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bezpečnost

Čím se ochránit
na přechodech?

událost

Taneční rej masek
na Novodvorské

osobnost

Jaroslava Neckářová:

Františka H. Garlíková:
Podnikat začala
ve věku 70 let!

Co mi balet
dal a vzal?

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–15 hod.)

z radnice

Milé seniorky a senioři,

VáÏené seniorky, váÏení seniofii,
do rukou se Vám dostává první ãíslo
pfiílohy radniãního mûsíãníku TuãÀák
– „TuãÀák-senior“.
Mnohé z Vás napadne, proã jsme
se rozhodli pfiílohu vydávat? Tím hlavním dÛvodem je, Ïe si plnû uvûdomujeme, Ïe vûková kategorie seniorÛ je
nejpoãetnûj‰í skupinou obyvatel na‰í
mûstské ãásti. Jen po Va‰i informaci,
seniorÛ nad 60 let Ïije v na‰í mûstské
ãásti témûfi 40 tisíc! Domníváme se, Ïe
takovému mnoÏství obãanÛ je tfieba
nabídnout více zajímav˘ch informací
a zábavy i více prostoru neÏ nabízíme na
limitovan˘ch stránkách klasického
TuãÀáka. Pfiímo od Vás také víme, Ïe
jste si ãasopis jako zdroj novinek a informací z na‰í radnice velice oblíbili
a v mnoha Va‰ich domácnostech se stal
pfiíjemn˘m spoleãníkem. A také pomocníkem, kdyÏ se chcete nûco o ãtvrté
mûstské ãásti dozvûdût.
V na‰í seniorské pfiíloze se proto
chceme ohlédnout za akcemi pofiádan˘mi Mâ Praha 4, podrobnûji vysvûtlit nûkteré kroky a zámûry radnice, pfiiblíÏit
zajímavé profily seniorÛ ze „ãtyfiky“,
které mohou b˘t pro nûkoho inspirací,
poradit a pomoci v Ïivotních situacích
nebo tfieba zavzpomínat na ãasy minulé.
Vûfiím, Ïe „TuãÀák-senior“ se pro Vás
stane nepostradateln˘m partnerem
a rádcem, na jehoÏ podobû se samozfiejmû mÛÏete podílet i Vy.
Závûrem mi dovolte Vám popfiát
krásné jarní poãasí a pohodové chvilky
proÏité ve zdraví tfieba na procházkách nebo pfii pfiíjemném posezení
v parcích a mikroparcích v Praze 4.
TuãÀáku-senior pfieji do startu, aby si
brzy získal Va‰i oblibu a aby tfieba právû pfii tûch setkáních na laviãkách putoval z ruky do ruky.
PAVEL HORÁLEK (ODS),
STAROSTA Mâ PRAHA 4
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ãasopis TuãÀák-senior není jedinou nabídkou, kterou se snaÏíme Vám vycházet
vstfiíc. Mûstská ãást Praha 4 zaji‰Èuje ‰irokou ‰kálu sociálních sluÏeb zamûfien˘ch
na péãi o na‰e obãany ve star‰ím vûku, na
jejich bezpeãnost, zdraví, ale i vzdûlávání
a pochopitelnû zábavu.
Pfiedev‰ím zfiizujeme Ústav sociálních
sluÏeb, jehoÏ hlavním posláním je poskytování terénní peãovatelské sluÏby, provozování denního stacionáfie, tzv. Domovinky a klubÛ seniorÛ. Díky mûstské ãásti
soubûÏnû fungují o‰etfiovatelská zafiízení
na Roztylském námûstí a v Jílovské ulici.
Zv˘hodnûné plavenky do Podolí, poãítaãové kurzy nebo rehabilitaãní cviãení
jasnû ukazují, Ïe radnice hledá zpÛsoby,
jak podporovat aktivní stáfií. I název
na‰ich spoleãensk˘ch setkání „Neseìte
doma, pfiijìte za námi“ to koneckoncÛ dokazuje. I Vy osobnû nebo v dopisech ãi
mailech nám ãasto dáváte najevo, jak moc
jste si tyto akce oblíbili a staly se nedílnou
souãástí Va‰eho Ïivota.
Prostfiednictvím pfiedná‰ek pofiádan˘ch
ve spolupráci s mûstskou policií, které
Vás mají upozornit na nejrÛznûj‰í zpÛsoby zneuÏívání Va‰í dÛvûfiivosti cizími
lidmi, ale také napfiíklad dbáme o Va‰i
bezpeãnost. ¤ada z Vás si pochvaluje

