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ČASOPIS PRAHY 4
rOČNÍK XXVI

inzerce

VÝHODNÝ
SERVIS

Výhodná nabídka servisu jen za 499 Kč
Servisní nabídka obsahuje:
test tlumičů
test brzd
kontrolu geometrie
seřízení světel
základní diagnostiku vozidla
Nabídka platí do 30. 6. 2016 a pouze pro vozy ŠKODA.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126
148 00 Praha 4
Tel.: 251 002 803
www.autojarov-kunratice.cz
SC-361645/01
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slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
zastupitelstvo naší městské části bude v červnu
schvalovat závěrečný účet městské části za rok 2015.
Zpráva o plnění rozpočtu, kterou jsme projednali
v radě, konstatuje, že hospodaření Prahy 4
skončilo v loňském roce přebytkem ve výši téměř
67 milionů korun, a to znamená, že se nám v koalici
daří s finančními prostředky Prahy 4 dobře
hospodařit.

Pro malé i větší děti a jejich rodiče pořádáme letos
Dost slušnej den, kterým u nás vyvrcholí kampaň
za slušnost na cyklostezkách. Přijďte se pobavit
i poučit, v rámci zábavného odpoledne se všichni
návštěvníci mohou těšit na zajímavé hry, soutěže
o ceny, k zapůjčení budou koloběžky, skákací boty
nebo šlapadla, k vyzkušení policejní auto
a motocykl.

Ušetřené peníze využijeme letos v oblasti
provozního rozpočtu a investic. Naším cílem je mít
i nadále vyrovnané hospodaření a investovat do
takových oblastí, které přinesou významné úspory,
jako je například zateplování školských objektů,
anebo mohou sloužit co největšímu počtu našich
obyvatel, seniorům nebo rodinám s malými dětmi.

V této souvislosti bych se chtěl zmínit o slušnosti,
kterou má kampaň podpořit, a nejde jen
o ohleduplné chování cyklistů, bruslařů, běžců,
chodců a maminek s kočárky k sobě navzájem
a pouze na cyklostezce. Jde o to, abychom si
v každodenním životě dokázali vyjít vstříc, pouštěli
těhotné ženy a seniory sednout si v metru,
v autobusech a tramvajích, pomohli tomu, kdo
pomoc potřebuje, nebo si jen dokázali dát přednost
ve dveřích.

V červnu pro vás pořádáme několik zajímavých
akcí, na které bych vás rád pozval. Bude to
oblíbený Mezinárodní den dětí s ekologickým
zaměřením a multikulturní festival Kaleidoskop,
jehož smyslem je seznámit naše obyvatele
s kulturou, zvyklostmi, ale například i kuchyní
národů, jejichž příslušníci s námi v Praze 4 žijí.
Obě akce budou v parku Na Pankráci a dozvíte se
o nich více v tomto vydání Tučňáka nebo na
webových stránkách Prahy 4.

Vážení a milí čtenáři, náš svět bude takový, jaký si
ho sami uděláme. Chceme-li, aby byl lepší, začněme
u sebe.
Přeji všem hezký začátek léta.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Městská část Praha 4

Partner projektu

Zábava pro psa i celou rodinu
od 10 hodin v parku Na Pankráci
Projížď
mašink ky
o
v parku u
zdarma

Program pro velké i malé návštěvníky • soutěže •
dětské atrakce • prezentace charitativních organizací •
ukázky agility • obchůdky s chovatelskými potřebami •
celým dnem vás bude provázet moderátor Honza Musil.
V rámci akce proběhne tradiční sbírka pro psí útulky. Pomozte s námi, děkujeme.
Vstup s pejskem na vodítku! Doporučujeme u sebe mít očkovací průkaz.
Akce se koná za každého počasí.

Více info na facebooku PesFest
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DO PRÁCE JEZDÍ NA KOLE
MČ Praha 4 se zapojila do kampaně „Do práce
na kole“, jejímž cílem je ulevit obcím přetíženým automobilovou dopravou a přivést co nejvíce lidí k šetrnějším způsobům přepravy. Do
6. ročníku soutěže se zaregistroval tým Úřadu
městské části Praha 4 se starostou Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/SZ).
„Takové akce jednoznačně vítám, tisíce
zaměstnanců v celé České republice mohou
podpořit cyklodopravu, přispět k lepší kvalitě života ve městech a podpořit udržitelný
rozvoj,“ uvedl starosta Petr Štěpánek a pokračuje: „Sám do práce na kole jezdím denně, osobní ani služební automobil nemám.
Jízdní kolo je tak neodmyslitelná součást
mého životního stylu a zároveň můj osobní
příspěvek k ochraně životního prostředí. Ko-

lo mi navíc umožňuje kdekoli zastavit a poslechnout si názory místních obyvatel na
svou práci.“
Kampaň Do práce na kole pořádá spolek Auto*Mat ve spolupráci s lokálními koordinátory
z bezmála třiceti českých a moravských měst.
K zapojení stačí utvořit s kolegy 2–5členný tým
a jezdit během května co nejčastěji do práce na
kole. Letošní novinkou je možnost registrace nejen pro cyklisty, ale také pro běžce a chodce, dále pro bruslaře, vyznavače skateboardů, longboardů a vůbec všech šetrných způsobů dopravy, a dokonce i pro vozíčkáře.
Na podporu kampaně instalovala radnice na
nádvoří areálu Úřadu městské části Praha 4
a Polikliniky Budějovická nové stojany na jízdní kola.
(red)

■ Cyklotým Prahy 4 v čele se starostou
Petrem Štěpánkem (2. zleva) a cyklokoordinátorem Prahy 4 Vítězslavem Králem (2. zprava) se
zapojil do kampaně Do práce na kole. Foto: Praha 4

SNINA A PRAHA 4 PODEPSALY SMLOUVU
O PARTNERSTVÍ
Na podzim loňského roku navštívil služebně zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha a radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (oba STAN – Tučňák) slovenské
město Snina.
Cílem služební cesty bylo navázání vztahů
s tamním vedením města a získání zkušeností
při vytvoření a udržování přírodního koupaliště
Sninský rybník.
Primátor Sniny Štefan Milovčík přijal pozvání
a navštívil v minulém týdnu Prahu 4, kde se zástupci městské části vedl přátelskou diskusi na
téma fungování samosprávy, péče o životní prostředí či správu bytového fondu. Při své návštěvě pak primátor zároveň podepsal smlouvu
o partnerství mezi městem Snina a městskou
částí Praha 4.
(red)

Výňatek ze smlouvy
o partnerství:

■ S primátorem slovenského města Snina
(uprostřed) Štefanem Milovčíkem diskutovali
zástupce starosty Lukáš Zicha (vpravo) a radní
Ondřej Růžička. Foto: Praha 4

Cílem partnerství je využívat takové formy spolupráce, aby se mezi občany a obcemi vybudovaly
vztahy přátelství a vzájemné pomoci a v jejich
rámci se rozvíjely a prováděly konkrétní programy v oblasti hospodářské, cestovního ruchu,
vzdělávání, kultury a sportu, rozvoje a ochrany
životního prostředí a aby došlo i k výměně zkušeností v oblasti řízení činnosti samosprávných
funkcí obou partnerů.

Literární akademie bude vzkříšena
Praze 4 se po ročním snažení podařilo dosáhnout dohody s insolvenční správkyní a školní
budovu na Pankráci, ve které do roku 2015 sídlila Literární akademie, může znovu pronajmout.
Nájemce, kterého vybrala, zde zřídí Vysokou
školu kreativní komunikace, která naváže na zaniklou Literární akademii s tím, že převezme
i část původní akademické obce. Budova tak bude nadále využívána pro účely vzdělávání.
„Podařilo se nám najít vhodného nájemce,
který nabídl nejvyšší cenu a zároveň převezme
studenty po zkrachovalé Literární akademii,“
uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN Tučňák) a dodal: „Městské části přitom uhradí
nedobytné dluhy za Literární akademii až do výše 650 000 korun."
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Vysokoškolské vzdělání
zachováno

„Naším záměrem bylo zachovat v budově na Pankráci vysokoškolské vzdělávání a to se podařilo,"
uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS)
a pokračuje: „Výbornou zprávou je, že nová vysoká škola nabídne atraktivní studijní obory a zároveň zachrání i obor literární tvorby. Jsem si jist,
že bývalí studenti Literární akademie ocení možnost dokončit své studium v Praze 4."
Projekt nové vysoké umělecké školy vznikl
na popud akademické obce bývalé literární
akademie, řada bývalých učitelů se podílela na
jeho realizaci a bude na nové škole působit.
Pro bývalé studenty bakalářského oboru literární tvorba vznikla založením nové školy mož-

nost dokončit své studium. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nový obor s jinak nastavenými
studijními povinnostmi, nemohou studenti bývalé Literární akademie rovnou nastoupit do
posledního ročníku. Vedení Vysoké školy kreativní komunikace jim však vyjde vstříc individuálním nastavením studijního plánu a snížením školného.
Vysoká škola kreativní komunikace otevře od
září letošního roku dva studijní obory, literární
tvorba a vizuální tvorba se specializacemi animace a vizuální efekty, fotografie a audiovize,
grafický a mediální design. V tuto chvíli škola
nabízí tříleté bakalářské studium, současně probíhá příprava navazujícího magisterského studia
(více www.vskk.cz).
(red)

aktuálně

ULICE VLTAVANŮ JE PRŮJEZDNÁ
Městská část Praha 4 odstranila na základě vlastního rozhodnutí potvrzeného následně pražským magistrátem jako odvolací institucí nepovolenou překážku v ulici Vltavanů. Ulice tak je
znovu průjezdná pro pěší, cyklisty, bruslaře
i motoristy mířící do golfového areálu nebo
opačným směrem.
Vlastník pozemku veřejnosti bránil používat
tuto komunikaci. Úřad městské části Praha 4 mu
proto nařídil odstranit nepovolenou překážku,
kterou na ni umístil, nepovolené dopravní zařízení i nepovolené dopravní značení, které bránilo v užívání komunikace v celé její délce. Toto
rozhodnutí potvrdil i Magistrát hlavního města
Prahy, k němuž se vlastník pozemku odvolal.
„Magistrát potvrdil, že jsme poté, co vlastník po-

■ Za policejního dohledu byla překážka
z komunikace odstraněna. Foto: MČ Praha 4

zemku komunikaci zatarasil, postupovali správně,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ) a dodává: „Vlastník svévolně bránil veřejnosti, aby užívala veřejně přístupnou účelovou komunikaci. V právním státě je takové jednání nepřijatelné, a proto jsme přikročili k exekuci příslušného rozhodnutí, tedy k odstranění plotu
a dalších překážek.“

ZÁCHRANKA I HASIČI UŠETŘÍ MINUTY
Uzavřený úsek měřil zhruba 30 metrů, komplikoval však provoz nejen v ulici Vltavanů, ale
v celé lokalitě, působil problémy majitelům sousedních pozemků, podnikatelům, kteří zde mají
své provozovny, i jejich zákazníkům. Řidiči se
před uzavřenou bránou museli otáčet a uzavřený úsek objíždět, alternativní trasa však byla
mnohonásobně delší a značně překračovala délku uzavřeného úseku. Totéž se týkalo i cyklistů
a pěších.
Uzavření části komunikace zároveň vytvářelo
nebezpečnou situaci pro složky integrovaného
systému, protože znemožňovalo rychlý a plynulý průjezd vozidel záchranné služby, hasičů
a policie. Přitom historicky byla tato komunikace veřejně přístupná a nikdo v minulosti nebránil jejímu obecnému užívání. Ulice Vltavanů
slouží rovněž jako příjezdová komunikace pro
těžkou techniku, která je v době povodní nutná
pro výstavbu protipovodňové ochrany.
(red)

ZAPOJTE SE DO PŘÍPRAV
ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat se lépe se sousedy? Zapojte se do 11. ročníku akce Zažít město jinak a zorganizujte sousedskou slavnost ve své čtvrti. Přidáte se tak
k desítkám místních organizátorů, kteří pořádají své slavnosti a vytvářejí si vlastní unikátní
program. Termín letošního Zažít město jinak je
sobota 17. září.
„Akce proměňuje tu nejznámější lokalitu, totiž místo, kde jsme doma,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.) a pokračuje: „Loni se v Praze konal program na 59 místech a osm z nich bylo u nás v Praze 4. Ukázalo
se, že je možné zorganizovat takové setkání nejen v místech s již tradičními pouličními festivaly, ale v kterékoli uličce mezi vilami stejně jako
na sídlišti.“
Smyslem akce Zažít město jinak je, aby lidé
opustili stereotypní vnímání veřejného prostoru
a uvědomili si jeho hodnotu. Přidejte se i vy
a společně se sousedy a známými, místními
podniky, spolky a organizacemi, kavárnami
a obchůdky vdechněte život místu, kde bydlíte.
Můžete při tom zkrášlit zanedbané nároží s lavičkou, jindy prázdnou nebo rušnou ulici, park

■ Loni zažili obyvatelé Prahy 4 svoje město
jinak na osmi různých místech. Foto: Praha 4
či náměstí. Přihlásit se můžete spolku Auto*Mat
na e-mail zmj@auto-mat.cz do 10. června. Městská část Praha 4 pomůže zájemcům s vyřizováním záboru a po skončení akce i s úklidem. Jakékoli dotazy můžete směřovat na e-mail
adela.gjuricova@praha4.cz.
(red)

DOBROVOLNÍCI UKLIDILI
ČÁST NUSLÍ
Na základě výsledků ankety, kterou vyhlásila MČ
Praha 4 a v níž občané vybírali prostor, který je potřeba uklidit, byly dobrovolníky zbaveny drobného
odpadu a nečistot nuselské ulice nám. Bratří Synků,
Čestmírova, Mojmírova, U Křížku, Bartoškova, Mečislavova, Družstevní, část Nuselské a U Pernštejnských. Další úklidová akce se uskuteční 12. listopadu a místo opět vyberou naši obyvatelé. Více infor(red)
mací najdete v podzimním čísle Tučňáka. 

