonce jsem já sám byl jedním
členem rady označen za blázna kvůli tomu, že
jsem prosazoval, aby aspoň pro budoucnost byly
materiály rady uloženy ve formátu vhodném pro
fulltextové vyhledávaní. Názorů, že přeci „papír
je papír“ a dalších podobných ve vazbě na jiná témata (např. parkování, domy pro seniory či péči
o zeleň), jsem zaznamenal hned několik. Zkrátka
řekl bych, že když Piráti používají pro současný
stav označení návrat do minulosti nebo praktiky
„devadesátek“, je to velice trefné. Levně prodávat
městský majetek, draze nakupovat stavební práce
a předvádět okázalé slavnosti za stovky tisíc bude
zajisté trhákem do dalších voleb. To určitě my
všichni, co na té „Čtyřce“ bydlíme, chceme.
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Zvířecí dostaveníčko na Pankráci
Nadace na ochranu zvířat uspořádala v parku
Na Pankráci oslavu mezinárodního svátku
zvířat – Světový den zvířat 2019. Akce s bohatým programem se konala pod záštitou prvního
místostarosty MČ Praha 4 Zdeňka Kováříka
(ODS), ve spolupráci a za podpory naší městské
části. (red)

Za pivem se šlo do Nuslí
V areálu bývalého pivovaru v Nuslích proběhl
první ročník Nuselských pivních slavností. Na
příchozí, které neodradilo ani nepříznivé deštivé
počasí, čekala lákavá nabídka toho nejlepšího
z výstavu malých pivovarů. A samozřejmě nechyběl ani bohatý doprovodný program pro celou
rodinu. Mezi několika tisícovkami návštěvníků,
kteří do skončení večerního programu prošli
areálem, nechyběli ani zástupci radnice, včetně
členů rady a zastupitelů MČ Praha 4. (red)

Street sports a drakiáda pobavily
V parku Na Pankráci si dali dostaveníčko příznivci street dance, hip hopu, parkouru, Bmx
Freestyle a dalších, a to v rámci seriálu akcí
Čtyřka sportuje. Celé odpoledne také probíhalo
veřejné pouštění draků a děti si mohly i opékat
buřty na připravených ohništích. (red)
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Divadlo Na Jezerce má smlouvu na dalších 10 let
Divadlo Na Jezerce získalo záruku dlouhodobého fungování v prostorách, které mu pronajímá městská
část Praha 4. Místostarosta pro majetek a kulturu Michal Hroza (TOP 09) s principálem divadla Janem
Hrušínským podepsali dodatek k dosavadní nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje doba nájmu o 10 let,
tj. do 1. ledna 2031. Podle dosavadních platných ujednání měl nájem skončit k 1. lednu 2021. (red)

Radnice hostila výstavu o Škvoreckém
Budova historické Nuselské radnice nabídla zájemcům expozici nazvanou „Život a dílo Josefa
Škvoreckého“. Ta ukázala část pozůstalosti dovezené z Toronta a poprvé představenou veřejnosti,
spolu s výstavou věnovanou životu a dílu Josefa Škvoreckého, Zdeny Škvorecké a nakladatelství 68
Publishers. (red)

Opět jsme zažili město jinak
Na mnoha místech naší městské části se znovu po roce uskutečnila sousedská setkání Zažít město
jinak. Z lokálních programů bylo skutečně co vybírat a na své si přišli jak dospělí účastníci, tak
samozřejmě i děti. (red)
www.praha4.cz
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Velebení se vrátilo Na Jezerku
Městská část Praha 4 obnovila tradiční Svatováclavské velebení v parku Na Jezerce a akce nabídla
pestrý program pro celou rodinu, hudební skupiny, dobové stánky a další atrakce. Obnovenou tradici přišel osobně podpořit místostarosta pro majetek a kulturu Michal Hroza (TOP 09) a po poledni
i starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011), první místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS), radní
a další zastupitelé Prahy 4. (red)

2000 sportovních nadšenců
Akci Kavky4Sport v parku Na Pankráci navštívilo 2000 sportovců bez rozdílu věku. Vyzkoušeli
si fotbal, tenis, baseball, softball, jógu, dětskou
atletiku, street dance či zajímavou štafetu. Akci
připravila MČ Praha 4. (red)

Seniorská obálka zachraňuje životy
Při pravidelném společenském setkání seniorů z Prahy 4 v KC Novodvorská představil místostarosta
Josef Svoboda (nez.) všem zúčastněným Seniorskou obálku. Jedná se o tiskopis, do kterého především osamělí senioři uvedou údaje o svém zdravotním stavu a doma si jej vyvěsí nejlépe na ledničku.
Uvedené údaje jsou pak důležitým pomocníkem složek IZS při řešení krizových situací. Seniorskou
obálku si dosud vyzvedlo více než 890 seniorů z Prahy 4, další zájemci o ni mohou požádat na recepci
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, popřípadě v informačních centrech MČ Praha 4. (red)

Podolí patřilo malým závodníkům
Na multifunkčním hřišti sousedícím s TJ Sokol – Podolí se uskutečnily závody v rámci akce Nejen
dětský bootcamp. Akce proběhla v rámci sportovních mítinků Čtyřka sportuje a slovem ji doprovodil radní MČ Praha 4 Jaroslav Míth (ODS, vlevo). (red)
www.praha4.cz

Habrovka potěšila mladé i starší
V příjemném prostředí zahrady u kostela sv.
Františka z Assisi (U Habrovky) se uskutečnilo
již poosmé zábavné odpoledne pro děti, rodiny
i dříve narozené - Habrovka přátelská rodině a seniorům. Akce se konala za podpory místostarosty
pro rodinnou a sociální politiku Prahy 4 Josefa
Svobody (nez.). Tradičně byl zajištěn bohatý
program – pro děti klaunské vystoupení, skákací hrad, kreativní dílna, malování na obličej
a různé soutěže. Senioři se zabavili ukázkovým
cvičením jógy, křížovkami a zábavnými testy.
Po celou dobu akce hrála k poslechu živá hudba
(skupina Nanovo) a pro všechny bylo připraveno i malé občerstvení. (red)
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ZPRÁVY z Prahy 4
Krátce
Hospic Malovická získal cenu za poskytování
zdravotní péče nevyléčitelně nemocným
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil výroční Cenu Makropulos spolku „soft palm“ o. s.,
který provozuje Hospic Malovická. Komise
ocenila příkladné a vysoce profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních
metod paliativní péče a empatický přístup v péči
o nevyléčitelně nemocné pacienty, především
seniory. Hospic v Malovické ulici poskytuje své
služby od roku 2014, disponuje 30 jednolůžkovými pokoji s bezbariérovým sociálním zařízením, každý pokoj je vybaven polohovací postelí
a dalšími pomůckami. Pracuje v nepřetržitém
provozu 24 hodin denně 365 dní v roce. Pro pacienty jsou k dispozici kromě služeb lékařských
a ošetřovatelských také služba psychologa,
sociálního pracovníka a na přání pacienta též
služby duchovního. Své služby hospic poskytl
přibližně 1 400 pacientům, z nichž převážnou
část tvoří obyvatelé Prahy 4. (red)
Komunitní zdobení vánočních stromků
Městská část Praha 4 pro vás i v letošním roce
připravila komunitní zdobení vánočních stromků. Jste komunita, bytové družstvo, parta rodičů
nebo přátel a chcete si zorganizovat hezkou
vánoční akci? Napište a MČ Praha 4 vám věnuje
ozdoby na stromek, který si v okolí svého bydliště před Vánoci společně se sousedy a přáteli
ozdobíte. Přihlašovat se můžete do
17. 11. na e-mailové adrese komunitniakce@
praha4.cz. Poté vás bude úřad kontaktovat
kvůli předání ozdob. (red)
Splníte jim vánoční přání?
Nezisková organizace Dejme dětem šanci opět
letos pomáhá splnit vánoční přání dětí z dětských domovů v celé České republice. Strom
splněných přání naleznete v OC Arkády Pankrác
od 23. 11. do 15. 12. Na účet projektu
č. 6072121028/5500 lze zasílat i tzv. neadresné
příspěvky pod v.s. 9999, které se použijí na
úhradu nesplněných přání dětí. Info
na www.stromsplnenychprani.cz. (red)
MČ Praha 4 zajistila pietní místo
pro zemřelé bez pozůstalých
MČ Praha 4 uloží ve čtvrtek 14. listopadu za přítomnosti představitelů městské části poprvé do
hrobky na hřbitově Nusle (Krčská 108/81) ostatky osob, které zemřely v Praze 4 a ke kterým se
nepřihlásili rodinní příslušníci, kteří by jejich
pohřeb zajistili. Úřad MČ části Praha 4 zajištuje
každoročně přibližně 70–80 sociálních pohřbů.
Úložiště pro urny má městská část pronajaté od
Správy pražských hřbitovů na dobu 20 let. Pietní
akt začíná v 11.00 hodin. (red)
Podpořte děti z dětských domovů
Přijďte ve středu 13. 11. do přízemí Úřadu MČ
Praha 4. Můžete si zde zakoupit lahodnou kávu
a vánoční výrobky a podpořit tak děti vyrůstající
v dětských domovech po celé ČR prostřednictvím organizace Dejme dětem šanci. (red)
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Bezpečnost v ulicích se zlepší díky
modernizaci kamerového systému