zv˘hodnûné stravování v na‰ich
‰kolních
jídelnách. Pro ty, kdo
nevûdí, kam se na
na‰em úfiadû obrátit s jak˘mkoli
problémem, funguje poradenská
linka. Pro nemocné a osamûlé provozujeme krizovou linku Areíon. A z rekreaãního
zafiízení Vápenka se domÛ vracíte plni
krásn˘ch záÏitkÛ.
Tento v˘ãet není zdaleka úpln˘, ale ani
koneãn˘. UÏ teì tfieba mohu absolventÛm
na‰ich poãítaãov˘ch kurzÛ slíbit, Ïe jim uÏ
brzy hledání na na‰ich internetov˘ch
stránkách usnadní Seniorweb. Aktivní
z Vás jistû ocení pfiipravovanou v˘stavbu
seniorparku v Podolí a nebo plánované
sportovní hry Îelezn˘ senior.
Jsem ráda, Ïe TuãÀák-senior nám poskytne prostor k tomu, abychom Vás
o v‰ech tûchto sluÏbách a akcích informovali a navázali s Vámi tak je‰tû uÏ‰í
kontakt. Budu se s Vámi tû‰it navidûnou!
IVANA STA≈KOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNù STAROSTY
PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

Hledáme strážce přechodů
Městská část Praha 4 vyhlásila konkurz na místa certifikovaných
„strážců“ přechodů, kteří by pomáhali usměrňovat dopravu před
školami.
„Hledáme nejlépe osoby v dÛchodovém vûku, které nechtûjí pasivnû sedût
doma a mají ãas, energii i chuÈ udûlat
nûco zásluÏného pro nastupující generaci,“ fiíká zástupce starosty Martin Hudec
(ODS). Dobrovolníci ãi dobrovolnice
by byli nejprve pro‰koleni pracovníky
Odboru prevence mûstské policie a poté
by v pracovních dnech, pfiibliÏnû mezi
7.15–8.15 hod., pomáhali korigovat automobilov˘ provoz. Zájemci, kontaktujte
Gabrielu âesalovou (tel.: 261 192 200,
e-mail: strazci.prechodu@praha4.cz).
(md)

www.praha4.cz

První ãtyfii dobrovolníci si pod dohledem pfiíslu‰níkÛ mûstské policie
odbyli premiéru u ‰kolního pfiechodu.
Foto: Zdenûk KfiíÏ

zeptali jsme se

Panenky, kde jste?!
Velkou pozornost vzbudila v KC Spořilov dvoudenní výstava krojovaných panenek. Jejich majitelce, bezmála 90leté, ale vitální
Františce Haně Garlíkové, proto položila několik otázek zástupkyně
starosty Ivana Staňková (obě na snímku).
Jste prototypem aktivní seniorky, která ani po
odchodu do dÛchodu nesloÏila ruce do klína.
Mohla byste ve struãnosti zrekapitulovat své
podnikatelské zaãátky?
V roce 1938 jsem se musela postarat o svou
tûÏce nemocnou maminku a hledala jsem jí
odpovídající práci. JelikoÏ pocházím z Bor‰ic
na Moravû a mám ráda folklor, fiekla jsem si
– co ‰ít malé kroje na panenky a ty v cizinû
prodávat? V té dobû jsem byla zamûstnána
u Bati ve Zlínû, a tak jsem poprosila na‰e
obchodníky, zda by na‰i první krojovanou panenku nûkde nenabídli. Odvezli ji na hraãkáfisk˘ veletrh do Norimberka a vrátili se s objednávkou za, v té dobû ohromnou, sumu pÛl milionu korun!
To vás na jednu stranu urãitû potû‰ilo, ale
také vám to asi muselo zkomplikovat pracovní
Ïivot...
To máte pravdu. PoÏádala jsem o pÛlroãní
neplacené volno, zamûstnala pfiibliÏnû dvacet
kamarádek a v‰echny se pustily do ‰ití krojÛ.
JenÏe najednou pfii‰el rok 1939 a s ním i válka,
která mé podnikatelské aktivity zarazila.
K BaÈovi jsem se uÏ nevrátila, vdala jsem se,
porodila dva syny a s rodinou se pfiestûhovala
na Spofiilov, kde Ïiji nyní jiÏ 60 let.
V 50. letech jsem pracovala v módních

závodech a i na dal‰ích místech jsem se vÏdy
vyskytovala u obchodního oddûlení s textilem.
A nasbírané kontakty se mi po roce 1989 náramnû hodily...
Opût jste se dala na podnikání, a to v úctyhodném vûku 70 let. Proã?
Zemfiel mi manÏel, synové ani vnuãky mû
nepotfiebovali a nechtûla jsem sedût doma
v kfiesle a dumat, co mû kde bolí. Získala jsem
na úfiadû v Praze 4 Ïivnostensk˘ list pfiibliÏnû
s pofiadov˘m ãíslem 37 a vrátila se k oboru,
kter˘ jsem pfied 50 lety opustila – zpátky
k panenkám v krojích. Mûla jsem kontakty na
fiemesla a veletrhy, znala kolegynû v˘tvarnice.
Vzala jsem si na dÛm hypotéku 200 000 korun
a objednala vagon pln˘ panenek, bylo jich
2500! JenÏe jsem zjistila, Ïe v Praze bych
s nimi tûÏko nûco udûlala, takÏe jsem je rovnou
vyexpedovala na Moravu. A dûvãata, která
pfied tûmi 50 lety ‰ila maliãké kroje, znovu
pfiicupitala a pustila se do práce.
Nejprve vznikl mÛj kroj, tedy uherskohradi‰Èsk˘, a já pak s panenkami objíÏdûla republiku a nabízela je. První rok jsme prodali 1500
kusÛ, hodnû jich nakoupili ãe‰tí emigranti a cizinci. Pak v‰ak pfii‰la privatizace a najedou
jsem zjistila, Ïe tam, kde je‰tû vãera byl obchod
se suven˘ry, je dnes smûnárna. A protoÏe se