Foto: Praha 4

PRAHA 4 MÁ
ŠEST KNIHOBUDEK
Naše městská část
nabízí svým občanům bezplatné půjčování knih v šesti
knihobudkách, které jsou součástí sítě
neformálních veřejných knihovniček
projektu KnihoBudka. Pět mini knihoven s nabídkou knížek je umístěno
v informačních cen- ■ Jednu z knihobudek
trech městské části najdete v přízemí radnice
Praha 4 a jedna je na Budějovické směrem
přímo v budově
k výtahům. Foto: Martin Dudek
úřadu v ulici Antala
Staška. Městská část se tak zapojila do projektu
KnihoBudka, jehož podstatou je sdílení knih ve veřejném prostoru. Další knihobudky se připravují.
„Jako náruživou čtenářku mě velice těší, že sdílené
knihovničky dorazily i do Prahy 4. Už mám rozmyšleno, které své knihy do knihobudek věnuji, a těším
se, na co zajímavého v nich narazím a přečtu si,“
uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). Dvě další knihobudky budou pořízeny
z vyřazených a předělaných telefonních budek
a budou umístěny v parku Na Pankráci a v Braníku.
Použití knihobudky je zdarma. Není potřeba žádná
registrace nebo evidence, každý čtenář si může knihu půjčit, vzít si ji domů nebo vyměnit v knihobudce za jinou. Knihy je možné samozřejmě do kterékoli knihobudky věnovat. Přečtené knihy je možné
vracet do původní knihobudky nebo přemisťovat
(red)
do jiných knihobudek bez omezení.
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MÍSTNÍ AGENDA 21: CO TRÁPÍ OBYVATELE KRČE?
V jídelně Základní školy U Krčského lesa se koncem dubna uskutečnil další díl ze série setkávání komunálních politiků, odborníků, hostů
a úředníků radnice Prahy 4 s obyvateli naší
městské části v rámci místní Agendy 21. Místních dorazila zhruba stovka, což dalo více prostoru k prodebatování jednotlivých podnětů
u některého z devíti tematicky zaměřených stolů, které se dotýkaly radostí i starostí běžného
života i vizí do budoucna.
Na úvod setkání krátce promluvil starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), který nejprve zavzpomínal na první dva roky své školní
docházky, které právě v této škole absolvoval.

OCHRANA ZELENĚ PATŘÍ MEZI PRIORITY
Vzápětí přítomným vysvětlil význam veřejných
fór jak pro obyvatele, tak i pro radnici a další subjekty, které se na životě města podílejí. „Na radnici o řadě problémů víme a snažíme se je řešit.
Například se podařilo dát stopku kasinům a hernám, jejichž činnost nyní v rámci zákonných postupů a lhůt jen dobíhá,“ uvedl starosta. Připomněl rovněž ochranu Jalodvorské louky a další
zeleně v lokalitě, což je jedna z priorit radnice
v Krči. Předseda komise pro místní Agendu 21
Tomáš Hrdinka (ANO 2011) poté občanům detail-

NEJČASTĚJI ZMÍNĚNÉ PODNĚTY

■ U devíti tematicky zaměřených stolů
diskutovali obyvatelé Krče s politiky a úředníky Prahy 4. Foto: Praha 4
ně popsal způsob podávání podnětů. Tradičně
největší zájem byl o oblast dopravy, životního
prostředí a bezpečnost. Stranou zájmu ale nezůstal ani rozvoj města, kultura a sport a další.
Z připomínek a námětů bylo jasné, že lidé věděli, o čem mluví, a řada podnětů bude pro radnici
inspirativní. Některé problémy se z různých pohledů objevovaly u více stolů. Všemi podněty se
budou samospráva a Úřad městské části Praha 4
zabývat. Ty, které nejsou v kompetenci městské
části, předá příslušným orgánům a organizacím,
jako jsou například ROPID, Technická správa
komunikací nebo Pražské služby.
(red)

MEZINÁRODNÍ OLYMPIÁDA ZE ZÁKLADŮ
VĚD V ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ

Foto: ZŠ NM

Školní budova hostila již 12. ročník mezinárodní
olympiády ze základů věd. Konala se pod zášti-

tou MČ Praha 4 a Univerzity Karlovy. „V letošním roce jsme přivítali 65 zahraničních žáků
a 28 učitelů. Tak jako v předchozích ročnících
i letos se v naší škole soutěžilo ve fyzice, matematice, angličtině, zeměpisu, historii a nově
i v hudební výchově,“ uvedl Josef Blecha, ředitel
ZŠ Nedvědovo náměstí, a dodává: „Slavnostní
zahájení i ukončení naši žáci zpestřili krásným
hudebním i tanečním vystoupením, nakonec si
všichni i společně zatančili. Děkuji všem, kteří
se na akci podíleli, zvláštní poděkování patří
městské části Praha 4 za upomínkové předměty
a dárky pro účastníky.“
(red)

4-Energetická vyhlásí výběrové řízení
na provozovatele tepelných zdrojů
Společnost 4-Energetická vyhlásí k 1. 6. 2016 výběrové řízení na provozovatele tepelných zdrojů
a rozvodných zařízení. Snahou společnosti bude
v rámci zvolené metody postupovat s nejvyšší
možnou mírou transparentnosti. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách společnosti (www.4-energeticka.cz). Součástí výběrového řízení budou zadávací podmínky, návrh
smlouvy s provozovatelem a harmonogram výběrového řízení. Součástí poptávky bude provoz
a servis tepelných zdrojů sestávajících z topných

STRANA 6

kanálů, plynových kotelen, výměníkových stanic,
domácích předávacích stanic, které jsou svěřeny
společnosti 4-Energetická na základě smlouvy
o pachtu s městskou částí Praha 4 anebo jsou
v majetku společnosti. Tepelné zdroje jsou umístěny v bytových domech, nebytových objektech
a v prostorách základních a mateřských škol. „Dle
našeho předpokladu by otopná sezona 2016/2017
měla být zahájena s nově vysoutěženým provozovatelem,“ uvedl Filip Neusser, předseda představenstva společnosti 4-Energetická, a.s.
(red)

Doprava, parkování, stav pěších komunikací
- Zastřešit autobusovou zastávku Nad Havlem ve staré Krči
- Postavit parkovací dům na obecním pozemku (nejlépe místo parkovišť, která se platí)
- Proč jsou před Thomayerovou nemocnicí dvě velká placená parkoviště a jedno neplacené a auta stejně stojí podél cesty?
- Zařídit značení „průjezd zakázán“ mimo MHD ulicí K výzkumným
ústavům (z druhé strany valu Vídeňské) – když je zácpa na Vídeňské ulici, objíždějí to řidiče tudy
- Řešit havarijní stav chodníků na celém sídlišti
Rozvoj města
- Zachování zeleně – louka a les Jalový dvůr
- Odhlučnění okruhu
- V Jehličí – zmenšit stavbu, jinak neprodávat přístupovou cestu
- Nesouhlas s novostavbou v ulici V Štíhlách
Sociální oblast, zdraví obyvatel a rodinná politika
- Zřídit piknikovou zónu – místo, kde se lze setkávat, grilovat (návrh mezi prodejnou LIDL a Vídeňskou)
- Nový dům seniorů pro dlouhodobý pobyt
- Zřídit seniorpark (fitnesspark) v Krči (návrh v ul. Tajovského)
Majetek a podpora podnikání
- Zlidštit Modrý pavilon, revitalizace
- Nové obchody v Modrém pavilonu v nepronajatých prostorách
(např. lékárna, cukrárna, obuv, květiny, pekárna, služby (opravy)
- Vypovědět všechny smlouvy provozovatelům soukromých (placených) parkovišť (celkem 9).
Školství, výchova a vzdělávání
- Údržba herních prvků, provozní doba, školní hřiště
- Zřícenina u školy
- Jesle/MŠ v lokalitě Jalodvorská
Bezpečnost a informovanost
- Více MP v ulicích Krče (V Štíhlách, Dolní Krč, oblast staré Krče,
okolí prodejny LIDL)
- Preventivní kontroly mládeže (kouření na lavičkách) + okolí Modrého pavilonu, Ružinovské ulice (bazén + tenisový kurt), okolí Jalodvorské, Za Dvorem
- Vykrádání aut – Trnková, Za Dvorem, Moiseova
Životní prostředí
- Do ulice U Krčského nádraží dát odpadkové koše
- Zajistit pravidelný úklid na sídlišti Jalodvorská, chybí hřiště pro
děti, lavičky atd.
- Hlučnost z Jižní spojky
- V oblasti staré Krče zajistit velkoobjemový kontejner na bioodpad, nejlépe v sobotu
- Odklon dopravy z ul. Sulická
- Důkladný a pravidelný úklid prostranství Modrého pavilonu
Investice a sport
- Nová trasa metra D
- SMŠ Hurbanova – koridory + bezbariérové zpevněné komunikace
- Dětské hřiště 12+ za prodejnou LIDL proti vstupu do ZŠ
Jánošíkova
- Parkovací dům u budoucích stanic metra D pro obyvatele Prahy 4
+ zajištění parkování pro dojíždějící za prací
Kultura, volný čas a cestovní ruch
- Modrý pavilon – obnovení kulturních akcí
- Knihovna nemá bezbariérový vstup
- Chybí dům dětí a mládeže – kroužky
Názory mladých
- Více košů a pytlíků na psí exkrementy a více odpadkových košů
- Modernizace Modrého pavilonu a více míst a klubů pro teenagery
- Oprava rozbitých chodníků a více osvětlení
- Zřídit pítka u dětských hřišť, zřídit na silnicích pruhy pro cyklisty
- Zajistit pravidelné sekání a údržbu louky
- Uklidit parcelu se zbořeništěm vedle školy

aktuálně

TADEÁŠEK UŽ JEZDÍ V NOVÉM KOČÁRKU
Organizovaný sběr plastových víček od PET lahví, ale i finanční dary na transparentní účet od
zhruba dvacítky lidí a několika firem umožnily
na počátku května zaplatit mamince skoro devítiletého, těžce postiženého Tadeáška Karaly fakturu za zbrusu nový odlehčený kočárek s příslušenstvím. Samotná víčka na cenu kočárku ve výši 33 716 korun pomohla částkou 18 958 korun,
zbytek jde na vrub dárců a zbývajících 800 korun pak doplatila maminka.
„Zprvu jsem nevěřila, že by to mohlo fungovat, ale po půl roce jsem nadšená a víčka budu
sbírat i nadále. Moc děkuji všem těm stovkám či
tisícům bezejmenných dětí i dospělých, kteří
nosili víčka do škol, školek a na další místa, kde
sběr probíhal. Velký dík patří samozřejmě i těm,
co přispěli přímo na účet,“ říká Tadeášova maminka a dodává, že starý, skoro sedmiletý, ale
stále funkční kočárek ráda nabídne tomu, kdo
by ho třeba i na přechodnou dobu potřeboval.

všech by nový kočárek zůstal jen snem, ještě
jednou díky,“ dodává maminka.

Víčka nepřijdou vniveč
A čtenáře jistě zajímá, co bude dál. Podle radního
Ondřeje Růžičky (STAN – Tučňák), který má na radnici na starosti životní prostředí a potažmo i „ekologickou“ část projektu, bude Praha 4 ve sběru víček
ráda pokračovat i nadále. „Během prázdnin by se
mělo vytipovat další dítě, kterému je potřeba pomoci.
S jeho příběhem vás opět v Tučňáku seznámíme
a poprosíme o pomoc,“ říká radní. Sběrači se ani nemusejí obávat, že by víčka, která lze až do 21. června
odevzdávat v zapojených školách a školkách či na informačních centrech a recepci radnice, stejně jako
v marketech Billa s.r.o. Křepejského ul. (P11), Billa
s.r.o. Freyova ul. (P9) a v Thomayerově nemocnici,
přišla vniveč. Ty si opět odveze výše zmíněná firma
a následně budou prvním příspěvkem na transparentní konto pro další dítě.
(red)

■ Nový kočárek předal Tadeáškovi a jeho
mamince radní Ondřej Růžička. Foto: Praha 4
„Nesmím ale zapomenout ani na radnici a její
dobrý nápad a ani na firmu EKO TRADE plus
s.r.o. z Českého Těšína, která za víčka nabídla
nejvyšší cenu a sama si je i odvážela. Bez vás

DALŠÍ KONTROLA BYTOVÝCH DOMŮ
V červnu proběhne již třetí část kontrol bytových domů, které jsou ve vlastnictví
městské části Praha 4. Kontroly provádí zástupce starosty pro oblast majetku
a podpory podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) spolu s pracovníky Odboru
obecního majetku ÚMČ Praha 4. Cílem je zjistit veškeré závady a nedostatky
v bytových domech a posoudit jejich stav. „Zatím jsem si prošel 34 ze 108 byto-

vých domů a jsem mile překvapen přístupem nájemníků, kteří se mnou domy
prochází a sdělují mi možné opravy, které jejich dům potřebuje,“ uvedl Lukáš
Zicha a pokračuje: „V některých zkontrolovaných domech se již na letošní rok
připravují změny, například dojde k výmalbě a výměně lina ve společných prostorech, natření zábradlí a k výměně žárovek za úsporné.“
(red)

Červnové termíny kontrol
ulice

č. p.