Nové kamery budou na více než deseti stanovištích po Praze 4.

Městský kamerový systém (MKS), který provozuje hlavní město Praha, se do konce roku
dočká modernizace vybraných kamerových
stanovišť. Jedno z nejúčinnějších opatření prevence kriminality a ochrany obyvatel nabídne
po výměně 17 starších analogových kamer
za kamery s Full HD rozlišením podstatně
kvalitnější záznamy. Naposledy se nové kamery
v Praze 4 instalovaly před sedmi lety.
„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo vyjednat
modernizaci kamer v Praze 4. Věřím, že se jejich
využití odrazí ve zvýšení bezpečnosti ve snímaných lokalitách. Zároveň tak vycházíme vstříc
požadavkům Policie České republiky a městské
policie, které po modernizaci kamerového systému na čtyřce dlouhodobě volají. Tím samozřejmě

ale nekončíme. V příštím roce chceme vyjednat
obměnu dalších zastaralých kamer,“ uvedla Lucie
Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4.
Dokonalejší rozlišení a obraz poslouží nejen
strážníkům a policistům při dohledu nad
pořádkem v městské části. Kamery využívají například i složky záchranného systému a pomáhají i při objasnění například dopravních nehod
a při záchraně lidských životů.
Letošní modernizace kamer se bude týkat
následujících stanovišť: Náměstí bratří Synků,
Plamínkové, 5. května, Podolské nábřeží, Štúrova, Milevská, Branické náměstí, IKEM Vídeňská,
U Plynárny, Hlavní, Ohradní, Novodvorská,
Nuselská – Kloboučnická. (red)

Klub karate pořádá nábor
Sportovní klub Karate Masada Praha, který v letošním roce slaví 25. výročí od svého založení, hledá
mladé zájemce o tento sport. Za bohatou éru existence klubu jím prošlo přes 1 300 členů, mnozí
z nich sice nedosáhli výrazných sportovních úspěchů, ale našli i uplatnění v mnoha oborech společenské činnosti. Letos se klub zúčastnil dvou mistrovství světa, ze kterých si jeho člen Elmír Kubíni
přivezl dvě bronzové medaile. Tréninky začátečníků jsou třikrát týdně, v úterý a ve čtvrtek od 16.30 do
18.00 hodin, pokročilí trénují od 18.00 do 19.30 h. V pátek obě skupiny od 16.30 do 18.00 h.
Kontakt a další informace: tel. 602 694 614, karate@masada@seznam.cz, www.karatemasada.cz. (red)

Klub provozuje svoji činnost v tělocvičně ZŠ Jižní I. Foto: SKM
www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Ohradní ulice prochází rekonstrukcí
Technická správa komunikací zahájila v říjnu
opravu vozovky a přilehlých komunikací pro
pěší v ulici Ohradní. V jejím průběhu odstraní
defekty, výškové poklesy a propady komunikace, které jsou v některých místech až 30 cm
hluboké. Práce potrvají až do 31. srpna 2020

a vzhledem k množství oprav je rekonstrukce
rozdělena do jednotlivých etap s omezením
provozu v konkrétních úsecích:
Etapa 1 (1. 10. – 13. 11. 2019): Je uzavřena
komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem na
parkoviště u domu číslo orientační 51 a vjez-

Během rekonstrukce Ohradní se také zruší nevyužívané autobusové zálivy a vzniknou zde nová
podélná a kolmá parkovací stání.

dem k objektu JMP Studio zdravého spaní. Oba
vjezdy budou provizorně zachovány.
Etapa 2 (14. 11. – 13. 12. 2019): Bude uzavřena
komunikace Ohradní v úseku mezi vjezdem
k objektu JMP a komunikací Michelskou. Vjezd
bude provizorně zachován. K zásahu do komunikace Michelské nedojde.
Etapa 3 (10. 3. – 18. 7. 2020): Bude uzavřena
komunikace Ohradní v úseku mezi křižovatkou s komunikací Pod Vršovickou vodárnou I,
včetně východní části křižovatky, a vjezdem na
parkoviště u domu č. or. 51. Vjezd bude provizorně zachován.
Etapa 4 (19. 7. – 31. 8. 2020): Bude uzavřena
západní polovina křižovatky Ohradní – Pod Vršovickou vodárnou I. Komunikace Ohradní bude od
křižovatky s Michelskou i od křižovatky s Baarovou vyznačena jako slepá. K zajištění obousměrného provozu v poměrně dlouhém zaslepeném
úseku původně jednosměrné komunikace (mezi
ul. Baarova a Pod Vršovickou vodárnou I) bude na
několika místech zákaz stání a vytvořeny výhybny.
Toto opatření bude stejné i v předchozích etapách.
Součástí rekonstrukce je také zřízení míst pro
kontejnery na směsný a tříděný odpad, sanace
podloží, oprava odvodnění komunikace včetně
vpustí a přípojek uličních vpustí a výměna
stožárů veřejného osvětlení. (red)

Slavnostní koncert
v KC Novodvorská
15. listopadu 2019 od 18 hodin

PETR EBEN: PRAŽSKÉ TE DEUM
J. Brahms, J. Brabec, P. Eben, J. Suk,
A. Tučapský, Z. Lukáš, A. Dvořák, B. Smetana
Collegium paedagogicum,
smíšený sbor a orchestr Pedagogické fakulty UK

dirigent Marek Valášek

Vstupenky na koncert v ceně 150,- Kč v prodeji od 1. října
2019 na pobočce Czechpoint v budově Úřadu MČ Praha
4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

www.praha4.cz
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Podolská vodárna letos slaví devadesát let

Dvě tváře podolské vodárny – rok 1931 a současnost.

Devadesát let uplynulo od uvedení Podolské vodárny do provozu. Je to obdivuhodné dílo, často
označované jako moderní technologický chrám
péče o pitnou vodu, které i po tak dlouhé době
je schopné dodávat v případě potřeby obyvatelům metropole pitnou vodu.
Projekt Podolské vodárny byl reakcí na vzrůstající spotřebu pitné vody v Praze. V roce 1914
sice byla spuštěna moderní Káranská vodárna,
nicméně po vzniku Velké Prahy se ukázalo, že
její výkon neodpovídá novému vývoji spotřeby.
Praha se po spojení s okolními obcemi rozrostla
na 680 tisíc obyvatel a očekával se další růst až
na jeden milion obyvatel.
Výstavba nové vodárny v Podolí byla schválena na
místě původních dvou vodáren z 80. let

19. století – Vinohradské a Pražské. Nový komplex
byl navržen jako moderní stavba, která umožnila
úpravu říční vody na pitnou prostřednictvím mechanické pískové filtrace. Vodárna byla dokončena
v roce 1929 a ihned se zapojila do výroby vody pro
město, ačkoliv fungovala pouze jedna polovina
nynějšího komplexu. Zároveň se stavba okamžitě
zařadila mezi monumenty hlavního města, které
až do současnosti nemají na světě obdoby.