moje panenky prodávaly v komisi a neplatily
se tedy dopfiedu, byl to malér... Nakonec mi
pomohla náhoda, v Praze se konala tisková
konference nûmecké hraãkáfiské firmy a já
navázala dal‰í kontrakt, kter˘ trval pût let.
Vozili mi sem panenky a my je oblékali, ‰ili
jsme 34 druhÛ krojÛ.
Mluvíte v minulém ãase, nyní jiÏ podnikatelskou ‰tafetu pfiebral nûkdo jin˘?
Svoje podnikání jsem pfied nûkolika lety
zastavila, dvû sbírky panenek jsem vûnovala klá‰teru v Zápech u Brand˘sa a m˘m
Buchlovicím a tfietí jsem si nechala. A bohuÏel,
byla bych ráda za nástupce, ale nastala zvlá‰tní
vûc – v celé Evropû není jedin˘ v˘robce
panenek! Dokonce jsem kvÛli tomu byla v loÀském roce v Norimberku, ale tûlíãka panenek
z evropského trhu zmizela. Je to ‰koda, pfiípadnému zájemci bych vûnovala stfiihy i poradila,
ale kdyÏ není základní materiál, není moÏné
podnikat...

Tři otázky pro...
zastupitelku Lucii Michkovou (ODS)
1. Patfiíte mezi nejmlad‰í zastupitelky na‰í mûstské ãásti, ale lidé vás
znají hlavnû v souvislosti se zavedením seniorsk˘ch poãítaãov˘ch kurzÛ. Proã jste si vybrala právû tuto oblast?
Z dÛvodu internetizace spoleãnosti, modernizace na‰eho úfiadu
a ulehãování Ïivota spoluobãanÛm. Chceme na‰e obãany pomocí internetu informovat a komunikovat s nimi, ale také je dostat z jejich domovÛ, nauãit je tû‰it se nûãemu novému, dát jim nová pfiátelství a nov˘
zájem. Povedlo se nám to v‰echno a mnû to pfiiná‰í opravdu pfiekrásn˘
pocit radosti.
2. Která pasáÏ pfiíprav byla pro vás nejobtíÏnûj‰í?
Vûdûli jsme, Ïe brzdou v rozhodování kaÏdého star‰ího ãlovûka je
ostych. V Praze 4 jsou seniofii doma, jsou ve sv˘ch základních ‰kolách,
kam chodily jejich dûti a nyní i jejich vnuci, ale hlavnû - v‰ichni jsou si
vûkem a absencí poãítaãov˘ch znalostí rovni. Bylo velmi dÛleÏité najít
zpÛsob komunikace s nimi a pfiesvûdãit je. Bylo velmi dÛleÏité pfiipravit
v‰e tak, aby nám dÛvûfiovali. První, kdo vyfikl nápad s PC kurzy, byl ná‰
starosta Pavel Horálek. M˘m úkolem bylo vymyslet a pfiipravit kurzy co
nejkvalitnûj‰í, ale také pfiirozenû co nejlevnûj‰í. Díky fieditelÛm a pedagogÛm na‰ich základních ‰kol jsme vytvofiili perfektní t˘m se srdeãn˘m
nasazením. Bez nich by kurzy neslavily takov˘ úspûch.

Mezi dal‰í aktivity, které Lucie Michková (uprostfied) pro seniory pfiipravuje, jsou i bezplatné lekce Nordic Walking.
3. Je nûjak˘ dal‰í projekt, kter˘ pro na‰e seniory chystáte?
Mûla jsem jedno veliké pfiání, takov˘ sen, aby Praha 4 mûla ‰koliãku
pro seniory. Minul˘ rok jsme zahájili jednání s Elpida plus, coÏ je obecnû prospû‰ná spoleãnost poskytující rozsáhlé sluÏby pro seniory nejen
v oblasti poãítaãového vzdûlávání. Díky vstfiícnosti vedení radnice Mâ
Praha 4 opravdu zahájí od záfií 2010 svÛj provoz na Pankráci. Na‰im ãtenáfiÛm vãas pfiineseme podrobné informace v mûsíãníku TuãÀák. (md)
Foto: Zdenûk KfiíÏ

www.praha4.cz
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Příznaky diabetu
Foto: Mûstská policie Praha

To, že máme diabetes, se nejčastěji dozvíme ve chvíli, když
v laboratoři v krvi zjistí vyšší
hodnoty glykémie a lékař sdělí
nepříjemnou skutečnost.