č. or.

den a datum návštěvy

hodina návštěvy

ulice

č. p.

č. or.

den a datum návštěvy

hodina návštěvy

Krčská

962

40

10.00 hodin

Svatoslavova

277

12

13.30 hodin

Krčská

971

54

10.15 hodin

Svatoslavova

435

45

13.45 hodin

Krčská

993

57

10.30 hodin

Svatoslavova

771

7

14.00 hodin

Krčská

994

55

10.45 hodin

V Horkách

1431

26

14.15 hodin

11.00 hodin

V Horkách

1434

20

14.30 hodin

11.15 hodin

Nuselská

2

1

11.30 hodin

Nuselská

150

33

13.00 hodin

Nuselská

297

5

15.15 hodin

13.15 hodin

Nuselská

323

52

15.30 hodin

13.30 hodin

Nuselská

603

94

15.45 hodin

Nuselská

1496

66

16.00 hodin

Nad Nuslemi

699

22

16.15 hodin

Na Jezerce

1197

3

13.00 hodin

U Michelského
mlýna

399

18

13.15 hodin

Na Kolejním statku

373

5

13.30 hodin

Na Kolejním statku

386

3

13.45 hodin

U Plynárny

427

63

14.00 hodin

Vnější

929

36

14.15 hodin

Na Strži

408

8

Na Strži

1032

12

Na Strži

1040

30

Krchlebská

1888

2

Krchlebská

1890

6

5. května

1208

úterý – 7. června

55

pondělí – 13. června

14.45 hodin
15.00 hodin

5. května

1245

49

13.45 hodin

Na Veselí

702

48

14.00 hodin

Na Pankráci

604

113

14.15 hodin

Na Pankráci

1252

67

14.30 hodin

Na Bitevní pláni

1063

15

14.45 hodin

Táborská

326

55

9.00 hodin

Táborská

372

36

9.15 hodin

Táborská

375

38

9.30 hodin

Táborská

377

42

9.45 hodin

Vnější

1046

5

Táborská

378

44

10.00 hodin

Michelská

1027

66

14.45 hodin

Táborská

614

bez č. o.

10.15 hodin

Michelská

1270

91

15.00 hodin

Na Zámecké

408

4

10.30 hodin

V Zápolí

988

18

15.15 hodin

Na Zámecké

409

6

10.45 hodin

Na Nivách

923

10

15.30 hodin

Otakarova

219

9

11.00 hodin

Roztylské náměstí

2774

47

15.45 hodin

Svatoslavova

227

27

13.00 hodin

Roztylské náměstí

2775

48

16.00 hodin

Svatoslavova

260

14

13.15 hodin

Severní I

2914

2

16.15 hodin

čtvrtek – 9. června

pondělí – 13. června

pondělí – 27. června

14.30 hodin
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Kvóty pro ženské političky na naší radnici – ANO, či NE?
V poslední době se v Česku
i na úrovni Evropské unie
hojně diskutuje o tom, jestli
podporovat vyšší účast žen
v politice nebo při řízení podnikání cestou kvót. Podívejme
se nyní, jak se historicky vyvíjel počet zastupitelek
v městské části Praha 4 od roku 1994. Bylo a je to v době,
Jana niklová,
kdy žádná zvýhodnění žen
zastupitelka
političek nebyla a nejsou.
Praha 4 má konstantně 45 zastupitelek a zastupitelů. V roce 1994 bylo zvoleno deset zastupitelek, tedy méně než čtvrtina celkového počtu,
v následných volbách v roce 1998 uspělo pouhých sedm statečných žen, v roce 2002 jejich počet dokonce klesl na pět. Tehdy se mohlo zdát, že
se „rozjíždí“ trend ústupu žen z politiky, že dochází k vyklízení kolbiště mužům. Poté ovšem
následoval zásadní přelom, počty zvolených žen
se prudce zvýšily. Čím byl tento vzestup způsoben, je otázka pro sociology a politology. V roce
2006 tak bylo zvoleno třináct zastupitelek, v roce
2010 už patnáct a v roce 2014, při posledních komunálních volbách, byl stanovený trend potvrzen. Zastupitelek uspělo sice jen o jednu méně,
tedy čtrnáct, ale všechny tyto počty dosahují už
skoro třetiny celkového počtu zastupitelů.

Zastupitelky VZÁJEMNĚ spolupracují
Jaké jsou vlastně ženy v komunální politice u nás na
radnici? Podle mého názoru jsou především racionálnější než muži, jdou přímo k věci, „neopájejí se“ samy sebou a svým řečnickým uměním jako „páni
tvorstva“. Zastupitelky dále charakterizuje elegance,
humor a jistá ženská lehkost. Všechny politické kluby (až na jeden) mají ženy ve svých řadách, ony se
totiž ukazují jako nepostradatelné. Když jde o dobrou věc nebo o charitu, najdou ženy rychle společnou řeč a projeví soucitné srdce, ať jsou z jakéhoko-

liv politického tábora. Projevily to vloni například při
společné výsadbě stromu, nebo když před Vánoci
zorganizovaly benefiční prodej nástěnného kalendáře ve prospěch handicapovaného dítěte. Praha 4 může být na své zastupitelky hrdá, smíšený kolektiv
s muži je navíc podle odborníků efektivnější než jednopohlavní. Za poslední čtvrtletí jsme prokázaly
praktickou emancipaci. Kvóty pro političky jsme
k tomu nepotřebovaly a nepotřebujeme.
Jana Niklová (Trojkoalice/KDU-ČSL),
zastupitelka MČ Praha 4

■ Naše zastupitelky společně zasadily v loňském roce strom Radost v parku Na Pankráci. Foto: Praha 4

Jarní únava a masopust, co mají společného?
Jsou dny, kdy vás nic nebaví, jste unavení, bez nálady,
vyčerpaní a už si nepamatujete, kdy jste se naposled
usmáli. Je to jen špatná nálada nebo jarní únava, říkáte
si. Ale co když je to deprese,
únavový syndrom či syndrom vyhoření? Příznaky
Aneta krajcová, jsou podobné.
Jarní únava není nemoc. Je
zastupitelka
to několik týdnů trvající pocit jakési únavy a apatie, který přepadá přibližně kolem jedné čtvrtiny populace. Proč tomu tak je?
Únava v tomto období souvisí s biorytmy
s proběhlou zimou a s minimem slunečního
svitu. I když v zimě svítí sluníčko, tak tento
sluneční paprsek není tak intenzivní, je méně
hřejivý kvůli šikmějšímu dopadu vzhledem
k poloze Země vůči Slunci. Proto organismu
začíná chybět vitamin D, který se tvoří z jeho
provitaminu působením slunečního záření na
pokožku. Únava souvisí s vysokým výskytem
infekčních nemocí v průběhu zimy, náš organismus klade velké nároky na imunitní systém
a energetické rezervy, které postupně vyčerpává v boji proti virózám. Nepříznivý vliv má
i větší míra stresu, který zažíváme a neumíme
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se s ním dobře vypořádávat, často si nedopřejeme ani potřebný odpočinek.

Úprava stravování jako lék
Příznaky? Neustálý pocit únavy, bez ohledu na
to, jak jste si ten den skutečně odpočinuli. Také
se často objevuje výraznější bušení srdce, časté
bolení hlavy, suchá kůže, lámavější nehty nebo
tzv. lupání v kloubech a bolest kostí. Také je
člověk převážně výrazně apatičtější a méně iniciativní. Často se mu mění nálada, z deprese
skáče do bezdůvodné radosti a pak zase nazpět. Jarní únava se také může projevit přílišnou přecitlivělostí na světlo a zvuk, ale také
teplotu. Někdy se objevují různé projevy alergie. Pokud je únava hodně veliká, projevuje se
i na kvalitě chůze. To má samozřejmě za následek nechuť k pohybu. Současně může dojít
i k mentálním změnám - člověk začne být zmatený, podrážděný, nevrlý.
Projevy jarní únavy znali již naši předkové.
Podvědomě se jí snažili i předcházet zvláště
úpravou stravování. Dokladem toho je široce
rozšířené vkládání půstu (masopust, Ramadán)
nebo využíváním prvních zelených výhonků
jarních bylinek. Tak se v mnoha kulturách využívají do salátů a jarních polévek čerstvé listy
pampelišky, kopřivy, popence, potočnice nebo
květy sedmikrásek.

Několik rad pro veselejší život
S úpravou životosprávy začněte včas! Základem by měla být změna jídelníčku. Měli bychom upřednostňovat lehkou a pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. Někdy však
k doplnění potřebných vitaminů a minerálů
ani úprava jídelníčku nestačí. Pak je nutné
užívat multivitaminové přípravky. Měly by
obsahovat hlavně antioxidanty, tedy látky,
které chrání buňky před škodlivým působením volných radikálů. K nejdůležitějším antioxidantům patří beta-karoten, účinné látky
ženšenu, ubichinon, vitaminy C a E, z minerálů selen a zinek. Důležité je také hodně se
pohybovat na čerstvém vzduchu a načerpat
sílu z jarního sluníčka. Sluneční záření nepřímo zlepšuje náladu tím, že podporuje
tvorbu hormonu serotoninu. Jeho nedostatek
se projevuje smutkem, v těžkém případě dokonce depresemi.
K načerpání sluneční energie přispěje třeba
i víkend na horách. Skvělou imitací slunce je
pak fototerapie, která pomocí speciálních biolamp nahrazuje sluneční svit. K posílení imunity
vede i otužování a saunování, dostatek odpočinku a spánku. A usmívejte se a radujte se z malých věcí, protože úsměv je nejsilnější lék. 
Aneta Krajcová (STAN – Tučňák),
zastupitelka MČ Praha 4

názory

ZDRAVÝ ROZUM VÍTĚZÍ, NĚKDY ALE MOC POMALU...
Řadu motoristů, ale i cestujících v autobusech zaskočily
první květnové pondělí šílené
kolony na Vyskočilově ulici
a v jejím okolí. Mnozí se pak
ptali, cože se to vlastně děje.
Odpověď je prostá. Konečně se
začala stavět první ze dvou nájezdových ramp právě z Vyskočilovy na magistrálu. Po týdnu
Pavel Caldr,
omezení, kdy hororová cesta
zastupitel
od Michelské na Budějovickou
byla vedena kvůli napojení nové kanalizace jen
jedním pruhem, je už situace lepší, pojízdné parkoviště zmizelo. A věřte, bude ještě mnohem líp!
Až bude totiž hotová první z ramp, což by mělo
být do týdne po letních prázdninách, budou moci
řidiči, kteří míří na magistrálu od Michelské, poměrně v poklidu zmizet z Prahy 4, aniž by je čekala zbytečná vyhlídková jízda okolo metra na Kačerově a nepříjemné odbočování z Vídeňské na Jižní
spojku. Nebo v druhém případě taktéž zbytečná
prohlídka Budějovické a nájezd na magistrálu až

za Bauhausem na Pankráci. Oddechnou si jak řidiči, tak i obyvatelé celé lokality.

Nezůstaňme v půli cesty
No, a až bude hotová i druhá nájezdová rampa
pro směr od Budějovické, jak jsme za mého působení v čele radnice podporovali, tak bude
možné konstatovat, že zdravý rozum opravdu
zvítězil. Podle dopravní studie by se totiž měla
snížit dopravní zátěž v celém okolí až o desítky
procent. A znovu si dovolím připomenout, že
jde o auta, která nechtějí nic jiného, než dát Praze 4 co nejdříve sbohem. Doufám proto, že se
v dohledné době podaří vyřešit spory okolo druhé rampy a rozumné řešení bude hotové celé.
Jak to vypadá, když se věci nedotáhnou do konce, konečně známe všichni. Stačí jen zmínit
Městský okruh, který je okruhem stále jen na
papíře, či Pražský okruh, který je na tom podobně. Spořilovští by mohli vyprávět... Dejme tedy
napřed šanci autům, aby měla kudy rozumně
jezdit (a parkovat) a pak se můžeme pustit i do
takových věcí, jako je třeba humanizace magist-

■ Stavba nájezdové rampy přinesla zprvu
dopravní komplikace. Foto: archiv
rály i jiných komunikací, které si to samozřejmě
zaslouží.
Pavel Caldr (BEZPP),
zastupitel MČ Praha 4

Zůstane Branické divadlo uzavřené nadobro?