Světová památka
Čištění vody se odehrávalo na třech filtračních
píscích. Už začátkem 30. let se ale ukázalo, že
prostá mechanická filtrace pro výrobu pitné
vody z Vltavy nestačí, a proto bylo nutné celý
systém čištění vody upravit. Vedle prosté

3 otázky pro
Jak dlouho pracujete
pro společnost Pražské
vodovody a kanalizace?
Pro firmu pracuji už 40
let, ale Podolskou vodárnu znám déle. Když jsem
se přistěhoval z Plzně
do Prahy, první byt
jsem měl v Praze 4, ve
Výchozí ulici. Tam jsem
z prosklené pavlače denně pozoroval vodárnu.
Fascinovala mne svou tajemností a krásou.
Tehdy měla místo oken luxfery, které jemně
světélkovaly, a budova jemně bzučela. Když

pískové filtrace tak byla do vodárny zavedena
úprava vody za použití chemických srážedel –
koagulace.
Po druhé světové válce se spotřeba vody v Praze
opět razantně zvýšila. Proto bylo v roce 1952
rozhodnuto o definitivní dostavbě vodárny
i o jejím rozšíření a modernizaci. Provoz „nové“
vodárny byl zahájen v roce 1965. Pravidelný
provoz byl pak ukončen po povodních v roce
2002 a nyní slouží jako záložní zdroj.
Podolská vodárna je unikátní stavbou ve světovém
měřítku i v současnosti. Jediná podobná budova,
se kterou ji lze srovnávat, je vodárna R.C. Harris
Water Treatment Plant v kanadském Torontu.
Díky tomu je vodárna v Podolí považována za
světově výjimečnou technickou památku. (red)

Jaroslava Beneše,
obdivovatele Podolské vodárny
jsem později do ní chodil fotografovat, bylo to
splnění mých tehdejších tužeb. V 90. letech
vodárna prodělala velkou rekonstrukci, kterou
jsem zaznamenával, a po nějaké době jsem vyměnil ateliér v Nuslích za prostory přímo uvnitř
vodárny. Přestěhoval jsem se tam, do dnešních
dnů tuto stavbu miluji a pohled do haly filtrů
mne fascinuje. Zvláště pak když v mém ateliéru
začínají růst ony krásné oblouky, které jsou pro
tuto halu dominantní.
Ukrývá vodárna nějaké tajemství či zajímavost, o které se běžně neví?
Tajemných prostor je ve vodárně hodně. Jed-

nou jsem provázel švýcarského lovce zvuků,
který toužil natočit ticho ve vodárně. Šli jsme
až do nejníže položených útrob a tam, v úplné
tmě a tichu, jsme natáčeli „Ticho Podolské
vodárny”. Podolské vodárně jsem věnoval
i fotografickou esej, která byla otištěna v první
knize z roku 2002 „Podolská vodárna a Antonín Engel“.
Jaký si myslíte, že bude další osud vodárny?
V současné době probíhá příprava vodárny
na obnovení plného provozu a tato významná
stavba se bude opět podílet na zásobování Prahy
vodou. (md)

Sokolové uctili památku hrdinů
V rámci takzvané akce SOKOL byly 8. října 1941
deportovány stovky členů této organizace do
koncentračních táborů. Naprostá většina z nich
se již odtud nevrátila. Nyní si toto říjnové datum
celorepublikově připomínáme jako Památný
den sokolstva. Ten doprovází již od roku 2014
vzpomínková akce Večer sokolských světel,
při které se rozsvěcují svíčky za sokolské oběti
tří domácích odbojů. V letošním roce se stal
Památný den sokolstva i Významným dnem
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České republiky. Důkazem toho jsou i plamínky
lampionů, které letošního 8. října projasnily
cestu od podolské sokolovny až na nedaleký
hřbitov. Účastníci pochodu zde položili věnec
a zapálili svíčky u památníku padlých sester
a bratrů. „Každé světélko lampionu symbolizuje
jednu sokolskou duši, která chrabře bojovala
a obětovala svůj život za svobodu národa. Zaplatili za ni tu nejvyšší možnou daň,“ vyjádřil úctu
Jaroslav Míth (ODS), radní Prahy 4. (red)
www.praha4.cz

volný čas

Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832
725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. pá 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
3. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
5. út 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
6. st 19.00 Zahraj to znovu, Same
		
(Woody Allen) - zadané
8. pá 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
9. so 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
10. ne 16.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
10. ne 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
12. út 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
13. st 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
14. čt 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
15. pá 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
16. so 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
17. ne 17.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
18. po 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
20. st 19.00 Takový žertík (Jean Dell, Gérard
		Sibleyras)
21. čt 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
		
- zadané
22. pá 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
24. ne 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
25. po 19.00 Zahraj to znovu, Same
		
(Woody Allen)
26. út 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
28. čt 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
29. pá 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
30. so 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením
(pokud se nehraje, pokladna je uzavřena).
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketmaster,
GoOut a Kulturní portal.cz
1. pá 19.00 Famílie
2. so 15.00 Sugar (Někdo to rád horké)
3. ne 15.00 Cizinec
4. po 19.00 Heroes
5. út 19.00 Srnky
9. so 15.00 Eva tropí hlouposti
10. ne 15.00 Tučňáci na arše
11. po 19.00 THE LOSER(S)
12. út 10.30 Dánská dívka
12. út 19.00 Famílie
13. st 19.00 Výjimečný stav
14. čt 19.00 Dánská dívka - premiéra
15. pá 19.00 Jeptišky
16. so 15.00 Šakalí léta
18.00 NOC DIVADEL
17. ne 10.30 Všechno, co v nás zkurvili
		komunisti
15.00 Šakalí léta
18. po 10.30 Má svoboda (film) a Moje a tvoje
		
svoboda (beseda) - promítání filmu
19.00 Kolaps / Collapse
19. út 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
		
- zadáno
20. st 19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
21. čt 10.00 Tučňáci na arše
19.00 Mezi nebem a zemí - zadáno
22. pá 19.00 Cizinec
24. ne 15.00 Dánská dívka - a zase premiéra
25. po 19.00 Heroes
26. út 19.00 Srnky
27. st 10.30 Výjimečný stav
19.00 Mezi nebem a zemí
28. čt 19.00 Dánská dívka
29. pá 19.00 Jeptišky
30. so 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení - vyprodáno

Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 608 982 230
Zvířátka a loupežníci
Petrovští
So 9. 14.00 a 15.30
Kašpárek
u čarodějnice
Ne 10. 13.00
Zvonečkovské
deskohraní
So 16. 11.00, 14.00 a 15.30 Bajaja + Noc divadel!
Přijďte s námi podruhé prožít noc, která patří všem
divadelníkům. Sledujte náš web!
Čt – So 21.- 23.
Festival Novodvorský
Zvoneček
Již pátý ročník festivalu Novodvorský Zvoneček!
Kompletní program a více informací najdete
na www.zvonecek.info a facebooku.
Čt 28. 10.00 a 16.00
Zlobivá kůzlátka
So 30. 14.00 a 15.30
Broučci
So 2. 14.00 a 15.30

Hrajeme v Kulturním centru Novodvorská,
Novodvorská 151, Praha 4, každou sobotu ve 14.00
a 15.30 hod., pokud není uvedeno jinak. Webové
stránky a rezervace: www.zvonecek.info.
www.praha4.cz