Bezpečnější cesta
Strážníci z Prahy 4 připravili pro
seniory z DPS Branická nejen
besedu o bezpečném chování
v ulicích města, ale také předali
účastníkům setkání samolepicí
reflexní fólie.
Viditelné pásky je vhodné umístnit
napfiíklad na hole. „Je to dÛleÏitá a potfiebná pasivní ochrana chodcÛ. Podle
zku‰eností kolegÛ z Útvaru prevence
kriminality Mûstské policie hl. m.
Prahy jde o efektivní opatfiení. Praxe
potvrdila, Ïe takto oznaãen˘ chodec je
vidût i pfii zhor‰en˘ch podmínkách,
napfiíklad v mlze ãi ve tmû, aÏ na
vzdálenost 200 metrÛ. Zdánlivá maliãkost tak podstatnû zv˘‰í bezpeãnost
seniorÛ na pfiechodech,“ uvedl fieditel
Obvodního fieditelství Mûstské policie
v Praze 4 Mgr. René ·t˘br.

STRUČNĚ
● Sekce pracovníkÛ ve ‰kolství – seniorÛ v Pra-

ze 4 vás zve na následující v˘lety a vycházky: 27. 5.
Hvûzda, sídli‰tû Petfiiny, sraz ve 14 hod. metro
Malostranská (nad eskalátory), 17. 6. Kobylisy – vyhlídková cesta, sraz metro Kobylisy ve 14 hod. u vlaku.
Kontakty: p. Vorlová, tel.: 241 444 548, ãi p. ·trychová,
tel.: 241 722 058.
● Program Klubu pfiátel umûní: 13. 5. Dr. G. Langer
– Klavírní dílo Josefa Suka, 27. 5. Studenti praÏské
konzervatofie, 10. 6. prof. Jitka Sobûhardtová a její
Ïáci. Koncerty se odehrají v Ústavu sociálních sluÏeb
Mâ Praha 4, Podolská 31, a to vÏdy od 15 hod.
● Svaz dÛchodcÛ âR MO Praha 4-Spofiilov a Praha
10-Stra‰nice pofiádají pobytov˘ zájezd Chodsko,
·umava a západní âechy (8.–14. 6.) za 5250 Kã.
Ubytování je v hotelu Primavera de lux PLZE≈ –
âernice, v cenû zájezdu je: 6x plná penze, doprava
vãetnû v˘letÛ (historické památky, NP ·umava).
Podrobné informace: Ing. Dana Skolková, tel.: 241 492
918, mob.: 604 591 416, Ing. Alena Vojtí‰ková, tel.:
223 008 580, mob.: 723 359 211.
● Mâ Praha 4 podpofiila grantem pofiádání autobusov˘ch tuzemsk˘ch v˘letÛ pro seniory, a to za jednotnou
cenu 90 Kã. Rezervace a informace v úter˘ od 13 do 16
hod. v koutku cestovatelÛ, v pfiízemí KC Novodvorská.
Info na www.okbuspraha.cz.
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Kdy bychom se mûli zajímat o to,
zda nejsme diabetici? Urãitû tehdy,
máme-li v rodinû diabetika. Cukrovka
totiÏ nebolí, takÏe o ní dlouho nemusíme vûdût a ná‰ zdravotní stav se pomalouãku (nebo také prudce) zhor‰uje.
PoÏádat o vy‰etfiení je tfieba ve chvíli, kdy bez pfiíãiny hubneme, kdyÏ
máme stále nezvladatelnou ÏízeÀ,
jsme unavení, potíme se, zaãínáme mít
„vlãí“ hlad (kdy musíme sníst, co
vidíme), prostû musíme stále jíst a pít,
následnû hodnû moãíme a tento kolobûh se pofiád opakuje.
I kdyÏ je jistû pfiíjemné bez pfiíãin
zhubnout, coÏ také signalizuje nástup
diabetu, je tfieba okamÏitû hledat

t

PORADNA
Pro váš klid
na chalupě
Většina seniorů si po tuhé zimě
již plánuje dlouhodobé pobyty
na chatách a chalupách. Pražský
domov tak nechávají bez dozoru
a ten se stává lákavou kořistí
pro zloděje.
Jak své bydli‰tû ochránit? Viktor
Slanafi ze spoleãnosti Jablotron, která patfií v na‰í republice ke ‰piãkám
v oblasti zabezpeãení, radí dodrÏet
nûkolik zásad.
1. Nemluvte pfiíli‰ konkrétnû v cizí
spoleãnosti o tom, kdy a na jak dlouho
odjíÏdíte.
2. Zajistûte si vybírání schránky od
nûkoho, komu dÛvûfiujete.
3. Dvefie vÏdy zamykejte na dva západy a pozornost vûnujte také balkonov˘m dvefiím.