Michal Hroza,
zastupitel

Rada městské části Praha 4
učinila počátkem letošního
roku druhý a znovu neúspěšný pokus vybrat nového provozovatele dávno opraveného
Branického divadla. Po prvním neúspěšném kole, které
proběhlo v loňském roce, při
kterém byli všichni tři účastníci vyřazeni hned při otevírání obálek pro nesplnění některé z podmínek soutěže, se
Rada MČ Praha 4 rozhodla

pro druhý pokus.
Do soutěže se celkem přihlásilo šest uchazečů, kteří všichni splnili požadované podmínky.
Komise pro kulturu, volný čas a náboženské
společnosti, která má jako poradní orgán rady
městské části tuto věc v gesci, nabídky pečlivě
vyhodnotila a doporučila radě většinou svých
hlasů uzavřít smlouvu s jedním ze dvou vybraných vítězných uchazečů. Samotné projednávání této věci v komisi se bohužel neobešlo bez
kroků ze strany předsedkyně komise P. Rejchrtové, které byly vedeny zřejmou snahou omezit
transparentnost tohoto výběru. Nejenže podklady ke svému rozhodnutí dostali členové jen
několik dní před svým zasedáním a byli nuceni
podepisovat slib mlčenlivosti, přestože mlčenlivostí jsou vázáni jako zastupitelé automaticky,
ale i samotné zasedání komise bylo narušeno
vykázáním veřejnosti ze strany předsedkyně
komise bez toho, aby takovému kroku předcházelo hlasování členů komise. Při pokusu tento
postup se zpožděním legalizovat se naštěstí

ukázalo, že nejen členové komise z řad opozice, ale i několik dalších členů tento postup považují za nehorázný. Je to o to strašnější, že to
byla právě Trojkoalice, která ve svém volebním
programu slibovala otevřenost radničních výborů a komisí veřejnosti a transparentní, otevřenou radnici. Na zasedání komise ani nebyli přizváni jednotliví uchazeči, aby mohli představit
členům komise a především veřejnosti své projekty. Přitom se jednalo o pronajmutí Branického divadla na deset let, tedy zásadní rozhodnutí, které se má dít za maximální možné účasti
veřejnosti.

Téměř rok osiřelá scéna
Rada městské části na svém zasedání konaném dne 9. března 2016 tuto věc projednala
a svým usnesením 5R-289/2016 rozhodla Branické divadlo pronajmout jedné z firem doporučených komisí pro kulturu. Potud je její postup srozumitelný. Dál se však dějí věci, které
by se klidně mohly stát součástí repertoáru
budoucího branického divadelního souboru,
pokud by se rozhodl věnovat komedii. Rada
městské části hned svým následujícím usnesením tentýž den na návrh radní pro kulturu A.
Gjuričové své rozhodnutí o výběru ruší a ruší
i celé výběrové řízení. Radní pro kulturu je
tak přímo odpovědná za stav, kdy je Branické
divadlo téměř rok opraveno, a přesto je pro
veřejnost stále uzavřeno. Z výše uvedeného je
vidět, že pokud nějaké výběrové řízení nedopadne dle představ paní radní a nezvítězí její
protežovaný uchazeč, je třeba takové řízení
okamžitě zrušit.

Zjistit, jak hodlá rada v této věci nadále postupovat, není vůbec jednoduché. Na mé opakované
interpelace odpovídá radní pro kulturu A. Gjuričová nicneříkajícími frázemi jako například:
„Městská část Praha 4 velmi pečlivě zvažuje další
kroky související se znovuvyhlášením záměru
pronajmout objekt divadla.“ Téměř rok po dokončení opravy divadla by měla odpovědná radní
učinit víc než jen zvažovat další kroky. To může
trvat celou věčnost a Braničtí se otevření svého
opraveného divadla nedočkají. Jako TOP 09 jsme
přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je uspořádání transparentního výběrového řízení za
účasti veřejnosti a odborníků, kteří se divadlu
profesně věnují. Jen tak bude možné nalézt nájemce s jasnou divadelní koncepcí a zároveň realistickou představou o fungování divadla. 
Michal Hroza (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4

Vyjádření předsedkyně komise pro kulturu,
volný čas a náboženské společnosti
Petry Rejchrtové (Trojkoaliace/SZ)
Jednání komisí Rady MČ Praha 4 jsou díky Trojkoalici
veřejnosti přístupné. Při projednávání nabídek pronájmu Branického divadla však právní odbor Úřadu MČ
Praha 4 ve vyjádření ze dne 23. 2. 2016 doporučil
z „jednání komise vyloučit účast veřejnosti, protože
účast veřejnosti by bylo možné považovat za zveřejnění nabídek." Přítomní zástupci veřejnosti byli proto
již před začátkem jednání komise požádáni, aby je
v daném bodě opustili, což učinili ještě před příslušným hlasováním komise. 
(red)

STRANA 9

aktuálně

Zástupkyně starosty Iva Kotvová:

„Chceme pomáhat všem občanům bez rozdílu“
Sociální, zdravotní a rodinná politika a evropské
fondy, to jsou kompetence zástupkyně starosty Ivy
Kotvové (Trojkoalice/SZ). Na první pohled by se
mohlo zdát, že to nejsou příliš náročné oblasti, ale
především v sociální sféře jde o nekonečnou práci.
Začněme náš
rozhovor otázkou na využívání evropských
dotací. Jak moc
je v tomto směru Praha 4
úspěšná?
Mohu hodnotit
Iva Kotvová,
zástupkyně starosty úspěšnost jen za
dobu, kdy jsem
na radnici, a za toto období se už povedla řada věcí. V minulém roce
jsme ve spolupráci s kolegy z investic dotáhli a administrativně i účetně
dokončili projekty na zateplení čtyř
školských objektů a také první dodávku kompostérů. Zároveň jsme
uspěli s našimi novými žádostmi, se
žádostí o dotaci na zateplení mateřské školy Fillova a získali jsme finance na v pořadí druhý projekt na kompostéry pro občany Prahy 4.
Letos jsme v rámci programu snižování energetické náročnosti našich budov podali další čtyři projekty na Státní fond životního prostředí
(SFŽP), konkrétně se jedná o MŠ
K Podjezdu, Družstevní ochoz, Spořilovská a ZŠ Na Planině. Nyní čekáme na vyhodnocení. Dále jsme na
Ministerstvo školství podali žádost
o dotaci na projekt Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP), jehož zpracování nejenom podpoří
rozvoj a spolupráci ve vzdělávání
v naší městské části, ale je i předpokladem pro další projekty v oblasti
školství. Zatím byla vyhodnocena
formální i věcná správnost projektu
a v obou jsme úspěšně prošli.
Pokud získáte z SFŽP kladnou odpověď, kdy se začnou budovy
zateplovat?
Bývá zvykem vysoutěžit stavební firmy co nejdříve, aby práce mohly proběhnout přes prázdniny a nebyla stavebním ruchem narušena školní výuka. Nicméně zatím nemáme od SFŽP
stanovisko. S tímto typem projektů
jsou ale v městské části zkušenosti, tak
nepředpokládám komplikace, i kdyby
rozhodnutí padlo později.

STRANA 10

Zmínila jste také projekt kompostérů. Měli o ně občané ve druhé etapě
stejný zájem jako při první nabídce?
Řekla bych, že zájem byl velký
a uplatnilo se všech 350 kompostérů. Po mírně vlažném začátku přišla
vlna zájmu. Byli i žadatelé, kterým
jsme nemohli vyhovět, protože nesplnili základní kritéria – neměli trvalý pobyt na území MČ Praha 4 nebo chtěli kompostéry umístit na
svoje chalupy a chaty. Zbývá nám
nyní předat už jen pár kompostérů
a doladit povinné administrativní
náležitosti vůči poskytovali dotace.

a nyní chystáme další fázi. Cílem je
zprostředkovat občanům aktuální
informace o možnostech bezbariérového pohybu ve městě podle jednotné metodiky Pražské organizace
vozíčkářů. V první etapě jsme zmapovali bezbariérovost vybraných objektů v Praze 4 sloužících veřejnosti,
jako jsou informační centra městské
části, zařízení zdravotních a sociálních služeb nebo některé kulturní
objekty. Tyto údaje se budou hodit
osobám se sníženou pohyblivostí, lidem používajícím vozík nebo berle,
stejně jako maminkám s kočárky.
Na mapování by pak mělo navázat
odstraňování zjištěných bariér.

Vaší druhou velkou svěřenou oblastí je sociální, zdravotní a rodinná politika. Co se na tomto poli za
několik posledních měsíců
odehrálo?
Na takto jednoduše položenou otázku je docela složitá odpověď, vždyť

Se sociální oblastí také úzce souvisí otázka bydlení. Co je zde
nového?
V nedávné době vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, která se
věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role
obcí a státu a vysvětluje vazbu na
sociální služby. Cílovou skupinou
systému sociálního bydlení budou
lidé v bytové nouzi, hlavně rodiny

tyto oblasti zahrnují celou škálu
činností a služeb. Řadu z nich jsme
povinni zajišťovat ze zákona, jako
například oblast sociálně právní
ochrany dětí, a jsou vykonávány sociálním odborem našeho úřadu.
Služby dle zákona o sociálních službách jsou zabezpečovány různými
poskytovateli z řad neziskových nebo církevních organizací, některé
služby zajišťuje náš Ústav sociálních
služeb. Základem při řešení různých životních situací je dostatek
relevantních a dostupných informací, proto nyní připravujeme aktualizaci již dříve vydaného katalogu sociálních a prorodinných služeb na
území Prahy 4. Zájemcům poskytne
ucelené informace v elektronické
i papírové podobě.
Z dalších aktivit bych ráda zmínila
projekt mapování bezbariérovosti
objektů, do kterého jsme se zapojili
již v loňském roce na podnět a s pomocí příspěvku hlavního města

s dětmi, samoživitelky a samoživitelé s dětmi, senioři, lidé, kteří vyšli
z dětských domovů, osoby žijící trvale na ubytovnách nebo lidé bez
domova. Koncepce počítá se třemi
stupni bydlení, takzvaným krizovým bydlením určeným pro akutní
případy, sociálním bydlením jako
mezistupněm a dostupným bydlením, které se již nejvíce podobá tomu klasickému, běžnému bytu. Na
základě koncepce bude vypracován
návrh zákona, který by měl být
účinný od roku 2017. Ze zákona budou pro obce vyplývat i určité povinnosti, na které se již dnes musíme připravovat. Velkou výzvou
dnešní doby je také stárnutí populace. V naší městské části žije na
40 000 osob v seniorském věku.
A je zapotřebí postupně vytvářet důstojný systém podpory i péče.
Všechny tyto oblasti, ale i mnohé
další si zaslouží naši zvýšenou pozornost a určitě se jim budeme vě-

novat nejenom na stránkách
Tučňáka.
Občas do redakce Tučňáka volají
starší občané a stěžují si, že se nemohli či nestihli přihlásit na nějakou akci pořádnou MČ Praha 4.
Nelze přihlášky jinak
zorganizovat?
Pro ilustraci, v loňském roce Praha 4
a její oddělení rodinné politiky zorganizovaly 102 jednorázových akcí
pro seniory, letos jich do konce dubna bylo už 65. Úspěšná byla například nedávná akce Zpátky do škol,
které se zúčastnilo na 200 seniorů,
kteří si chtěli osvěžit školní znalosti.
Oblíbené jsou taneční zábavy v KC
Novodvorská a během prázdnin bude například probíhat cvičení tai ji
v parku Na Pankráci. Zájem o tyto
akce je stále velký a často převyšuje
možné kapacity. Je mi to líto, ale nelze bohužel vždy uspokojit každého
zájemce. A i když jsme se stejně jako
naši předchůdci snažili vymyslet různé způsoby distribuce vstupenek, ve
finále zůstal ten jediný a ozkoušený
– kdo se dřív ozve a přijde, ten vstupenku získá. Aktivním seniorům
mohu doporučit, aby zkusili třeba
návštěvu a zapojení do některého
z klubů seniorů. V Praze 4 jich máme celou řadu a jsou vhodnými místy pro vytváření sousedských i jiných
neformálních vztahů v místě bydliště. Více se dozvíte na straně 16.
Také někteří senioři říkají, že informace o sociálních službách
jsou sice na webu Prahy 4, ale oni
nemají počítač…
Na www.praha4.cz je záložka Seniorweb, kde jsou praktické rady, kulturní, společenské i sportovní tipy
a hlavně odkazy pro zájemce o všemožné sociální poradenství v tíživých životních situacích. Nemají-li
starší občané počítač, mohou využít
naši bezplatnou informační telefonickou linku pro seniory 800 100 128,
kterou Praha 4 provozuje již několik
let. Na tomto čísle získají radu, na
koho se mohou buď na úřadě, či jinde obrátit. Každý občan, který se dostane ať už vlastní vinou, nebo nezaviněně do zapeklité životní situace,
má několik možností, na koho se
v naší městské části obrátit a s kým
svůj problém řešit.
(md)