Café Na půl cesty
Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz

Ne 3. 20.00 Thousand Oaks (IT) + support
		- koncert
Po 11. 19.00 Donuts hole (ES) - koncert
Út 12. 20.00 Katu Kaiku (FI) + Mates (CZ)
		
- koncert
Čt 14. 11.00 Kurz asertivity aneb jak se
		
nenechat odbýt - přednáška pro seniory
Pá 22. 20.00 The Run Up (UK) + Typesetter
		(USA) - koncert
Ne 24. 20.00 Inhuman Nature + Dungeon
		
(oba UK) - koncert
Po 25. 20.00 Traverse (FR) + Goddamnit (USA)
		
- koncert
Pá 29. 17.00 Benefice Ethos of Nemesis – na akci
se bude vybírat na Adámka Hrdého, který trpí svalovou dystrofií. Program: Výstava a benefiční dražba výtvarnice a tatérky Kat Tatt. Od 18.00 h. vědecká přednáška pro laické publikum Martina Hůla. Koncert kapel
Zahraa, Cácory a Ethos of Nemesis. Z důvodů sanitárních dnů bude kavárna uzavřena od 15. do 17. 11.

Divadlo
Bez Hranic
Křesomyslova 14
Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

So 2. 19.30
		
Ne 3. 18.00
		
Po 4. 19.30
		
Út 5. 19.30
		
So 9. 19.30
		
Út 12. 19.30
		
St 13. 18.00
		
Čt 14. 19.30
		
Pá 15. 10.00
		
So 16. 19.30
		
Po 18. 19.30
		
Út 19. 10.00
		
St 20. 19.30
		
Čt 21. 20.00
		
Pá 22. 19.30
		
So 23. 19.30
		
Ne 24. 19.30
		
Po 25. 19.30
		
Út 26. 19.30
		
		
St 27. 19.30
		
Čt 28. 19.30
		
Pá 29. 19.30
		
So 30. 19.30
		

Piš, Karl, piš! - komedie
(divadlo VšeMožno)
Nejstarší řemeslo - komedie
(Bruselské divadlo „Jen tak“)
Dámský krejčí - komedie
- (divadlo Starbag Ateliér)
Na Vánoce budu gay…! - komedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Den zkázy v advokátní kanceláři
- komedie (divadlo BLAMA)
Swingová párty Honzy Radka
- swingový koncert (skupina Hanyswing)
Stín svobody Voskovce a Wericha
- drama (divadlo Neklid)
Poločas nápadu vs. V.I.P. - improvizované představení (Poločas nápadu)
Muzika Judaika - koncert
(Muzika Judaika)
Kočičí hra - tragikomedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Racajda - monodrama (nominace
na Thálii 2016) (DIVADLO BEZ HRANIC)
Muzika Judaika - koncert
(Muzika Judaika)
Mrtvola v hotelu Westminster
- komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Improvizované představení
- impro komedie (Improvizace.cz)
Dámský krejčí - DERNIÉRA
komedie (divadlo Starbag Ateliér)
S tvojí dcerou ne - PREMIÉRA
komedie (divadlo Sentiment)
Den zkázy v advokátní kanceláři
- komedie (divadlo BLAMA)
Limonádový Joe - hudební
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Svět divadla - komorní talkshow
s Miriam Kantorkovou a Zdeňkem
Troškou (DIVADLO BEZ HRANIC)
S tvojí dcerou ne - komedie
(divadlo Sentiment)
Vražda sexem - komedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Kufr!!! aneb prachy pana Kužvika
- komedie (Divadlo Bez Zábran)
Kočičí hra - tragikomedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173, fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. pá 20.00 2000 Théb - divadlo
3. ne 15.00 Pohádka ze staré knihy
		
- divadlo pro děti
16.00 Lampionová dílna s průvodem
		Dobeškou
5. út 19.10 Wunderbaro slaví 10 let
		
- hudební vystoupení
6. st 19.30 Bolest a sláva - kinokavárna
7. čt 20.00 Norbi Kovács & přátelé - koncert
8. pá 19.00 ZA.ZRAK - Létající koberec
		
+ Mokosha j. h. - koncert
11. po 18.00 Šárka Ziková - vernisáž
10. ne 15.00 Čaroděj ze země Oz - divadlo
13. st 19.30 Diego Maradona - kinokavárna
17. ne 15.00 Přišel k nám bílý kůň... - divadlo
18. po 19.30 Mlýny - nejúspěšnější drama
		
divadla Sklep všech dob.
19. út 19.30 Pravýběr z Besídek - divadlo Sklep
20. st 19.30 Výběr z Besídek
21. čt 19.30 Besídka 2019
22. pá 19.00 Večer autorského čtení žáků
		
Dany Emingerové
24. ne 13.00 a 17.00 Zákrok - Pohádková rezervace
26. út 20.00 Najponk Trio - koncert
27. st 19.30 Nabarvené ptáče - kinokavárna
28. čt 19.30 Gruzie a Arménie (Pavel Svoboda)
		
- přednáška

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá seniorům
a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Po 4. a 18. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Po – Út 11.–12. 10.00–16.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár
korun. Divadelní sál Sue Ryder.
Út 12. 16.00–22.00 hod.
VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Srdečně zveme do restaurace Michelský dvůr na
pečenou husu se zelím, lokšemi, husí jatýrka a na jiné
dobroty. Těšit se můžete také na svatomartinská vína.
Závazné objednávky hus přijímáme do 8. 11. 2019
a rezervace míst na: velena.obstova@sue-ryder.cz,
tel.: 244 029 155

Více kulturních
i sportovních akcí
najdete
na www.praha4.cz
sekce Kalendář akcí.

So 30. 10.00–18.00 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK V MICHELSKÉM DVOŘE
Přijďte nasát předvánoční atmosféru na náš tradiční
jarmark. Připravili jsme pro vás koncerty, divadlo pro
děti, výtvarnou dílnu a malování obličejů pro děti,
jízdy na konících, venkovní občerstvení i menu
v restauraci Michelský dvůr a mnoho příležitostí
k předvánočním nákupům, které podpoří dobrou věc.
Vstup volný, celý areál Sue Ryder, více informací na
www.sue-ryder.cz.
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senioři
Společenská rubrika
Dne 26. října oslavil 80. narozeniny RNDr. Jiří Pavlata
z Krče. Dědo, celá rodina Ti
přeje do dalších let pevné
zdraví, hodně spokojenosti,
pohody, elánu a životní
energie.
Dne 22. listopadu oslaví
93. narozeniny Karel Chalupný
z Krče, bývalý pražský kriminalista a vyšetřovatel tehdejší
prokuratury. Hodně zdraví do
dalších let mu přejí manželka
Marta, pět vnoučat, sedm pravnoučat a snacha Vlaďka.