www.praha4.cz

lékafiskou pomoc.V hor‰ím pfiípadû nastupují i krátkodobé v˘padky pamûti,
motolice, zhor‰uje se vidûní. V kaÏdém pfiípadû nástup nemoci s sebou
nese i velikou únavu, ospalost. Pravda,
takto v˘raznû se zaãíná projevovat
vût‰inou diabetes 1. typu, ten má rychl˘ nástup, takové pfiíznaky se tedy
objevují u asi 10 % v‰ech diabetikÛ.
U ostatních b˘vají pfiíznaky slab‰í,
pozvolnûj‰í a kdyÏ se onemocnûní
prokáÏe, pak to bez vãasného léãení
mÛÏe b˘t po dlouhodobû trvajících
potíÏích a bohuÏel ãasto i se sv˘mi
nezvratiteln˘mi následky.
Diabetes 2. typu pfiichází i s vy‰‰ím
vûkem, pfiedev‰ím ale s nesprávn˘m
stravováním, stresem a nedostatkem
pohybu. Diabetes 1. typu mnohdy dostávají lidé po operacích, kvÛli stresu,
v tûhotenství (i kdyÏ ten ve vût‰inû
pfiípadÛ odezní, ale maminky by si mûly celoÏivotnû dávat pozor), nebo se
projeví proto, Ïe prostû je to nevyléãitelná civilizaãní nemoc, která postihuje stále více lidí.
Pramen: www.diabetickaasociace.cz

4. VymûÀte nespolehlivou cylindrickou vloÏku u dvefií za novou, nejlépe
tfietí ãi ãtvrté bezpeãnostní tfiídy. Nebo
si rovnou pofiiìte bezpeãnostní dvefie
se speciálními zárubnûmi.
5. Cestu mohou zlodûji znesnadnit
i bezpeãnostní fólie na oknech ãi venkovní rolety.
6. Chcete-li mít klid, pofiiìte si
elektronického hlídaãe, tzv. alarm,
nejlépe pfiipojen˘ na hlídací agenturu.
„Na bûÏn˘ byt pofiídíte profesionální
bezpeãnostní systém i do 20 tisíc korun vãetnû odborné montáÏe. Na rodinn˘ domek poãítejte s cenou asi
o polovinu vy‰‰í,“ fiíká Viktor Slanafi.
Existují systémy, které pro spolehlivé
fungování nepotfiebují Ïádné dráty
a komunikují rádiovû. MontáÏ bezdrátového alarmu je velmi rychlá a k interiéru ‰etrná, navíc cenovû vyjde velice podobnû. Dal‰í moÏností je hlídání agenturou. Taková profesionální
sluÏba dnes stojí do 500 Kã mûsíãnû.
Dokonce existuje i nabídka hlídání na
pÛl roku zdarma na zkou‰ku.
(md)

servis
Kam se v Praze 4 vydat za obědem?

n UŽITEČNÉ

Název zafiízení

Platba
obûda

ZpÛsob
stravování

Doba v˘deje

Kontakt

Z· Bítovská 1246/1
Praha 4-Michle

55 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.30–12.00 hod.

261 264 062
pí. Hauptová

Z· Jeremenkova 1003 58 Kã
Praha 4-Braník

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.15–11.45 hod.

244 001 222
pí. Rajmová

Z· Jílovská 1100
Praha 4-Braník*)

54 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.00–11.30 hod.

241 493 141
pí. Maierová

Z· JiÏní IV, 1750/10
Praha 4-Spofiilov

55 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.15–11.45 hod.

272 762 767
pí. Macháãková

Občas se každému stane, že si potřebuje nutně něco rychle vyřídit na
úřadech, získat potřebnou informaci
nebo nahlásit zdraví či majetek
ohrožující závadu. Právě pro tyto případy vám přinášíme stručný přehled
užitečných kontaktů. Doporučujeme
si je vystřihnout a uschovat.

Z· a M·
MendíkÛ 1000/1
Praha 4-Nusle

52 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.15–11.45 hod.

261 212 210
pí. Chadová

1.

Z· Na Chodovci 54
Praha 4-Spofiilov

57 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.00–11.45 hod.

272 011 883
pí. ·tugelová

Z· Na Lí‰e 16
Praha 4-Michle

55 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.20–11.40 hod.

241 485 655
pí. Plamínková

Z· Na Planinû 1393
Praha 4-Krã

60 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.30–12.00 hod.

241 445 042
pí. Mike‰ová

Z· Ohradní 49
Praha 4-Michle

55 Kã

1. pfiímo v jídelnû

11.30–11.45 hod.
13.45–14.00 hod.

261 109 528
pí. Chourová

Z· Plamínkové 2
Praha 4-Nusle

55 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.15–11.45 hod.

241 402 639
pí. Mecerodová

Z· Poláãkova1067
Praha 4-Krã

55 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob

11.00–11.40 hod.

241 440 290
pí. Hfiebcová

Z· ·kolní 700
Praha 4-Braník

53 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.00–11.40 hod.

244 460 164
pí. Anto‰ová

Z· Táborská 45
Praha 4-Nusle

58 Kã

1. do pfiinesen˘ch nádob
2. pfiímo v jídelnû

11.30–12.00 hod.