školství

MONTESSORI SE ROZŠIŘUJE A STĚHUJE SE DO VĚTŠÍCH PROSTOR
Montessori třídy, které již čtvrtým rokem působí
v ZŠ a MŠ Sdružení, se od 1. září zabydlí v ZŠ Jeremenkova. Důvodem je stoupající zájem dětí i rodičů a nutnost rozšířit počet tříd. „Těší nás, že
městská část a zejména radní pro školství Jaroslav
Míth reaguje na rostoucí zájem o alternativní vzdělávání a podporuje projekty, jako je ten náš. Děkujeme také za podporu a pomoc odboru školství,
který nám s rozvojem pomáhá,“ uvedla předsedkyně Montessori sdružení Lucie Němcová.
Provoz Montessori tříd zaštiťuje v rámci ZŠ
Montessori sdružení Praha 4, z.s., jehož původním plánem bylo věnovat se pouze 1. stupni.
„Jak děti rostly, začal narůstat tlak rodičů, abychom otevřeli i druhý stupeň,“ doplňuje Lucie
Němcová a pokračuje: „Momentálně máme tři
věkově smíšené třídy a po přestěhování do ZŠ
Jeremenkova otevřeme čtvrtou, čímž se Montessori 1. stupeň završí a do budoucna počítáme
s náborem 16 dětí do ročníku. V dalších letech
se chceme zaměřit na vybudování návaznosti na
2. stupni, takže kromě hledání učitele pro novou
prvostupňovou třídu poptáváme také pedagogy
s kvalifikací pro 2. stupeň, kterým je blízká
Montessori pedagogika a projektové vyučování.
Případní zájemci najdou informace a kontakty
na www.montessorisdruzeni.cz.“

UČITEL HANUS POSMRTNĚ
VYZNAMENÁN
K letošnímu dni učitelů byl medailí
1. stupně MŠMT vyznamenán in
memoriam Ladislav Hanus, učitel,
který patřil k výrazným postavám
prvorepublikového školství. Učil na
škole v tehdejší Soběslavově, dnes
Křesomyslově ulici a patřil k předním organizátorům pokusné reformní školy. 
(red)

■ Děti se učí pomocí názorných pomůcek
a pracují individuálně. Ilustrační foto: ZŠ Montessori P4

BEZ ZNÁMEK A BEZ STRESU
V Montessori třídách se neznámkuje, protože cílem je maximálně podporovat a využívat vnitřní
motivaci dětí učit se a poznávat. Každé dítě společně s učitelem plánuje svou práci tak, aby
zvládlo požadovaný obsah učiva, ale má svobodu určit si, kdy a s kým si učivo procvičí.
Tento přístup u dětí rozvíjí samostatnost
a zodpovědnost.
Každé dítě je jiné a má jiné vlohy a zájmy, což
se Montessori pedagogika snaží respektovat i využívat. Tím, že každý pracuje individuálně
a svým tempem, nevzniká u dětí stres z toho, že

něco nestíhají nebo jsou horší než ostatní. A naopak, má-li dítě v určité době o nějaké téma zájem, má prostor se mu věnovat, protože je pro
něj díky přirozenému zájmu učení mnohem
snazší.
Zejména na 1. stupni se děti neučí z učebnic,
ale v naprosté většině případů pracují s pomůckami, což je pro ně například v matematice
mnohem snazší a zábavnější. Montessori pedagogika přesně odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu, protože klade důraz na rozvoj
kompetencí a sociálních dovedností, které jsou
pro uplatnění v životě důležitější než data naučená zpaměti; vede děti k vlastnímu objevování
souvislostí a rozvoji logického myšlení. Děti se
již od 1. třídy učí prezentovat před ostatními své
práce, říkat své názory a přijímat zpětnou vazbu, ale také spolupracovat s ostatními a respektovat jejich názory a schopnosti.
Ve třídách nezvoní a výuka probíhá ve větších časových blocích, které umožňují, aby se
děti do rozdělaných úkolů více ponořily a stihly je dokončit. Učitel má v Montessori třídě spíše roli průvodce než někoho, kdo řídí a hodnotí. Protože individuální práce dětí klade na učitele velké nároky, je v každé třídě také asistent
pedagoga.
(red)

ŠKOLÁCI ZÍSKALI
INFORMACE O ELEKTŘINĚ

ÚSPĚCH VE
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

V ZŠ Mendíků se uskutečnila přednáška „Energetická gramotnost - Bez energie to nejde“. Projekt vznikl pod záštitou
FEL ČVUT a za podpory společnosti ČEPS, která má obeznámit žáky základních škol s problematikou energie. Žáci
se dozvěděli, jaké problémy by vznikly při blackoutu, jaké
jsou typy elektráren v České republice a jak společnost
ČEPS pomáhá regulovat výrobu a spotřebu energie. (red)

Dobrodružná exkurze u hasičů ve stanici Budějovická zanechala
v dětech z MŠ 4 pastelky, Plamínkové 2, silný zážitek. Ten společnými silami přenesly na papír a poslaly do soutěže Požární
ochrana očima dětí. A právě jejich obrázek zvítězil! 
(red)

Foto: ZŠ Mendíků

■ Vítězný obrázek z MŠ 4 pastelky. Foto: MŠ

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

■ Medaili z rukou ministryně školství převzala současná ředitelka ZŠ Křesomyslova
Hana Holmanová. Foto: ZŠ Křesomyslova

Mateřská škola V Zápolí 1249/19, Michle, přijme pro odloučené pracoviště MŠ Na Lánech 22, Michle, kvalifikovanou
učitelku s nástupem od 29. 8. Zájemkyně mohou zaslat svůj životopis na e-mail: nalanech@msvzapoli.cz. Kontaktní osoba:
Mgr. Vladimíra Kašová, zástupkyně ředitelky pro MŠ Na Lánech, tel. 776 766 202.
Základní škola Poláčkova 1067, Krč, přijme s okamžitou platností zaučenou kuchařku (na plný úvazek) a pomocnou sílu
(nástup dle dohody). Tel: 774 742 471, 241 440 290, e-mail: hrebcovakveta@seznam.cz.
Mateřská škola Jílovská 75 v Braníku hledá od nového školního roku kvalifikovanou učitelku na plný prac. úvazek. Informace na tel. 241 011 881, 241 011 888 nebo 734 749 843.
Škola Kavčí hory přijme na HPP vrátnou(ého) s úklidem od září. Prac. doba od 13.30 do 22.00 h. Dále uklizeče/ku – HPP,
nástup srpen-září 2016, výhodou je praxe ve školství. Jen vážní zájemci. Profesní životopis na adresu: peterova@ksidlisti.cz,
tel.: 241 090 234.
Školní jídelna mateřské školy Kavčí hory přijme od září kuchařku na plný pracovní úvazek vyučenou v oboru nebo s praxí ve školní jídelně. Dále pracovnici na 0,6 úvazku pro pomocné práce v kuchyni. Informace skolnijidelna@ksidlisti.cz, tel. 241 090 239.
(red)
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rozhovor
Zakladatel STTO Karel Krtička:

„Kamarádství a solidarita přetrvávají u našich členů i v dospělosti“
Duchovní otec Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO) v Praze 4 Mgr.
Karel Krtička se celý život angažoval ve prospěch dětí a mládeže. A především jeho
zásluhou se naše městská část může pyšnit sdružením, které existuje téměř 50 let!

Celý život se zabýváte světem
dětí. Co vás
v mládí
formovalo?
Moji rodiče vstoupili do KSČ v červnu 1945 a všemu
nadšeně věřili.
A prarodiče nedali
dopustit na tatíčka
Masaryka. A tak
doma viseli na stěnách Stalin, Gottwald a Zápotocký,
babička s dědou
■ Karel Krtička. Foto: archiv KK měli vyvěšeného
Masaryka. A já po
válce často stonal a z nudy četl. Do 12 let jsem
u dědy přelouskal téměř všechno od Jiráska, u rodičů Komunistický manifest i nějaké Leninovy
spisy. K tomu mi strýček – architekt a také „černý
baron“, půjčoval foglarovky. A jako dysgrafik jsem
musel jedny prázdniny opsat celou knihu Timur
a jeho parta. Celkem se mi to líbilo. Porovnával
jsem ji s Rychlými šípy a našel tam dost podobností v kamarádství a dobrých skutcích.

pořád, vznikla nám také oddílová manželství. Solidárnost. Když jedna naše členka a mnohaletá
zdravotnice ovdověla a navíc ji a jejího malého
syna automobilem srazil na přechodu nepozorný
důchodce, naši vydělávající členové uspořádali
nec skončil jako sekretář v dětském časopise
sbírku a věnovali ji docela slušnou částku. A léčil
Ohníček…
je také lékař z členů Lvíčat. A kontinuálnost, činJezdil jsem po republice a psal o pionýrských
nost provozujeme téměř 50 let. Já stále jezdím
skupinách. Po vojně jsem byl v Pionýrských novinách (pozdější Sedmičce) a poznal mnoho zají- na tábory alespoň na pár dní. Za ty roky jsem vymavých lidí. Mezi nimi i dr. Karla Průchu, jedno- nechal jen jeden vinou těžkého zánětu slinivky,
který mi pak znemožnil nadále vést oddíl.
ho ze skautských šéfů, který se vrátil z vězení.
Ten mi poskytl spoustu skautských her i literatuV Orlických horách máte táborovou základnu.
ry, takže někdy kolem roku 1968 jsem věděl
Učí se děti na táboře kromě poznávání přírody
hodně i o skautingu.
i dalším věcem?
Před 30 lety jsme po mnohaletém pendlování po
Jak to bylo se založením STTO?
různých opuštěných hájovnách a vypůjčených
V červnu 1968 jsem byl zvolen jako novinář do
vedení České rady Pionýra. Byli jsme dost vzpur- tábořištích našli a pronajali si stoletou zdevastovanou chalupu v Nebeské Rybné u Rokytnice
v Orlických horách. Řadu let jsme ji opravovali
vlastními silami a s minimálními prostředky
sdružení a s pomocí rodičů našich dětí. Podstatnou finanční podporu nám poskytlo po roce
1990 hlavně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale i pražský magistrát a MČ Praha 4.
Program začíná stavbou tábora. Nechybí dobroní a po srpnu jsme ihned přerušili styky s pioný- družné hry i bojovky se sousedními tábory i několikadenní putování. Sami si vaříme a mnohé
ry z okupačních zemí. Až do ledna 1970 nás lámali, abychom to vzali zpět, a pak normalizátoři zúčastněné matky vzpomínají na moji ženu, která je to naučila. Máme nejlevnější třítýdenní tánezávislého Pionýra zrušili. Část z nás si ale slíbor široko daleko a bereme děti od 5 let. Ty jezdí
bila, že budeme s dětmi pokračovat a pokusíme
se zachránit u pionýrů to dobrovolné, nezávislé, na 14 dní, starší na tři týdny a konečná cena je
pro ně 4 500 korun.
demokratické a mimoškolní.

Skautské hnutí bylo tehdy rozprášené, takže
jste se vydal asi na pionýrskou stezku…
Slib jsem složil v roce 1952 jako jeden z prvních
ve vršovické škole. Měli jsme naštěstí bezvadnou
učitelku i vedoucí Květu Boudovou, jezdili jsme
s ní na tábory, učila nás poznávat přírodu, jeskyně a skály. Pak jsme se přestěhovali na Hanspaulku a i tam jsem narazil na skvělé starší kamarády
a vedoucí. Třeba na Jiřího Bergera, pyrotechnika,
který v roce 1968 pomáhal v Davli točit Američanům Most u Remagenu a zahrál si i ve filmu Trhák. Jezdili jsme na tábory, lesní brigády, hráli,
zpívali a učili se o přírodě. I o práci s dětmi, takže jsem již v 9. třídě vedl oddíl. Měl jsem představu, že budu něco mezi Rikitanem
a Timurem…

To byl hlavní důvod, proč jste se ještě na přelomu let 1968/69 angažoval u pionýrů na
Novodvorské?
Ano, a také nám s manželkou, která dřív učila
a vedla pionýrskou skupinu ve škole Sdružení,
chyběla práce s dětmi. Na první schůzku jsme děti pozvali do Lesního divadla. Přišlo jich asi 40,
vedle kluků v odrbaných teplácích a džínách stály
načančané holčičky s mašlemi. A po prvním lesním závodě na druhou schůzku přišli hlavně ti
kluci a asi jen pět dívek. Na přání dětí vznikly klukovské družiny Tankisti a Letci, jen děvčata stále
neměla název. Až mi jedna řekla: „Víš, Krtku,
jsme nejmladší občané této republiky, která má ve
znaku lva. Tak budeme Lvíčata.“ A nakonec jsme
si ten název odhlasovali pro celý oddíl.

A povedlo se?
Asi ano, ale doba nám nepřála. Vydával jsem
s kamarádkou pro vedoucí samizdat a dostali
jsme se kvůli mým kritickým článkům o Československém svazu mládeže do konfliktu s jeho
funkcionáři. Celá kauza vygradovala až na OV
KSČ, mne v 17 letech navštívil příslušník státní
bezpečnosti a bylo po „legraci“…

Vás děti oslovovaly přezdívkou?
Ano, měli jsme dost věcí převzatých ze skautingu, zejména z E. T. Setona, včetně jeho znaku
lesní moudrosti. Ostatně, i první pionýři ze Sovětského svazu vznikli na základě skautingu
a pod školství byli podřízeni až za Stalina.

Martin Dudek

Vy jste se pak nedostal na žurnalistiku, chvilku jste brigádničil na stavbě mládeže a nako-
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„Máme nejlevnější
třítýdenní tábor
široko daleko“

Na vedení Lvíčat a po roce 1989 samostatného
STTO jste se podílel přes 33 let. Co vám v hlavě
za tuto dobu nejvíce utkvělo?
Prosté kamarádství. S mnoha členy se scházím

Co dnes STTO dětem nabízí a přijímáte nové
členy?
Pravidelné celoroční hry, volené dětmi, letos na
téma Vikingové. Výlety, různé jednorázové akce,
brigády, soutěže a tak dále. A děti se k nám mohou nadále hlásit. Více se zájemci dozví na
www.stto.cz.