Hledají se aktivní senioři
Nezisková organizace Letokruh hledá seniorské
dobrovolníky, kteří by docházeli do mateřských škol a jeslí číst dětem pohádky. Obzvlášť
urgentně se hledá prima dědeček z okolí metra
Budějovická, který by občasně docházel do školky pomáhat s přípravou dřevěného materiálu
pro místní malé kutily. Dále se hledají babičky
a dědečkové, kteří by se rádi stali společníky
osamoceným seniorům, kteří uvítají popovídání
či malou společnou procházku. Možností, jak se
uplatnit jako dobrovolník, je ale daleko víc.
Kontakt: Kateřina Karbanová, tel. 603 483 487,
e-mail: info@letokruh.eu, www.letokruh.eu,
facebook.com/letokruh.eu. (red)

Plavenek je stále dostatek
Zájemci o dotované vstupenky do Plaveckého
areálu v Podolí z řad seniorů mají stále možnost si
je vyzvednout na informačních centrech MČ Praha 4. Pořád je jich dostatek. Pokud ještě nejste zaregistrováni, požádejte si o plavecký průkaz. (red)

Jak poznat fake news?
Čím dál častěji se setkáváme se zavádějícími či
vyloženě lživými články či výroky a tápeme,
komu a čemu věřit. Může to v nás vzbuzovat
nejistotu, frustraci či zlost. Jak si totiž utvářet
názor, když jedni druhé zpochybňují a všechna
nařčení se zdají být cílenými kampaněmi? Cílem
semináře, který pořádá centrum Elpida, je hledat hranici mezi smyšleností a fakty. Lektorka
Anna Janská, editorka Deníku N, vysvětlí dnes
běžně používané pojmy jako fáma, dezinformace, poplašný mail či hoax a ve srovnání
s běžnou informativní zprávou či názorovým
článkem se společně pokusíte sestavit typologii
zavádějících a lživých zpráv, kterým se často
obecně říká „fake news“. Naučíte se posoudit důvěryhodnost mediálních sdělení podle
několika základních kritérií, jako jsou například pravděpodobnost, vyhovující titulek či
používaný jazyk. Přednáška se koná ve čtvrtek
5. prosince v centru Elpida, Na Strži 40. Účast je
zdarma. (red)
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
LISTOPAD 2019
Keramika – 2. část – zdobení
a glazura

5. 11. od 10.00 h., klub
Nuseláček, Husův sbor,
Táborská 65

Neseďte doma, přijďte za námi 5. 11. od 14.00 h., slav(6) – „Od lidové písně po oper- nostní sál Nuselské radnice
ní árie“ (zábavné odpoledne
plné písní)
Prohlídka stálé expozice v ČNB
Lidé a peníze

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128
od 7. 10. – 15 míst
výdej vstupenek 22. 10. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 100 míst – jen na vlastní OP!

7. 11. od 9.00 do 10.15 h., přihlášky na bezpl. lince 800 100 128
sraz před ČNB, Na Příkopě 28, od středy 30. 10. – 10 míst; zdarma
P1

Tradiční turnaj ve stolním te- 7. 11. od 14.00 h.,
nise (pro ženy i muže od 63 let) ZŠ Jílovská

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128
od středy 30. 10. – 30 míst

Prohlídka synagog – s průvod- 12. 11. od 10.00 h., sraz
cem (opakování)
před IC Maiselova 38/15

přihlášky na bezpl. lince 800 100 128
od 4. 11. – 30 míst; vstupné 88 Kč/os.

Sapa – největší vietnamská
14. 11. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
tržnice – místo levných nákupů před areálem SAPA – Libuš- od 4. 11. – 30 míst
– prohlídka s průvodcem
ská 319/126, P4 (zastávka
197, 113 Sídliště Písnice)
Komentovaná prohlídka primátorské rezidence v budově
Ústřední knihovny města Prahy

19. 11. od 9.30 h., sraz
u vstupu do knihovny,
Mariánské n. 98/1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 11. – 35 míst

Výtvarná dílna – malování na
hedvábí

21. 11. od 10.00 h., klub
Nuseláček, Husův sbor,
Táborská 65

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 11. – 15 míst; příspěvek na
materiál 30 Kč

Bezpečnost v online prostředí: jak čelit internetovému
nebezpečí, jak ochránit počítač
či telefon, zásady bezpečné
online komunikace a další

21. 11. od 14.00 h., 2. patro, č. 205, Nuselská radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od
18. 11. – 20 míst

Neseďte doma, přijďte za námi
(7) koncert houslového virtuosa
Alexandra Shonerta

26. 11. od 14.00 h., slavnostní sál Nuselské radnice

výdej vstupenek 12. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 100 míst – jen na vlastní OP!

Předvánoční dílna – tvoření
vánoční dekorace

28. 11. od 10.00 h., v klu- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
bu Amfora, Pujmanové
od 18. 11. – 20 míst; příspěvek na
materiál 30 Kč

Cyklus přednášek o Pražském
hradě – 2. díl Pražský hrad
v době Lucemburské a Jagellonské

28. 11. od 14.00 h., malý
sál Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 11. – 50 míst

Neseďte doma, přijďte za námi
(8) „Rolničky, rolničky, co to
zvoní v nich…“ - předvánoční
posezení s hudbou k tanci
i poslechu

5. 12. od 14.00 h., KC
Novodvorská

výdej vstupenek 26. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst – jen na vlastní OP!
(u manželů je třeba doložit oba OP)

Emauzy – prohlídka s průvodcem

10. 12. od 11.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u vstupu do objektu z Vyše- od 25. 11. – 35 míst; vstupné 40 Kč/
hradské
os.

Adventní koncert v kostele ve
Lhotce – se směsí melodií pro
vánoční atmosféru vystoupí
Vladimír Pecháček se svou
kapelou pro dobrou náladu

12. 12. od 14.00 h., kostel výdej vstupenek 3. 12. od 8.00 do
Panny Marie Královny míru, 8.30 h. přepážka č. 34 (vlevo od poPraha 4
datelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 160 míst – jen na vlastní OP!
(u manželů třeba doložit oba OP)

prosinec 2019

www.praha4.cz

senioři
Charitativní bazar bude v Habrovce
Krásné prostory zrekonstruovaného farního sálu na Habrovce budou i letos první adventní neděli, tj.
1. 12. (9.00–15.00 h.), otevřeny CHARITATIVNÍMU ADVENTNÍMU BAZARU 2019. Darovat pro tuto dobročinnou akci můžete vše NEPOTŘEBNÉ (knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby, malý nábytek,
malá elektroniky, hračky, sklo, keramika, porcelán, nádobí, čisté a zachovalé oblečení pro děti i dospělé,
boty, sportovní potřeby). Příjem věcí proběhne v sobotu 30. 11. od 13.00 do 16.00 h. v prostorách sálu /
kavárny na Habrovce, U Habrovky 2, Krč. Info na e-mailu lucie.kirsch@volny.cz. Druhý den bude probíhat jejich prodej včetně adventních věnců, svíček a ozdob, ale také vánoční dárky z širokého nabízeného
sortimentu bazarového zboží. Otevřena bude tradičně kavárna a občerstvení s širokou škálou domácích
teplých i studených lahůdek, jejichž nákupem je možné také přispět na charitativní účel akce. (red)

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Čt 7. 11. 14.45–16.15 h.
Reklama a manipulace
Přednáška - Život v době informační.

St 20. 11. 13.30–15.00 h. Úzkostné poruchy,
strach, fóbie, panika a obsese
Přednáška - Akademie zralého věku.

Út a čt 14.–28. 11. 10.00–12.00 h.
Android akademie I.
Kurz - Základy používání chytrého telefonu.

Čt 21. 11. 14.45–16.15 h. Z turisty poutníkem
Přednáška - Poutě nejen svatojakubské.

Pá 15. 11. 10.45–12.15 h.
Vymáhání dluhů, soudní řízení
Přednáška - Právní minimum pro seniory.

Čt 28. 11. 10.00–12.00 h. Cibulka
Procházka - Opomíjené pražské čtvrti.
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.