241 029 325
pí. Korytáfiová

KONTAKTY

Odbor sociální – telefon: 261 192 111
(ústfiedna), 261 192 296 (sekretariát)
• Îádosti o sociální dávky, jejich vyfiízení a v˘plata
• Sociální poradenství

a)

b)

Odbor ‰kolství a kultury
telefon: 261 192 415, 261 192 480,
261 192 299, 261 192 497
kurátor pro národnostní men‰iny – telefon:
261 192 297

c)

Bezplatná právní poradna pro seniory
– kaÏdá sudá stfieda v mûsíci od 15 do 17 hodin
v zasedací místnosti ã. 174

2.

Ústav sociálních sluÏeb
Mûstská ãást je zfiizovatelem Ústavu sociálních
sluÏeb v Praze 4 (ÚSS).
Sídlo organizace: Podolská 208/31, Praha 4
Telefon: 241 434 160 (ústfiedna)
Internet: www.uss4.cz

*) souãasná volná kapacita kuchynû jiÏ naplnûna (Z· vafií i pro ÚSS), pfiípadná volná místa sdûlí na
kontaktu vedoucí ‰kolní jídelny

Ústav sociálních služeb Praha 4 dodává osamělým seniorům obědy včetně sobot
a nabízí i stravu racionální, diabetickou dietu i ostatní diety podle požadavků
Kontakt: tel. 241 434 587 (ústředna) • www.uss4.cz.
uživatelů.

~ LEVNÉ RECEPTY
Dobrá hospodyňka dokáže i za málo peněz vyčarovat zajímavý
pokrm. Pokud jste to právě vy, kdo za nákup utratí maximálně
50 Kč a přesto se dobře nají minimálně dva lidé, zašlete nám váš
recept na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
OBLOÎENÉ SMAÎENKY: K pikantní dobrotû potfiebujeme maximálnû 15 dkg s˘ru eidam, vejce, chleba,
olej, cibuli a pfiípadnû kremÏskou
hofiãici. S˘r nastrouháme a smícháme
se syrov˘m vejcem. Osolíme (opepfiíme) a namaÏeme na plátky chleba. Na
rozehfiát˘ olej na pánvi poloÏíme chleba nenamazanou ãástí, poté otoãíme
a krátce osmaÏíme potfienou stranou.

SmaÏenky posypeme nakrájenou cibuli a mÛÏeme pfiizdobit kremÏskou
hofiãicí.
(md)

Úfiad mûstské ãásti Praha 4, Táborská 350
Telefon na ústfiednu: 261 192 111,
www.praha4.cz,

3.

Poskytování zdravotních úkonÛ v bytû
uÏivatele a ve zdravotnick˘ch zafiízeních
Domácí zdravotní péãe – Medicon, a. s.
(poliklinika Budûjovická),
Antala Sta‰ka 80, 140 46 Praha 4
Tel.: 261 006 111, e-mail: info@mediconas.cz,
www.mediconas.cz
Zdravotní sluÏba je zaji‰Èována na základû indikací
nemocnice a praktického lékafie.
Domácí zdravotní péãe – Renáta Lánská,
Na Veselí 15, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 220 306, 603 331 522
E-mail: lanska.renata@seznam.cz
Poskytované sluÏby: zdravotní a o‰etfiovatelské
úkony v bytech seniorÛ se sníÏenou sobûstaãností
a osobám se zdravotním postiÏením.
Domácí zdravotní péãe – Ivana Machotková,
Nad Mal˘m m˘tem 2 (pavilon 2b),
147 00 Praha 4
Tel.: 603 754 135
E-mail: ivana.machotkova@centrum.cz
Poskytované sluÏby: zdravotní a o‰etfiovatelské úkony
v bytech seniorÛ.
(pokraãování pfií‰tû)

www.praha4.cz

5

lidé kolem nás...
Když je člověk ještě mladým nedospělcem, většinou se jeho
přání ohledně budoucího povolání mění rychlostí přívalových
dešťů. V případě JAROSLAVY
NECKÁŘOVÉ (roz. ŽLÁBKOVÉ)
byste v jejím výčtu všech uvažovaných profesí ale nenašli to,
kterému nakonec paradoxně
upsala celý svůj život – baletu...
Rodinn˘m prostfiedím byla pfiedurãena k dosaÏení co nejvy‰‰ího vzdûlání
a ke spoleãenské kariéfie. „Tatínek pfied
rokem 1948 pracoval na ministerstvu
financí, maminka na ministerstvu ‰kolství, str˘c byl univerzitní profesor,“ vypoãítává Jaroslava Neckáfiová. JenÏe
komunistick˘ reÏim, ve kterém mladá
sleãna dorÛstala, ji za profesní vzestup
rodiãÛ potrestal a vyslal jejím smûrem
jasné poselství – ty na ‰kolu zapomeÀ!
„Zbyla mi jediná moÏnost, jak získat
maturitu, nebo-li tehdy absolutorium,
a to na konzervatofii. V podstatû jsem byla okolnostmi donucena vydat se na dráhu baletky. Ale nereptala jsem, protoÏe
kdyÏ nûco dûlám, dûlám to pofiádnû!“
Po absolutoriu odstartovala v roce
1958 svou baletní kariéru v plzeÀském
divadle J. K. Tyla rolí Popelky pod
vedením Lubo‰e Ogouna, ‰éfa místního