Staňte se letos Vikingy!

46. letní tábor turistického oddílu Lvíčata se koná
od 9. do 30. 7. v Orlických horách pro děti od 5 do
14 let. Program tábora je letos motivovaným příběhy bájných Vikingů. Děti se mohou těšit na dobrodružné bojovky, výlety, sporty, kolektivní hry
a mnoho dalších zábavných aktivit. Spí se ve stanech s podsadou a zázemí je v přilehlé budově. Cena 4500 Kč. Info na www.stto.cz/lvicata.

kalendáriumnačerven
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Každé út a čt 10.00–11.00 hod.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Klub Zdraví Lhotka. Rezervace na 733 761 059, www.radostnyzivot.eu.

St 1. – Út 21.

VÝSTAVA POLICEJNÍCH DOPRAVNÍCH VOZIDEL
OC Arkády Pankrác.

St 1. 9.00–12.00 h.

PRAKTICKÝ KURZ PŮSOBIVÉHO PSANÍ
Kurz pro všechny, kteří potřebují psát texty pro své podnikání a chtějí
získat praktické tipy. Info a rezervace místa: www.babyoffice.cz
9.00–10.30 h. SNÍDANĚ S LUCIÍ KÖNIGOVOU
Přijďte si popovídat na téma výchovy dětí s autorkou knihy (Ne)
gramotný rodič. Info a rezervace místa: www.babyoffice.cz
10.00–12.00 h. KOLIK NAŠEHO ČASU A POZORNOSTI
DĚTI POTŘEBUJÍ
Seminář, přednáší psycholožka Mgr. Pavla Koucká. Knihovna ZŠ
v přízemí, děti hlídány v herně. Cena 80 Kč / osoba. Registrace nutná do 25. 5. na mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.

Čt 2. 20.00 h.

KONCERT ALEXANDRA GLIZE
Kytarista vystoupí se svým projektem Magic Guitar. Originální show
s loopem a efekty. Vstupné dobrovolné. Café Start.

Čt, pá 2.–3. 8.30–18.30 h.

VÝMĚNNÝ BAZAR OBLEČENÍ
Přineste oblečení, kabelku či batoh a na oplátku si můžete odnést cokoliv
z toho, co přinesli ostatní! Oblečení můžete do Baby Office nosit průběžně
do 1. 6. Kontakt ohledně termínu předání věcí: info@babyoffice.cz.

Pá 3. – Ne 5.

VESLAŘSKÉ PRIMÁTORKY
Již 103. ročník Primátorek nabídne v pátek závody univerzitních cellů,
v sobotu se uskuteční rozjížďky a doprovodný program (diváci se mohou svézt na gondolách) a neděle bude patřit finálovým jízdám.

Po 6. a 13. 9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod.

MALÝ MUZIKANT
Zpíváme, tančíme, hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka
a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

Út 7., 14. a 28. 16.00–17.00 hod.

ZJEVENÍ JANA A DNEŠNÍ DOBA
Poslední kniha Bible a naděje pro dnešek. Přednáší: Jaromír Loder,
B.Th. Klub zdraví Lhotka. Vstup volný.

Každé út 17.30–18.30 h.

JÓGA PRO ZDRAVÍ
Protáhněte si tělo v komorním prostředí blízko metra Pankrác. Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.

Út 7. 9.00–12.00 h.

JAK NA MARKETING PŘI OMEZENÉM ROZPOČTU
Inspirativní kurz. Info a rezervace místa: www.babyoffice.cz.
16.00–18.00 h. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Centrum dětského úsměvu, Hvězdova 19, pořádá zápis dětí na
prázdniny a na příští školní rok. Vhodné pro děti, které nebyly přijaty do mateřské školy.

St 8. 19.00–21.30 h.

ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Pravidelné setkávání a posilování ženské energie.
Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána.
20.00 h. NA STOJÁKA
Stand up comedy. Žluté lázně.

Čt 9. 9.00–16.00 h.

Pá 3. 10.00–12.00 hod.

DĚTSKÝ DEN
Skákací hrad, hry a soutěže. Volná herna a drobné občerstvení na
místě. Tento den platí vstupné dospělí, děti zdarma. Cena 30 Kč
členi / 50 Kč ostatní. Info na www.mcrybicka.com.

(NEJEN) EKOLOGICKÝ MDD
Oslava Mezinárodního dne dětí v parku Na Pankráci. Info na str. 3.
17.00–19.00 h. LETNÍ SLAVNOST V BRANICKÉ TŘEŠŇOVCE
18.00–20.00 h. PJÉR LA ŠÉ´Z – ZMĚNA PARADIGMATU
Další přednáška známého psychoterapeuta, divadelníka, muzikanta
a spisovatele Pjéra la Šé´ze, dlouholetého spoluhráče Jaroslava
Duška z divadla Vizita. Nutná rezervace míst! Centrum Dajána.
20.30 h. NA SEVER OD SLUNCE
Filmový dokument. Vstup zdarma. Café Start.

So 4.

Pá 10. 18.00 h.

10.00 hod. ČESKÝ POHÁR V KOLOVÉ ŽÁKŮ
Ve finále se utká 8 družstev včetně domácích zástupců TJ Pankrác.
Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického ul. Vstup volný.
13.00–17.00 h. DOST SLUŠNEJ DEN
Velké rodinné zábavné odpoledne. Info na str. 14.
14.00 h. DEN DĚTÍ
Odpoledne plné zajímavých aktivit a netradičních soutěží. Po akci bude
následovat táborák v Hodkovičkách. Pořádá Sdružení turistických a tábornických oddílů v areálu ZŠ Jílovská. Info na www.stto.cz/den–deti.

So 4. (9.00–18.00 h.) – Ne 5. (9.00–17.00 h.)

AUTOMATICKOU KRESBOU KROK ZA KROKEM
Prožitkový Pastelový víkend s Jarmilou Beranovou. Přihlášky: www.
pastelovysvet.cz , jaremilaberanova@upcmail.cz , 606 118 857,
261 226 474. První jazyková ZŠ Horáčkova 1100/14, Krč.

Ne 5. 19.00 – 21.00 h.

KOMORNÍ KONCERT PATRIKA KEE
Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Každé po 17.00–18.30 h.

EASY ENGLISH FLOW
Netradiční kurz angličtiny pro věčné začátečníky a mírně pokročilé.
Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.

Po 6. 9.00 h.

PŘÍMĚSTSKÝ ŠKOLKOVÝ TÁBOR V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Zápis pro děti od 2,5 do 7 let. Flexibilní čerpání permanentek, kvalitní zázemí, lesní pedagogika, Začít spolu. Zapsat se můžete na
e-mailu eva.surova@podhoubi.cz.

NOC KOSTELŮ
Program v kostele sv. Anežky České v Záběhlicích najdete na
www.farnost–sporilov.cz/noc–kostelu.
19.30 h. KONCERT
V rámci celostátní akce Noc kostelů vystoupí v kapli sv. Václava
v Thom. nemocnici smíšený pěvecký sbor Gabriel. Vstup volný.

Pá 10. a 17. 10.30 – 11.15 hod.

HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu
afrického bubnu jambee. Rezervace nutná, SMS předem na tel.
736 537 019. Cena 130 Kč. Info na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

Pá 10. – Ne 12.

NOC KOSTELŮ A VÍKEND VÍRY
Všechny programy jsou zdarma. Římskokatoliká farnost,
Ve Lhotce 36, info na www.lhoteckafarnost.cz.

So 11. 10.00 hod.

FINÁLE 2. LIGY V KOLOVÉ
Dva nejlepší týmy postoupí do 1. ligy. Startuje 7 družstev z celé ČR včetně dvojice z TJ Pankrác. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického ul. Vstup volný.

St 15. 19.00–21.00 h.

ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Čt 16. 10.00–12.00 hod.

ROZLOUČENÍ S RYBIČKOU A ŠKOLNÍM ROKEM
Rybička se stěhuje do nových prostor, přijďte se rozloučit. Od
16 hodin zábava pokračujezahradní slavností ZŠ Na Chodovci. Ce-

na 30 Kč členi / 50 Kč ostatní, 2 děti 50 Kč členi / 80 Kč ostatní.
Info na www.mcrybicka.com a www.zsnachodovci.cz.
16.00 h. KONCERT PRO RADOST
Zahrají žáci oboru flétna ze ZUŠ Praha 4 Křtinská za klavírního doprovodu Iljany Christové Nikolovové směs klasických skladeb od baroka po
současnost. Vstup volný. Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice.
18.00–19.30 hod. NESPORNÉ VÝHODY ROSTLINNÉ STRAVY
Přednáší: Roman Uhrin. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.

So 18.

PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU, ZNOVUZROZENÍ, MERKABA
Celodenní workshop vede emoční terapeutka, léčitelka Vlaďka Samaya. Nutná rezervace. Centrum Dajána.
10.00 –18.00 hod. CO KDE S DĚTMI?
Přijďte se podívat nejen na to, co nabízí MC Rybička v novém školním roce pro vás a vaše děti. Součástí prezentace bude i výtvarka pro malé i větší
děti. Akce se koná před Chodovskou tvrzí, pořádá Almion Praha, s.r.o.
Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Info na cokdesdetmi.webnode.cz.

Ne 19.

10.00 h.PESFEST
Zábavný rodinný den v parku Na Pankráci. Info na str. 3.

Po 20. – pá 25. 15.00–19.00 h.

TřeŽně V BRANICKÉ TŘEŠŇOVCE
Přijďte si načesat třešně, žebřík a česáček k zapůjčení. Info na
www.podhoubi.cz.

St 22. 9.00 hod.

BĚH MLÁDEŽE
Areál ZŠ Jitřní, Hodkovičky.
18.00 – 21.00 h. HUDEBNĚ – MEDITAČNÍ VEČER
Hudební meditace muzikoterapeutů Dana a Jany Čadových. Nutná
rezervace. Centrum Dajána.

Čt 23. 9.00–10.30 h.

SNÍDANĚ NA TÉMA TESTOVÁNÍ SILNÝCH STRÁNEK
Přijďte si vyzkoušet diagnostické nástroje, které vám otevřou nové
obzory, a popovídat si s odborníky. Baby Office, registrace na
www.babyoffice.cz.
18.00–19.00 hod. CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE
Nordic walking. Sraz KLUB ZDRAVÍ Lhotka. Rezervace na
733 761 059, www.radostnyzivot.eu. Vstupné dobrovolné.

Ne 26.

14.00 h. OSLAVA TŘEŠŇOBRANÍ
Slavnostní ukončení TřeŽní, soutěž o nejlepší třešňové dobroty, živá hudba, třešňové hrátky pro děti. Více na str. 29 a na www. podhoubi.cz.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.Facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, sídliště Krč, po–ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra)
Přihlášky a rezervace na tel.: 721 040 045, akce@dajanapraha.cz
Info na www.dajanapraha.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info tel. 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz
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akce

CYKLOSTEZKOVÁ KAMPAŇ VYVRCHOLÍ DOST SLUŠNÝM DNEM

Dost Slušnej Den je akce pro malé i větší děti i jejich
rodiče, která proběhne 4. června od 13 hodin a je
vyvrcholením kampaně Za slušnost na cyklostezkách. Ta probíhala v uplynulých měsících po celé
Praze a v současné době pokračuje online.
V rámci zábavného odpoledne se můžete těšit na
soutěže, hry, zábavnou show a také muziku. Potkáte se s Hankou Kynychovou, poslechnete si objev
roku Evropy 2 Sebastiana nebo si užijete dětský
muzikál Sněhurka. Start bude od 13 hodin (lze přijít i později) v areálu Viničního domku v ul. Chuchelská 6/1. Zde budou připravené atrakce a soutěž
s tematikou dopravy, další stanoviště bude ve Vodpočívárně, na louce pod Mostem inteligence, a konečná trasy bude v areálu Vltavanů, kde bude připravený pestrý program na pódiu i další soutěže.

„Účastníci budou sbírat razítka do kartiček, ze kterých bude vylosováno 15 dětí, které vyhrají zajímavé ceny. Děti se budou bavit a také se naučí něco
o bezpečném pohybu na kole nebo na kolečkových
bruslích,“ řekl Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), starosta MČ Praha 4, který je nadšeným cyklistou. Ceny na Dost Slušnej Den věnovala Česká hračka.