MČ Praha 4
zve své občany k účasti na akci

PŘEPLAVEME
SPOLU PRAHU 4
9. 11. 2019

11.00 – 15.00 hodin
Plavecký areál Podolí

• je třeba uplavat cca 10 km, tj. alespoň 200 bazénů (50 m)
• každý účastník bude mít za úkol přeplavat alespoň 1 bazén
• věk plavců nerozhoduje
• přispějeme na dobrou věc
• vstupné pro účastníky akce bude 70,- Kč na 90 minut
• občerstvení plavců zajištěno

www.praha4.cz

Předvánoční posezení s hudbou
MČ Praha 4 připravila v adventním čase pro své
seniory již tradiční předvánoční posezení s hudbou, které se bude konat 5. 12. od 14.00 h.
v KC Novodvorská. Budete si moci zazpívat či
zatancovat za doprovodu oblíbeného Václava
Bízka a dalších zpěváků. Svými vystoupeními
se vás budou snažit potěšit děti a žáci z MŠ či
ZŠ Praha 4. A to zdaleka není vše, co vás čeká.
Lístky je možné si vyzvednout 26. 11. od 8.00 do
8.30 h. na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu MČ
Praha 4, Antala Staška 2059/10. Lístky budou
vydávány pouze po předložení vlastního OP
a splnění podmínek – věk nad 63 let a trvalé
bydliště v MČ Praha 4. U manželů je třeba předložit oba OP. (red)
Malování na hedvábí a předvánoční tvoření
Jste originální, kreativní a rádi tvoříte? Pro seniorky, ale i seniory, kteří rádi něco vytvářejí, zajistila MČ Praha 4 na listopad hned dvě tvořivé
dílny. Společně si můžete vyzkoušet malování
na hedvábí. Tato výtvarná dílna se uskuteční
21. 11. od 10.00 h. v klubu Nuseláček, Táborská 65 (Husův sbor). Přihlašuje se od 11. 11.
Tradiční předvánoční dílna pak proběhne 28. 11.
od 10.00 h. v klubu Amfora, což je detašované
pracoviště Hobby centra 4, které se nachází
v ulici Pujmanové. Přihlašování proběhne od
18. 11. Na obou dílnách se bude vybírat příspěvek na materiál ve výši 30 Kč. (red)
Nenechte si ujít houslový koncert
Alexandra Shonerta
MČ Praha 4 zajistila pro své seniory koncert
světoznámého houslového virtuosa, laureáta
prestižních mezinárodních ocenění Alexandra Shonerta, ruského houslisty židovského
původu. Unikátní program „Chanukové světlo
a židovské housle“ obsahuje originální aranže
národních melodií, vlastní skladby Alexandra
Shonerta i skladby klasiků židovské hudby. Zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes
starou Evropu až do současné vánoční Prahy.
Pouť plnou lásky, radosti, pláče i mystického
vytržení, která vytváří most mezi minulostí
a současností. Koncert se uskuteční 26. listopadu od 14.00 h. ve slavnostním sále Nuselské
radnice. Vstupenky jsou pro seniory nad 63 let
zdarma, jejich výdej proběhne 12. 11. od 8.00
do 8.30 h. na Úřadě MČ Praha 4, Antala Staška
2059 u přepážky č. 34. (red)
Za adventním koncertem na Lhotku
MČ Praha 4 připravila pro své seniory již tradiční adventní koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. od 14.00 h. v Římskokatolické farnosti Panny Marie Královny míru, Praha 4 - Lhotka.
Tentokrát se směsicí nejen vánočních melodií
vystoupí Vladimír Pecháček se svou kapelou.
Udělejte si v adventním čase volnou chvilku
a odpočiňte si od shonu a starostí. Pomocí pěkných písniček možná zažijete tu pravou vánoční
atmosféru. Vstupenky na koncert jsou zdarma
pro seniory od 63 let s trvalým pobytem v MČ
Praha 4. Výdej proběhne 3. 12. od 8.00
do 8.30 h. v přízemí Úřadu MČ Praha 4. (red)
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Postavil jsem si dům a chci v něm i dožít

 Bydlím v krásném domě, kde jsem prožil spokojený život s rodinou. Jenže manželka nedávno zemřela, děti žijí
v zahraničí, a já jsem v 72 letech zůstal sám. Rád bych ve
svém domě dožil. Co ale dělat, když mi scházejí peníze?
Dům se zahradou jsem postavil
tak, aby se v něm žena i děti
cítily dobře. Stavbě jsem věnoval všechen svůj čas, trávil jsem
tam dny i noci. Bydlím na pěkném místě a mám moc hodné
sousedy, na které je spolehnutí.
To víte, když je člověk v letech,
Výhody Renty z nemovitosti:

• Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

váží si toho dvojnásob. Děti
jsou daleko, aby mi mohly
pomoci, kdyby přišly nějaké
problémy.
Chcete vědět více?

• Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
• Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Peníze z důchodu mi nestačí
Jenže jak roky jdou, je pro mě čím
dál těžší vybalancovat svůj starobní
důchod s pravidelnými měsíčními
výdaji. Chci už konečně doplatit
zbytek hypotéky a zrekonstruovat
podkroví. Dost peněz také spolknou
výdaje za léky a velká zahrada.

Pomohla mi Renta
z nemovitosti
A tak jsem si sjednal Rentu
z nemovitosti, kterou poskytuje
společnost FINEMO.CZ. Dají mi
peníze, abych mohl na baráčku
dokončit, co jsem naplánoval,
a ještě mi zbyde na důstojný život.
Dál přitom budu majitelem
svého domu a nemusím se bát
žádných splátek.
Klidný život ve vlastním domě
Děti byly okamžitě pro. Vědí, že

na domě lpím a že mám ještě
sílu ho zvelebit a zvednout jeho
hodnotu. Po mé smrti ho prodají, do Čech se vracet nechtějí. Až
splatí Rentu z nemovitosti, tak
jim ještě spousta peněz zbyde.
Mám radost, že mohu dožít ve
svém domě. Ale největší štěstí,
to jsou pro mě mé děti. S manželkou jsme z nich vychovali
slušné lidi, kteří by své rodiče
nenechali na holičkách.
SC-392042/01

KOŽNÍ AMBULANCE
V BRANÍKU PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
• Léčba kožních onemocnění,
znamének, pih a bradavic
• Léčba oparů a akné

• Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
poradenství

Tel. pro objednání 604 120 223, mezi 9 a 13 hod.
Vždy je třeba se předem objednat!

NABÍZÍME - OŠETŘENÍ PLETI KOLAGENEM
zpevňuje, vypíná a dodává pružnost

www.dermalink.cz

Lékařský dům, Jílovská 14a, Praha 4, 1. patro. Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

SC-391196/03

Adresa: Poliklinika Pacovská 869/31

echlpkova@seznam.cz

Tel.: 261 006 275

Tel.: 724 006 275

Tel. 777 317 278

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-381564/10

SC-381561/08

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz
www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777
291 927
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
Vagenknecht_44x30
5.2.2014
10:56
SC-381563/10

SC-381562/10

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-391048/09

SC-391049/09

SC-381530/10

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!

SC-392016/01

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

REKONSTRUKCE
KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA
ROZUMNÉ CENY.

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

SC-332422/02

SC-391087/07

Oční ordinace na Praze 4
PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY!
MUDr. Eva Chlpková
– oční ordinace s.r.o.

SC-332421/02

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

SC-391145/32

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

Dominik Císař

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
SC-381458/22

Na Vrstvách 23, Praha 4

Stěhujeme doma i ve světě
SC-391970/01

inzerce

Skola INZ Osmicka 92x130mm 10-2019.qxp_Sestava 1 14.10.19 11:41 Stránka

NECHEJTE SI BEZPLATNĚ
ZKONTROLOVAT RIZIKO DIABETU

KDE A KDY?
LÉKÁRNA
PHARMACENTRUM
BUDĚJOVICKÁ,
A. STAŠKA 1670/80
26. 11. 2019
09:00 AŽ 17:00

-60 Kč

*

NA HYDRATAČNÍ PÉČI
PRO SUCHOU
A SVĚDIVOU POKOŽKU
* Sleva platí při nákupu přípravků CeraVe nad 290 Kč. Nevztahuje
evztahuje se na již zvýhod
zvýhodněné
ýh d ě é nabídky.
bídk
Konečná cena je vždy stanovena lékárnou.

SC-391540/04

základní podoba
značky - inverzní

SC-391953/02

Až
Kč
za starožitnosti

Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

sklo, porcelán,
obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

„Ano, máme...!”