Foto z nûmecké knihy „Ballet von
A bis Z“. Jaroslava Îlábková jako
Schirin a Jürgen Wienert jako Ferhat
z pfiedstavení „Legenda o lásce“
V˘marského divadla.
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Jaroslava Neckářová:

Co mi balet
vzal a dal?
baletu. „Jarka pak odtanãila více hlavních rolí, tfieba ·ípkovou RÛÏenku,
Kamenn˘ kvítek, a pfiedev‰ím mûla úspûch v roli Julie v Prokofjevovû baletu
Romeo a Julie,“ fiíká její manÏel, zpûvák
Václav Neckáfi. „V roce 1965 jsme se
také v Plzni seznámili. Ná‰ vztah byl
krátk˘, neboÈ vzápûtí Jarka dostala nabídku angaÏmá ve v˘chodonûmeckém
V˘maru, kde se posléze stala jednou
z hlavních pfiedstavitelek tamûj‰ího baletního souboru. Pak její vzestup pokraãoval a dostala se aÏ do „Komische
Oper“ v Berlínû, pod vedením choreografa Toma Schillinga.“
Po roce 1969 se Jaroslava vrací nejen domÛ, ale i ke své b˘valé, nyní
v showbyznysu velice populární, lásce.
Tanãí v Balet studiu, v Laternû Magice,
se kterou procestovala ·panûlsko, západní i v˘chodní Nûmecko, Belgii,
Nizozemí i ·v˘carsko. KdyÏ zru‰ili
Studio balet Praha objevila se poté na
pódiích karlínského a nuselského divadla. A v roce 1974 mûní pfiíjmení. „Îe je
Jarka o tfii roky star‰í jsme nefie‰ili. VÏdy
vypadala velice mladû a drobnû,“ vzpomíná na svatbu její manÏel. Díky rodiãÛm Jarky, ktefií ve tfiicát˘ch letech
v Braníku koupili dvû parcely vedle
sebe, se novomanÏelé stûhují do rychle
postaveného okálu.
„Za tchánem tenkrát pfii‰li z národního v˘boru s ultimátem – buì na volné
parcele postaví dÛm, nebo ji musí prodat. ProtoÏe byl na cestû ná‰ syn, nemûli jsme v podstatû jinou volbu, neÏ zaãít
stavût. Na stavbû mi pomáhal kamarád,
architekt, Ing. Tomá‰ Frágner, smál se
a tvrdil, Ïe by to chtûlo pofiádn˘ barák

www.praha4.cz

a ne chaloupku. Ale my jsme za dÛm, ve
kterém bydlíme dodnes, rádi.“ Zajímá
mû, jak˘ mají recept na dlouholeté fungující manÏelství. „Jarka je svûtice, Ïe
to se mnou vydrÏela,“ tvrdí Václav, zatímco jeho Ïena lapidárnû odvûtí jediné
slovo – tolerance...
Po narození syna Va‰ka Jaroslava
Neckáfiová vystudovala HAMU (mj. studovala s Norodem Sihamonim, nynûj‰ím
králem KambodÏe, kterému oponovala
pfii diplomové práci). Pak 25 let vyuãovala klasick˘ balet na konzervatofii.
KdyÏ se jí zeptáte, co jí balet dal a vzal,
na chvíli se zamyslí.
„Vzal mi zdraví,“ odpoví po chvíli.
„Mám osteoporózu a moje profese mému tûlu na jednu stranu nepomohla. Ale
na druhou lékafii tvrdí, Ïe mû nemoc nauãila pracovat se svaly, které jsem mûla
tak propracované, Ïe mi drÏely pátefi.“
MoÏná právû dlouhodobá fyzická dfiina
stála za jejím zdravotním kolapsem
v loÀském roce, jehoÏ vinou má dnes umûlou srdeãní chlopeÀ a musí tfiikrát
t˘dnû nav‰tûvovat dial˘zu. Teprve na
nemocniãním lÛÏku totiÏ lékafii objevili,
Ïe v jejím tûle pracuje na pln˘ v˘kon jen
jedna ledvina...
„A co mi balet dal? Krásnou ãást Ïivota,“ odpovídá na druhou ãást otázky.
„Vychovala jsem spoustu následovníkÛ,
napfiíklad bratry Bubeníãkovy, ktefií dnes
pendlují po svûtû, nebo Václava Kune‰e,
kter˘ tanãí v Amsterodamu. Po mém odchodu do dÛchodu v‰ak jako kdybych
pro v‰echny pfiestala existovat. Proto mû
moc potû‰ila milá gratulace k 70. narozeninám, odeslaná z radnice Prahy 4.“
MARTIN DUDEK