BÁJEČNÉ ATRAKCE PRO DĚTI
Na stanovišti v areálu Vodpočívárny čekají na
děti báječné atrakce jako třeba střílení z luku,
lezení po lanech nebo Mein Craft hlavy. Vodpočívárna pro tento den nabízí návštěvníkům
s kartičkami velké slevy na zapůjčení koloběžky, člunu, skákacích bot nebo šlapadel. Na louce
u Vltavy (přes cyklostezku od Vltavanů) si děti

pohladí koně jízdní policie, vyzkouší si slepodráhu od Tyfloservisu nebo si zkusí, jaké to je
zasáhnout cíl foukací šipkou.
V areálu Vltavanů budou po celý den stánky
se soutěžemi pro malé i velké děti, budete si
moci vyzkoušet policejní auto nebo motorku,
naučit se sebeobranu, zacvičit si, poslechnout si
muziku či si dát něco dobrého na zub.
Pořadatelem akce je MČ Praha 4 ve spolupráci
s Hobby centrem DDM Praha 4 a MČ Praha 12.
Více informací najdete na facebook.com/DostSlusnejDen.
(red)

PROGRAM V AREÁLU HOBBY
CENTRA 4 VLTAVANŮ
13:00	Zahájení
13:15 Předváděčka sebeobrany pro děti
13:30 Taneční vystoupení Hobby centra
13:50	Dance4mom fitness - taneční program
pro maminky s dětmi
14:10	Kouzelníci z Hobby centra
14:25	Dětský muzikál Sněhurka - Kühnův dětský sbor
15:00	Vystoupení z Hobby centra
15:15	Vystoupení dětí z DD s H. Kynychovou
15:35	Cvičení Hanky Kynychové s dětmi
16:00	Sebastian, hudební objev Evropy 2
17:00	Losování výherců z celodenních soutěží
– rozdá se až 15 krásných dárků

MULTIKULTURNÍ FESTIVAL KALEIDOSKOP HOSTÍ PARK NA PANKRÁCI
nadupanou romskou muziku od Terne Čhave.

JÍDLO, PITÍ, ŠPERKY

MČ Praha 4 pořádá již druhým rokem multikulturní festival Kaleidoskop. V parku Na Pankráci
se 11. června (10.00–21.00 h.) rozezní hudba
z celého světa, bude zde možnost ochutnávat
speciality světové kuchyně, vyzkoušet si tanec,
hlasovou dílnu či výrobu etnických šperků.
Program nezapomněl ani na děti, které zaujmou zajímavé výtvarné i taneční dílny. Pro zvídavce jsou připravené přednášky neziskových organizací, jako je například Amnesty Intenational.
„Mám radost, že se náš festival stal Hate Free festivalem a získal záštitu Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva,“ uvedl Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), starosta MČ Praha 4. Projekt je spolufinancován Magistrátem hl. m. Prahy. Vstup na festival je zcela zdarma.
Již v deset hodin ráno se pankrácký park
rozvoní exotickými jídly a rozezní hudbou z celého světa. Na hlavním pódiu se bude celé dopoledne tančit. Můžete spatřit vietnamský, perský
i bollywoodský tanec. Odpoledne bude hrát jedna zajímavá kapela za druhou. Uslyšíte například židovskou hudbu v podání Šarbilach, world
music od Yellow Sisters, fúzi iránské hudby
a jazzu v podání Shabab Tolouie Quartet nebo
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Na malé scéně si návštěvníci vyzkouší v tanečních dílnách různé taneční styly, vyslechnou zajímavé přednášky, podívají se na vystoupení capoeiry a užijí si bubenickou nebo hlasovou dílnu s Antonií a Papisem Nyass.
Na festivalu bude možné ochutnat perskou, vietnamskou, afghánskou, ugandskou nebo mexickou kuchyni. Žízní jistě také nikdo trpět nebude,
kromě nealkoholických a regionálních nápojů se
budou točit piva z malých českých pivovarů. „Fes-

PROGRAM

tival přivítá i řadu neziskových organizací, které
zde budou prezentovat svoji činnost a připravily si
program pro dospělé i děti. Jde například o Amnesty International, Integrační Centrum Praha nebo
spolek Lungta,“ uvedl Petr Štěpánek.
A samozřejmě nesmí chybět market se zbožím
z celého světa. Na festival přicestují výrobky
z daleké Guatemaly, Thajska nebo slunné Afriky.
V parku bude také stát kyrgyzská jurta. Přednost
mají fair trade obchody a spolky, které ze své činnosti podporují například školy v Africe nebo
drobné podnikatele z dalekých koutů světa. Info
na www.festival-kaleidoskop.cz. 
(red)

10:00 Kintari foundation - tradiční indický tanec v zářivých barvách a kostýmech.
10:30 Rinceoirí - nejstarší taneční klub zabývající se irskými tanci v České republice.
11:00 Kintari foundation - nádherné kostýmy, vějíře a vietnamská hudba v podání skupiny Kintari.
11:30 Džerelo - ukrajinský tanec a hudba.
12:00 Afghánský a perský tanec - Theresa Grantorino Tribal Dance.
12:30 Kintari foundation - tradiční tance z indonéských ostrovů Jáva, Bali, Kalimantan, Sumba a Sumatra v originálních kostýmech.
13:00 Om Dance Academy – bolywoodský tanec obsahuje rozličné taneční prvky jak indického, tak západního tance, inspirované
produkcí indického filmu v Bombaji
13:30 Pakistánský tanec - Theresa Grantorino Tribal Dance
14:00 Atarés - skupina se zaměřuje na interpretaci zejména kubánské a latinskoamerické hudby.
15:00 Šarbilach - ojedinělé pojetí tradičních židovských melodií v orchestrálním podání spojujícím prvky vážné, populární a etnické hudby.
16:00 Zapaska - duo zkušených hudebníků a skladatelů z Ukrajiny. Hrají na „živé“ nástroje, zároveň používají i elektronické nástroje.
17:00 Shahab Tolouie Trio - vynikající muzikant, skladatel a kytarista původem z Iránu přiveze na Kaleidoskop živelnou směs kytarové hudby, perských mystických básní a temperamentního flamenca.
18:00 Yellow Sisters - Yellow Sisters jsou zvukovými iluzionistkami a procházejí s lehkostí napříč žánry soulu, funky, r´n´b, world
music, jazzu a reggae.
19:00 Meteleska – kapela hraje hudbu, co diváky roztančí. Mezi žánry je velmi těžko zařaditelná - hudba je směsí rocku a world music, na reggae příliš rychlé a tvrdé, na SKAčko malinko pomalé.
20:00 Terne Čhave - sedmičlenný band prošel několika žánrovými proměnami, od klasického kytarového rom-popu, tradičního „čardášové“ pojetí až k tvrdšímu, téměř punkovému zvuku.

čtyřkasportuje

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVNÍ KLUBY A JEDNOTY PRAHY 4
ABC Braník si myslí na fotbalovou divizi
Jedním z nejstarších fotbalových klubů na území městské části Praha 4 je ABC (Atleticko branický klub) Braník. V roce 2014 oslavil 100 let
od založení a má dobře našlápnuto i do druhé
dvoustovky existence.
V klubu se původně hrál hlavně bandyhokej,
ale nakonec zvítězil fotbal. Největší úspěchy
sklízel v 70. letech, kdy hrál divizi, a nejslavnějším branickým hráčem se stal po přestupu do
Sparty Václav Mašek, účastník slavného mistrovství světa 1962 v Chile. Mimochodem, vsítil tam
gól Mexiku již v 16. sekundě hry a až do roku
2002 šlo o nejrychlejší branku v historii šampionátů. Na svoje sportovní kořeny ale nezapomněl
a do Braníka se vrátil jako trenér.
„Letos hrajeme po dlouhé době pražský
přebor a zatím je to asi pro nás strop. Potenciál na postup do divize tu je, ale musíme být
na to finančně i sportovně připraveni,“ říká
předseda klubu Petr Silovský. Tomu kromě
fotbalových výsledků dělá radost i členská
základna, která čítá přibližně 230 aktivních
hráčů a hráček, z čehož je asi 180 dětí. „Má-

me také fotbalový oddíl žen a nově jsme založili oddíl dívek. Pořádáme totiž v našem
areálu pro školky dopolední aktivní program
a chtěli jsme nabídnout sportovní vyžití klukům i holkám,“ vysvětluje Petr Silovský, který kromě řízení chodu klubu sám aktivně
hraje fotbal a ještě je členem výkonného výboru tělovýchovné jednoty, pod kterou ABC
Braník spadá.

NÁBOR PROBÍHÁ CELOROČNĚ
Domácí prostředí mají fotbalisté v areálu Za
Mlýnem, ve kterém jsou dvě plochy s travnatým povrchem, hřiště s umělou trávou, restaurace a nezbytné zázemí. ABC Braník každoročně pořádá klubové akce, které jsou rovnou spojené s dnem otevřených dveří a získáváním nových hráčů. Nejbližší bude v prvním zářijovém
týdnu, ale nábor v podstatě probíhá po celý
rok. „Stačí si na našem webu abcbranik.cz najít
kategorii a termín tréninku a přihlásit se u trenérů,“ radí Petr Silovský. A jaká je spolupráce
mezi klubem a MČ Praha 4? „Určitě výborná,

CO SE JEŠTĚ UDÁLO?

Začátkem května se utkali žáci našich základních
škol na půdě ZŠ Jitřní a závodili v rámci projektu
OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů v pěti sportovních disciplínách – trojskok, medicinbal, švihadlo, dribling a kliky. Nejlepším předával ceny zástupce starosty Zdeněk Kovářík
(red)
(ODS, na snímku). 

Kari traa Urban Training
Účastnice vyměnily přeplněné posilovny za čerstvý
vzduch a vyrazily zpevnit svá těla s použitím městských prvků. Posilovnou se tak stala například lavička, schody, stromy či prolézačky.

Plavecko-běžecký
pohár MČ Praha 4

Vltava RUN 2016
Svůj 360 km dlouhý štafetový běh zakončily v Praze 4 dvanáctičlenné týmy, které závodily podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.
Rotary Dragon Boat
V sobotu 14. května se MČ Praha 4 pod záštitou
zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS) zúčastnila
7. Rotary Dragon Boat Charity Challenge a podpořila tím získání peněz pro místní charity.

Foto: Praha 4

FBK OLYMP PRAHA SKVĚLE REPREZENTOVAL

■ Stříbrní medailisté FBK
Olymp Praha. Foto: FBK

jsme vlastně živi z toho, co nám kdo přispěje.
Praha 4 nám společně s pražským magistrátem
pomáhají financovat letní kempy, příměstské
tábory, fotbalové školky, celoroční kroužky
a materiálové vybavení. Bez velkých sponzorů
bychom nemohli pořádat tolik akcí, kolik děláme, a proto jim patří náš velký dík,“ uzavírá
Petr Silovský. 
(md)

ČTYŘKA V POHYBU

Foto: Praha 4

Žáci 4.–9. tříd se na konci dubna utkali v Plavecko-běžeckém poháru, který se konal pod záštitou zástupce starosty Zdenka Kováříka (ODS). Závod probíhal v plaveckém bazénu Zelený pruh, běžecké síly
(red)
změřili poté v lesoparku Dobeška. 

■ Malí špunti se na branickém hřišti pravidelně učí fotbalovou abecedu. Foto: ABC Braník

Hráči z družstva přípravky FBK Olymp Praha příkladně reprezentovali MČ
Praha 4 na florbalovém turnaji Kralupy Open 2016. Ve velké konkurenci
15 týmů z Prahy, Plzně, Liberce a dalších měst získali odchovanci Prahy 4
druhé místo. Tým složený z hráčů ročníků 2007 a 2008 nestačil jen na
chlapce DDM Ostrov. Tým FBK Olymp Praha tak navázal na úspěchy
v celoroční soutěži, ve které se umístil na 5. místě z celkem 42 týmů. Veškeré informace o kroužcích na základních školách, družstvech, letním
(red)
kempu a soustředění naleznete na www.fbkolymp.cz. 