Základní použítí barevnosti loga je modré logo (nápis
EVROPA REALITNÍ KANCELÁŘ) a symbol (E)
s oranžovým trojúhelníkem v modrém kruhu na bílém
podkladu.

Pojďte pracovat jako realitní
makléř pod zaškolením makléře
se 14ti letou praxí v oboru.

www.NadmerneOdevy-Praha.cz

Kontakt: Martina Kozová
Váš realitní makléř
Jednatel pobočky
Mobil: +420 777 263 316
E-mail: martina.kozova@rkevropa.cz

Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL
SC-391802/03

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
ZUBNÍ ORDINACE
SE ZAMEŘENÍM NA PROTETIKU
(nové typy zubních náhrad, korunek a můstků)
máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Poliklinika Budějovická,
Antala Staška 1670/80, Praha 4
červená budova - 2. patro, MUDr. Paneš

Telefon: +420 777 455 275, +420 261 006 232
SC-391821/03

250 000

VELKÉ
VELIKOSTI?

SC-391094/09

do roku 1980

PORADÍM

tel.: 603 505 686

SC-391996/01

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO PRAHU 4
Andrea Herzánová
www.lepond.cz
Pomohu Vám s výběrem nebo
prodejem domu nebo bytu na Praze 4.

Nabízíme profesionální služby

Tel.: +420 602 596 306
e-mail: herzan@lepond.cz
www.andrea-herzanova.cz
SC-391969/01

servis
Vítání občánků
V září byli přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Děkujeme mateřské škole Plamínkové 2 za krásná
vystoupení.
V úterý 10. září byli přivítáni: Pavel Škoda,
Michal Belko, Martin Schuss, Eliška Klomfarová, Ondřej Hák, Kristián Bureš, Malvína
Prášilová, Jan Drbohlav, Lukáš Jandera, Jakub
Martoch, Samuel Beran, Klára Červinková,
Michael Novotný, Karolína Jandová, Janek
Pacourek, Eliška Soběslavská a Emma Anna
Machová.
Ve čtvrtek 12. září byli přivítáni: Viktor Malsagov, Sofie Šebková, Natálie Janovská, Rozálie
Všetečková, Radovan Herbst, Ester Stojanová,
Šimon Zvára, Izabela Havranová, Václav Mlynařík, Emílie Otáhalová, Sofie Otáhalová, Karolína
Kameníčková, Eliška Ledvinová, Valentýna
Mišurcová, David Studnička, Tobiáš Nejedlý
a Jan Herczeg.
V úterý 24. září byli přivítáni: Vít Kaprálek,
Daniela Šarniková, Anna Adámková, Marek
Doležel, Tereza Tischlerová, Adam Vaněk, Julie
Tomko, Sofie Fulneková, Jonáš Nováček, Stela
Drobná, Tomáš Nováček, Matouš Málek a Aneta
Žaludová.
Ve čtvrtek 26. září byli přivítáni: Eliška Machová, Tadeáš Nahálka, Lilien Toufarová, Eliška
Toufarová, Elen Bednářová, Dominika Kudrnková, Adéla Fleischhackerová, Thea Konarovská
a Eleonora Cialdiová. (red)

Naše tipy
Lhotka - Farní akademie 3. 11. od 16.30 h.: Mgr.
Petr Šleich - Humor jako zbraň proti totalitě.
Akce je zdarma a uskuteční se ve lhoteckém
kostele, Ve Lhotce 36.
Spořilov - Akce k 30. výročí svatořečení
svaté Anežky: 15. 11. v 19.00 h. koncert
Baborak Ensembl, 17. 11. v 10.30 h. bude
slavnou mši svatou celebrovat papežský
nuncius arcibiskup Charles Balvo,
19. 11. v 17.00 h. proběhne vernisáž výstavy
fotografií Františka Sysla s názvem „Svatořečení Anežky České v Římě“, 20. 11. Dětský
katedrální sbor doprovodí v 18.00 h. mši, po
ní zazní část oratoria Karla Louly: Anežka
a 22. 11. v 19.00 h. zazní koncert Stamicova
kvarteta. Všechny akce se uskuteční v kostele na Spořilově.
Krč - Organizace A DOMA, z. s., připravila
na 7. listopad Den otevřených dveří.
Program bude probíhat ve dvou blocích
od 9.30 do 12.30 h. a od 14.30 do 16.30 h.
na adrese Na Strži 1683/40, Praha 4, 3. patro.
Info na www.adoma-os.cz nebo na facebooku.
Chybět nebude ani občerstvení a drobné pozornosti. (red)
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Přistavování kontejnerů na objemný odpad – listopad
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 15 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

15 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Žilinská

18 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

18 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

04 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

18 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

04 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

18 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

04 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

18 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

04 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

19 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

05 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

19 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

05 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

19 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

05 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

19 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

05 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

20 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

06 16:00 - 20:00

Bítovská

20 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č.1

06 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

20 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

06 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

20 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

06 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

20 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

06 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

21 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

21 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

07 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

21 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

07 16:00 - 20:00

Baarova - u školy

21 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

07 16:00 - 20:00

Kamenitá

22 16:00 - 20:00

Murgašova

08 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

22 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

08 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

22 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

08 16:00 - 20:00

Sládkovičova

22 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

08 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

22 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

11 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 25 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

Psohlavců x Věkova

11 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově - změna! 26 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

12 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

26 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

13 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

27 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

13 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

27 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

14 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

28 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

14 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

29 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

14 16:00 - 20:00

Viktorinova

29 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

15 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

15 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

29 16:00 - 20:00

25 16:00 - 20:00

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – prosinec
Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

05 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

02 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

05 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

06 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

02 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

06 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

06 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

03 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

06 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

06 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

06 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

03 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

06 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

03 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09 16:00 - 20:00
www.praha4.cz

servis
Stanoviště biokontejnerů

MČ Praha 4 zajistila další kontejnery na bioodpad ze zahrad.
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Stanoviště pro kontejnery na bioodpad ze zahrad

Datum

Hodina

U Družstva práce 58 (u separu)
Ve Studeném x Machovcova
Psohlavců x Věkova
Dolnokrčská x Nad Obcí I
Na Květnici 5
Vzdušná x V Zahradní čtvrti
U Krčské vodárny x U Habrovky
Ohnivcova x Aksamitova
Na Veselí x V Zálomu
Zapadlá x Zelený pruh
Nad Hájem x Vítovcova
Severovýchodní IV. x Severní IV.
Nad Šálkovnou x Mezivrší
U Dubu - u trafačky
Pod Pekařkou 35
Jižní XVI
Ve Lhotce - u bývalé sběrny
Vápencová x Na Vápenném
Nad Koupadly x Nad Zátiším
Na Usedlosti x Na Zemance
Lopatecká x Procházkova
Družstevní ochoz x Zdařilá
Na Zlatnici x Na Podkovce
Klánova x Na dlouhé mezi
Jižní IX x Jihozápadní V

2. 11.
2. 11.
2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
17. 11.
17. 11.
17. 11.
17. 11.

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A SBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Z DOMÁCNOSTÍ (Z FRITOVÁNÍ APOD.) 2019

st
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

st
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

Kamýk – Akce v MC Balónek: 11. 11. 16.30
– 18.30 h. Lampionový průvod s opékáním
špekáčků. Registrace mezi 16.30–16.50 h. v MC
Balónek. Cena 50 Kč / dítě od 1 roku (v ceně
špekáček a drobná odměna). Přihlášení nutné
na e-mailu registracebalonek@seznam.cz. Pátek
29. (16.00–20.00 h.) - sobota 30. 11. (10.00–17.00
h.) Vázání adventních věnců. Cena dle spotřebovaného materiálu.

so
8:00 - 8:20
8:40 - 9:00
9:30 - 9:50
10:10 - 10:30
10:50 - 11:10
11:30 - 11:50
12:00 - 12:20

Praha 4 - V rámci projektu Žijeme na čtyřce společně proběhne 2. 12. v Nuselské radnici fotografická
výstava Žiji na MČ Praha 4 rád/a. Cílem této aktivity
je zapojení dětí a dospělých nejen z řad cizinců, kteří fotografií zdůrazní, jak se jim v MČ Praha 4 žije.
Uzávěrka přihlášek je již 15. 11. Svou nejlepší fotografii můžete zaslat spolu s přihláškou a s popiskem
na e-mail: zijemenapraze4radi@gmail.com.