ohlédnutí

Akce „Bezpečný domov“
V dubnu se senioři sešli na nuselské radnici, v její historické části,
která je po vnitřní rekonstrukci velmi příjemným a snadno dostupným místem. Uskutečnila se zde přednáška pracovníků útvaru
situační prevence Městské policie hl. m. Prahy.
Odborné informace a rady smûfiovaly na témata, jak si správnû zabezpeãit
domov, jak se ochránit pfied podvodníky a na prevenci osobního bezpeãí.
Promítnut byl i krátk˘ film.
Na závûr celé akce byly úãastníkÛm
rozdány propagaãní materiály a mal˘
osobní stráÏce (BODYGUARD), kter˘ hlasit˘m signálem upozorní okolí
na napadení útoãníkem, ãi pfii zdravotních potíÏích dokáÏe majitel jeho prostfiednictvím pfiivolat pomoc.
Seniofii obdrÏeli od Mâ Praha 4
kartiãku „BEZPEâN¯ DOMOV“,
kde naleznou nejdÛleÏitûj‰í kontakty
v pfiípadû ohroÏení Ïivota a zdraví,
vãetnû spojení na vybrané odbory úfiadu mûstské ãásti a Ústavu sociálních

sluÏeb Prahy 4.
Celá preventivní
akce byla hrazena
z finanãních prostfiedkÛ poskytnut˘ch hlavním
mûstem Prahou
na prevenci kriminality.
Na druhé pololetí leto‰ního roku je
pfiipravována ze stejn˘ch zdrojÛ akce
– „Senior akademie“. Bude se jednat
o ucelen˘ cyklus 13 pfiedná‰ek s tematick˘mi okruhy. V‰echny na‰e vûrné
ãtenáfie budeme vãas o této aktivitû
a jejích podrobnostech, vãetnû pfiihlá‰ek, informovat.
(jk)

Výstava obrazů
MČ Praha 4 uspořádala 8. dubna pod záštitou zástupkyně starosty
Ivany Staňkové (ODS) vernisáž a následnou výstavu maleb v prostorách Kulturního centra Spořilov.
i panenky podnikatelky – seniorky paní Franti‰ky Hany Garlíkové.
Obleãení panenek jsou pfiesnou kopií originálních lidov˘ch krojÛ pfiíslu‰n˘ch regionÛ âech, Moravy a Slezska.
Kolekce reprezentovala rÛzná historická období, kraje a na‰e jedineãné kulturní dûdictví.
Celá akce se podafiila, sklidila obdiv
Své obrazy zde vystavili ãlenové
V˘tvarného klubu seniorÛ Praha 4 a uznání. Do budoucna mÛÏeme
a V˘tvarného klubu Centra celoÏivot- pfiem˘‰let o podobn˘ch aktivitách
ního vzdûlávání. Vedle tûchto exponá- a hlavnû dal‰í prezentaci na‰ich ‰ikovtÛ zde mohli náv‰tûvníci obdivovat n˘ch seniorÛ z Prahy 4.
(kl)

Taneční rej masek
na Novodvorské
V Kulturním centru Novodvorská se uskutečnil již třetí
ročník „Jarního karnevalu“,
určeného pro seniory naší
městské části.
StaropraÏské heligonky celé odpoledne provázely taneãní rej masek, kter˘ch se se‰lo nad oãekávání.
Porota mûla pfii oceÀování soutûÏících o nejhezãí masku opravdu
nesnadn˘ úkol. A co fiíci na závûr?
V‰ichni soutûÏící se tû‰í jiÏ dnes na
dal‰í roãník, kter˘ jim zástupkynû
starosty Ivana StaÀková (ODS)
pfiislíbila.
Na‰e podûkování patfií panu Jaroslavu Stolínovi – Pekafiství Na
Chodovci, s. r. o, kter˘ se sponzorsky podílel na poho‰tûní.
(kl)

Úspěšné představení v Braníku
Divadlem znûl neutichající potlesk,
vyz˘vající herce k opakované „dûkovaãce“. Tak zaujala pfiedvedená hra
Neila Simona „Jakeovy Ïeny“ v reÏii
Lumíra Ol‰ovského, kterou pro své
seniory zdarma zajistila mûstská ãást
Praha 4.

www.praha4.cz

Obû pfiedstavení byla úspû‰ná
a atmosféra v divadle neopakovatelná. Kladné ohlasy obecenstva velmi
potû‰ily i fieditelku divadla paní
Jifiinu Pachlovou, která s Mâ Praha 4
jiÏ dlouhá léta úzce spolupracuje.
Dûkujeme!
(kl)
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Nápověda

volný čas

Policajt zastaví auto a fiíká fiidiãi:
„Pane fiidiãi, uÏ popáté jsem vás
zastavil TAJENKA 1…,
... vám z vozidla teãe voda!“
¤idiã: „A já vám popáté fiíkám,
TAJENKA 2...!“

Křížovka: TAJENKA 1 a popáté vám opakuji, že • TAJENKA 2 že
tohle je kropicí vůz

SUDOKU
Řešení
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