Trasa D
20. 11. - st ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
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 (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

Trasa E
9. 11. - so Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
www.praha4.cz

Naše tipy
Nusle - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nuslích zve na každoroční
listopadové koncerty Na Paloučku. Představí se:
3. listopadu duo Barbora Krištofová a Eduard
Šístka (skladby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Césara Francka), 10. listopadu trio Markéty
Stivínové (skladby J. S. Bacha, G. Ph. Tellemana,
A. Dvořáka, A. Piazzoly) a 17. listopadu trio
Bergerettes (Trio G dur „All Ongarese“ Josepha
Haydna). Koncerty jsou pořádány za podpory
MČ Praha 4 a začínají vždy v 17.00 h. v divadelním sále v kostele v Žateckých 1169/11.

Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
Trasa C
13. 11. - st křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 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

Dejte si pozor při přecházení před tramvají
Máme tu podzim a s ním i následující varování.
Na spadaném listí nebo když začne pršet, to
může tramvajím pořádně klouzat a i zkušený
řidič má co dělat, aby je zkrotil. Navíc už dnes
všechny tramvaje nemusí zastavovat v každé
zastávce. Proto před tramvají přecházejte až
v okamžiku, kdy se ujistíte, že tramvaj opravdu
zastaví. Těch pár vteřin za to stojí!
Kampaň Pražské integrované dopravy „Slušná
jízda“ upozorňuje na další z častých nešvarů,
které bohužel mohou zkomplikovat život jak
cestujícím, tak řidičům. Zvlášť na podzim, kdy
je v ulicích nejvíce cestujících a zároveň nevlídné počasí přispívá ke zhoršené pozornosti lidí
a také k nebezpečným situacím vlivem zhoršených jízdních vlastností na kolejích. (red)
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na konec
Masaryk a legie - základy svobodné republiky
V letošním roce
vydalo Masarykovo demokratické
hnutí jako svou
výroční publikaci
v edici Masarykovy knižnice
„HLAS“ souhrnnou
historickou knihu
MASARYK A LEGIE,
jejímž autorem je
doc. Ing. Vratislav
Preclík, CSc.
Kniha shrnuje bohaté výsledky celoživotní
badatelské činnosti jeho autora a odpovídá
na otázku: „Kdo byli ti muži, kteří se zbraní
v ruce bojovali pod vedením profesora pražské
univerzity Tomáše Garrigua Masaryka za vznik
Československé republiky a prolili krev za svoji
novou vlast?“ Kniha uvádí četné nové historické
skutečnosti, na nichž spočívá i naše současná
česká společnost.
Masaryk vystoupil na počátku první velké světové války památným projevem na univerzitě

v Ženevě s požadavkem rozčlenění Rakouska-Uherska a založení samostatného československého státu. K tomu dopomohlo vytvoření
československých legií, vojska ještě neexistující republiky, na němž se zejména v Rusku
Masaryk osobně výrazně podílel, a první velké
vítězství legionářů na východní frontě v bitvě
u Zborova.
Když Masaryk vyhlašoval Washingtonskou deklaraci a Beneš exilovou prozatímní vládu, nastupovali naši vojáci k nejprudším bojům. V této
rozhodující době pro náš domácí a zahraniční
odboj byli legionáři nasazeni na západní francouzské frontě proti německým silám a úspěšně
zasáhli do bojů na italské frontě.
Význam Preclíkova díla spočívá v jeho
širokých odborných znalostech, ve výjimečné schopnosti studovat a hodnotit události
českých národních dějin a publikovat nově
dosažené výsledky na veřejnosti. Kniha
Masaryk a legie přispívá ke zvýšení kulturního a historického povědomí našeho národa
a k rozvoji zdravého vlastenectví.
Vladimír Prchlík, čestný občan MČ Praha 4

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
knihu
Městská část Praha 4 uspořádala
v nedávné době zajímavý
tematický pořad Čtení z cely. Byly
to večery s uměleckou koláží
textů, které předčítaly známé
osobnosti a jejichž
prostřednictvím si veřejnost
připomněla období, kdy byli
mnozí naši spoluobčané připraveni o ty nejzákladnější
lidské svobody. Nyní máte možnost získat knihu Čtení
z cely – Od 17. listopadu k Sametové revoluci – která
přibližuje události 17. listopadu 1989 a další politický
vývoj v naší zemi. V publikaci nechybí ani osobní
vzpomínky občanů z městské části Praha 4.
Soutěžní otázka:
Co (nejen) v listopadových dnech 1989 vyjadřovala
zkratka OF?
a) Očekávám funkci
b) Občanské fórum
c) Otevřená fakta
Odpovědi zasílejte do 15. 11. 2019 na e-mail: martin.
dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají zmíněnou
publikaci. Výherci z říjnového čísla (správná odpověď:
a – návrhy klobouků): Marie Vlčková, Kamila Mertová
a Jiří Beneš. Gratulujeme!

5. V koloně raději žádné nebezpečné kličkování

Jezdím jako člověk: v koloně raději žádné nebezpečné kličkování

Když se v hustém provozu na silnici utvoří kolona, může osoba na jízdním
kole stojící
a přiměřenou
předjet
zprava
Kdyžmotorová
se v hustémvozidla
provozuopatrně
na silnici
utvoří kolona, rychlostí
může osoba
na jízdním
i zleva.kole
Místo
nebezpečného
kličkování
mezi
auty
je
však
lepší
držet
se jen
stojící motorová vozidla opatrně a přiměřenou rychlostí předjet zprava
po pravé
straněMísto
vozovky,
kde by motoristé
měliauty
cyklistovi
umožnit
i zleva.
nebezpečného
kličkování mezi
je však lepší
držetvolný
se jen
po pravé straně vozovky, kde by motoristé měli cyklistovi umožnit volný
průjezd.
průjezd.
CYKLISTÉ:
Nekličkujte mezi auty, snažte se je předjíždět pouze z jedné
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strany. Pokud potřebujete vybočit ze směru jízdy, nezapomeňte o tom dát
řidičům
včasNekličkujte
zřetelné znamení.
Cyklisté:
mezi auty, snažte se je předjíždět pouze z jedné
MOTORISTÉ:
cyklistům
v koloně
předjíždění
strany. Pokud Umožněte
potřebujete vybočit
ze směru
jízdy,bezpečné
nezapomeňte
o tom dátzprava,
aby
nemuseli
nebezpečně
kličkovat mezi stojícími auty nebo vybočit na
řidičům
včas zřetelné
znamení.
chodník.
Motoristé: Umožněte cyklistům v koloně bezpečné předjížděníZdroj:
zprava,
praha.eu
aby nemuseli nebezpečně kličkovat mezi stojícími auty nebo vybočit na
chodník.
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inzerce

Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema.
Do konce roku 2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový
komplex se 146 jednotkami. Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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Dárek, kterým
potěšíte každého

VĚNUJTE SVÝM BLÍZKÝM TEN NEJLEPŠÍ DÁREK
Dárkové poukázky Novodvorská Plaza přijímají téměř všechny obchody našeho centra,
od hypermarketu Tesco, přes módu a kosmetiku, hračky a knihy až po elektroniku a služby.
Vyberte si nebo kombinujte poukázky v hodnotě 200 nebo 500 Kč.
Zajděte si pro ně do infostánku nebo ke speciálnímu vánočnímu stánku přímo na pasáži.

VŽDY VÁS RÁDI VIDÍME.
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