KARATISTÉ MĚLI
MEDAILOVÉ ŽNĚ
Ve druhém kole národního poháru v tradičním karate v Praze se za Centrum tradičního karate Praha představilo 34 závodníků a podařilo se jim
v těžké konkurenci vybojovat 14 medailí.
Na stupeň nejvyšší vystoupali Michal Pelc, Iveta Dusilová (oba kata – sestava) a Brigita Bačová
v kumite - zápas.
„Jsem na všechny naše závodníky pyšný
a chtěl bych je moc pochválit," řekl hlavní trenér
(red)
Jakub Štěpán. 
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senioři
BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu

Dne 13. června se dožívá 85. narozenin

Ing. Josef Lepka z Krče
Rodák z Českých Budějovic žije více než
50 let v Praze 4. Svůj profesní život vodohospodáře zasvětil ve vedoucích funkcích
především výstavbě přehrady Orlík a vodního díla Želivka. Zasloužil se tak o pitnou
vodu pro Prahu. Zdraví a životní pohodu
do dalších let přeje rodina a přátelé.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

NORDIC WALKING
POKRAČUJE
I v červnu se můžete zúčastnit populárních lekcí Nordic Walking. Občané Prahy 4 ve věku nad
50 let je mají zdarma, včetně zapůjčení holí.
SRAZY
Úterý 15.00–16.00 hod. HODKOVIČKY, sraz
u „zahradnictví“ u zastávky tramvaje Nádraží
Braník.
Lekce probíhají pravidelně až do konce října
s výjimkou prázdninových měsíců.
Čtvrtek 15.00–16.00 hod. KRČSKÝ LES, sraz pod
Thomayerovou nemocnicí, u restaurace „U Labutě“.
Lekce probíhají pravidelně až do konce listopadu.
Lekce pro MČ Praha 4 vedou instruktorky Právě teď! o.p.s. Kontaktní osoba: Iveta Luxová,
tel.: 603 852 715.
(red)

KDE NAJDETE KLUBY
SENIORŮ?
V klubech seniorů (KS) Prahy 4 jsou organizovány poznávací zájezdy a společné rekreace,
pořádána pravidelná společná setkání, která
jsou spojena s kulturními pořady a odbornými
přednáškami. V KS Podolská jsou pravidelně
ve středu taneční odpoledne, v jejichž rámci je
poskytováno také sociální poradenství.
Veškeré informace o činnosti a programech v jednotlivých KS sdělí vedoucí klubové
činnosti na telefonních číslech 241 430 640 nebo 241 434 160 / 241 434 251 či osobně
v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (Podolská 208/31).
(red)
Seznam klubů
KS PODOLSKÁ
KS BRANICKÁ
KS ROZTYLSKÉ NÁMĚSTÍ
KS SVATOSLAVOVA
KS MARIE CIBULKOVÉ
KS NA ÚLEHLI
KS GOLČOVA
KS JÍLOVSKÁ
KS VIKOVA
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Podolská 31/208, Praha 4
Branická 43/55, Praha 4
Roztylské nám. 2772, Praha 4
Svatoslavova 27/227, Praha 4
Marie Cibulkové 4/626, Praha 4
Na Úlehli 3/1274, Praha 4
Golčova 24, Praha, Kunratice
Jílovská 11/432, Praha 4
Vikova 4/1223, Praha 4

ODEŠEL DALŠÍ Z NEBESKÝCH JEZDCŮ…
V době, kdy jsme si v Nuslích na náměstí Generála Kutlvašra na pietním aktu ke Dni osvobození
připomínali odkaz všech bojovníků za svobodu,
dotlouklo ve vojenské nemocnici ve Střešovicích
statečné srdce dalšího leteckého hrdiny bojů 2.
světové války. K řadám kamarádů z legendárních
nebeských jezdců se ve věku nedožitých 96. narozenin připojil i střelec a palubní inženýr 311.
čs. bombardovací perutě Královského letectva
(RAF), plukovník v.v. Jaroslav Hofrichter. Osobnost, na kterou může být Praha 4 opravdu hrdá,
a jsem rád, že pan plukovník byl prvním z těch,
■ Jaroslav Hoffrichter s manželkou
kteří se po roce 2008 stali čestnými občany naší
a zastupitelem Pavlem Caldrem. Foto: Praha 4 městské části.
Z našich setkání mi v paměti utkvělo jeho skromné vyprávění o několikaměsíční nelehké pouti z Protektorátu přes Balkán, britskou Palestinu až
do Anglie, aby zde musel volit mezi delším výcvikem pilota v Kanadě nebo rychlým nasazením
do bojů nad okupovanou Evropou. Jako vlastenec, vychovaný demokratickou první republikou
a milující svou zemi, volil rychlý boj proti nenáviděnému nepříteli. Toho si pak jako střelec na
palubě wellingtonů užil nad kontinentem při náletech až dost. Po reorganizaci perutě, která utrpěla postupně hluboké ztráty, pokračoval s třistajedenáctkou již na liberátorech jako palubní inženýr v boji u Pobřežního velitelství RAF, kdy vyhledávali a ničili ponorky a hladinová plavidla
a chránili spojenecké konvoje zásobovacích lodí. Do vlasti se vrátil až po rozpuštění perutě v srpnu 1945 a působil v naší vládní letce.
Jako většinu západních letců i jeho postihl „Vítězný únor 1948“. Ne sice hned, ale po jednom
z návratů z Anglie byl v březnu 1949 zatčen, vyslýchán a od letectva propuštěn. Na mou otázku,
proč po roce 1948 opět neutekl, když měl možnost, mi vysvětlil, že to již nemohl rodičům udělat.
Měl oprávněné obavy, že by se vládnoucí dělnická třída na nich mstila podobně, jak to udělali
nacisté, kteří je za války věznili na Mírově a v táboře ve Svatobořicích. Perzekucí si pak od komunistického režimu užil dost.
Po „sametové revoluci“ se rád dělil se studenty o své zkušenosti a jeho krédem bylo, aby lidé mluvili pravdu o všem, co bylo a je. Říkal, že je u nás stále znát 40 let komunistické nesvobody. „Až
třetí generace to tady dá do relativně normálních kolejí, alespoň to je můj názor, možná nemám
pravdu.“ A já věřím, že by mu udělalo radost, kdyby se mýlil, ale to je opravdu již jen na nás! 
Pavel Caldr (BEZPP), zastupitel MČ Praha 4

Kühňata s babičkami z Elpidy
na jednom pódiu!
Ve čtvrtek 16. června se uskuteční od
18.30 hod. v Kulturním centru Novodvorská mimořádný koncert. Na jednom
pódiu vystoupí děti z Kühnova dětského
sboru, našeho největšího a nejstaršího
dětského sboru, společně se sborem svérázných a neuvěřitelně energických dam
ze sboru Elpida. Nápad společného zpívání nejmladší a nejstarší pěvecké generace vznikl už v loňském roce, kdy se
uskutečnil první koncert v Holešovicích. ■ Na koncertě samozřejmě nebude chybět ani společA letos se sbory rozhodly navázat dalším né vystoupení obou sborů. Foto: Karel Šuster
koncertem, tentokrát na „své čtyřce”,
protože obě organizace pojí nejen láska k hudbě, ale také to, že obě působí v Praze 4. Program večera bude
opravdu pestrý, posluchači uslyší letní písničky v podání nejmenších předškoláčků, Kühňátek, písničky ze
60. let v podání sboru Elpida i autorský muzikálek Sněhurka, který předvedou prvňáčci z Kühnova dětského sboru. A bude se na co těšit, tradiční pohádka ožívá v chytlavých písničkách i krásných dětských kostýmech. Koncert tak bude zkrátka oslavou radosti z hudby a zpívání napříč generacemi. Akce se koná pod záštitou starosty Prahy 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ). Vstupné dobrovolné. 
(red)

rodina
PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
červen
Slavín a Vyšehradský hřbitov - procházka s výkladem žáků ZŠ Křesomyslova

2. 6. od 13.00 h., sraz před
bazilikou Petra a Pavla na
Vyšehradě

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 23. 5.; 35 míst

Botanická zahrada Troja – prohlídka
s průvodcem

7. 6. od 10.00 a 11.15 h.,
sraz u pokladny Jih (nejblíže
ZOO)

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 30. 5.; 2x 25 míst;
zvýhodněné vstupné 45 Kč/os.,
od 70 let 10 Kč

Park s usedlostí Bertramka – prohlídka
s průvodcem (opakování z důvodu velkého
zájmu)

7. 6. od 14.00 h., sraz
v ulici U Mrázovky 2

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 30. 5.; 35 míst;
snížené vstupné 50 Kč/os.

Trojský zámek – prohlídka s průvodcem
(opakování)

9. 6. od 14.00 h., sraz před
vchodem do zámku

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 30. 5.; 35 míst;
snížené vstupné 30 Kč/os.

Jak se žilo kolem řeky - pražské Podskalí 14. 6. od 10.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku
s návštěvou Podskalské celnice na Výtoni –
celnicí, Rašínovo nábřeží
800 100 128 od 6. 6.; 35 míst
procházka s průvodcem
412/30
Výlet lodí s hudbou a občerstvením

14. 6. od 14.00 h., sraz přístaviště Na Františku (pod
Anežským klášterem)

výdej vstupenek na plavbu 7. 6.
od 8.00 do 8.30 h., přepážka č.
34 (vlevo od podatelny), přízemí
MČ Praha 4, Antala Staška 200 míst – vstupenky budou vydány pouze po předložení
vlastního občan. průkazu!

Jižní zahrady Pražského hradu – procházka s průvodcem

16. 6. od 10.00 h., sraz
u sochy Masaryka na Hradčanském náměstí

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 6.; 35 míst

Strahovský klášter (kostel, knihovna, filozo- 16. 6. od 14.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku
fický sál) – prohlídka s průvodcem (opakování) vchodem do kostela Nanebe- 800 100 128 od 6.6.; 35 míst;
vzetí Panny Marie
dobrovolné vstupné 30 Kč/os.

Vyhlídková plavba lodí po Vltavě
Na červen připravila MČ Praha 4 pro seniory velmi oblíbenou vyhlídkovou plavbu lodí po Vltavě, která
se uskuteční 14. 6. od 14.00 hodin a bude trvat 2 hodiny. K poslechu bude během plavby hrát oblíbená kapela Bíza Band, rovněž je zajištěno malé občerstvení v podobě kávy a zákusku. Popluje se lodí Európé, která má
dvě kryté klimatizované paluby, dále bude k dispozici slunečná paluba a krytá zahrádka. Přístaviště lodi je Na
Františku, přímo pod Anežským klášterem. Výdej vstupenek na plavbu se uskuteční 7. 6. od 8.00 do 8.30 hod.
na přepážce č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. K dispozici bude
200 vstupenek, jež jsou určeny pro seniory nad 63 let s trvalým pobytem v MČ Praha 4. Senior obdrží vstu(red)
penku pouze po předložení vlastního občanského průkazu. 

Červen v centru Elpida
Pá 8. 1. 10.45 hod.
Krádež, ztráta, rušení nočního klidu.
Přednáška z cyklu Právní minimum pro seniory. Otázky a odpovědi.
Po 6. 6. 15:00–18:00 h.
Rodinná historie
Sestavte svůj rodokmen na počítači.
Út 7. 6. 14:00–17:00 h.
Windows 10. Seznamte se s novým operačním systémem.
St 15. 6. 9:00–10:30 h.
Historie pražské hromadné dopravy. Z cyklu Povídání o Praze.
27. 6.–1. 7. Začínáme s tabletem. Tablet akademie s O2.
Naučíme vás základům práce s tabletem.

31. 7. –7. 8.
Léto s Elpidou. Týdenní pobyt v Rabí. Konverzujte anglicky,
cvičte jógu nebo se učte základům práce s tabletem a protáhněte svaly při kondičním cvičení. Více info na tel. 777 037 112.
27. 6. – 1. 7. po–pá 11:30–13:30 h.
Digitální fotografie I. Nahuštěný kurz, kde se naučíte, jak
přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, digitální úpravy
a vylepšení fotografií.
Út 28. 6. 14:00–17:00 h.
Klapka, kamera, jedem! Filmová dílna pro seniory
Lákalo vás někdy vzít do ruky kameru? Natočit video o tom,
co máte rádi, o světě kolem vás? Ve spolupráci s profesionály
nyní máte možnost. Natočit vlastní video, medailon, reportáž
nebo kratší dokumentární film.

Centrum Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech a přihlášky na tel.: 272 701 335 nebo e-mail info@elpida.cz.

VYCHÁZKA DO ZAHRAD
PRAŽSKÉHO HRADU
„Pojďte si s námi prohlédnout kouzelné jižní
zahrady Pražského hradu,“ zve zájemce z řad
aktivních seniorů zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). Na 16. 6. od 10.00 hodin zajistila MČ Praha 4 pro své seniory prohlídku zahrad, které navrhl známý slovinský
architekt Jože Plečnik, jehož na Pražský hrad
povolal v r. 1920 prezident T. G. Masaryk. Díky úzké spolupráci a blízkému vztahu prezidenta a jeho architekta tak vzniklo opravdu
pozoruhodné dílo - moderní, a přesto harmonicky zapadající do pestré stylové mozaiky
areálu Pražského hradu. Na akci je možno se
hlásit od 6. června. 
(red)

NABÍDKA BRIGÁDY
Ústav sociálních služeb v Praze 4
hledá brigádníky pro letní provoz. Zajímavá možnost výdělku
a praxe pro studenty. Kontakt
pro zájemce: telefon 241 433 587
a e-mail: adm@uss4.cz.  (red)

ZŠ Školní
v Branickém divadle
Tradiční Poslední zvonění ZŠ Školní se letos vrací
zpět do Branického divadla. V sobotu 28. května
vystoupí na jeho prknech žáci všech tříd a se svou
(red)
základní školou se rozloučí deváťáci. 

JAK SE ŽILO KOLEM ŘEKY
Podskalí je název zaniklé osady na pravém břehu
Vltavy v Praze mezi dnešním Jiráskovým a Železničním mostem. Její někdejší obyvatelé se živili
převážně vorařstvím, obchodem se dřevem, ledařstvím či těžbou písku ze dna řeky. Budova
bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je jedním z posledních zachovaných zbytků starobylé rybářské osady Podskalí,
která existovala již od 12. století.
Výtoň byla starobylá instituce vybírající mýto
ze dřeva připlaveného po Vltavě na pražský trh.
Jméno vzniklo podle úkonu vytínání určitého
množství dřeva ze svázaných vorů. V 16. století
zde byla postavena celnice, která sloužila též jako šenkovna a útulek pro plavce. Dnešní budova
zůstala na úrovni původní zástavby a nachází se
v blízkosti tzv. výtoniště. Je to z větší části roubená, omítnutá, pozdně gotická stavba, ozdobená pískovcovým novoměstským znakem. Přijďte
si prohlédnout muzeum a zavzpomínat na staré
časy, kdy se zde ještě plavilo dřevo. Procházka
se koná 14. 6. od 10.00 hod., přihlašovat se mů(red)
žete od 6. června. 

STRANA 17

červen

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. st 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
		- komedie
2. čt 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
		- komedie
3. pá 19.00 Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		- komedie
6. po 19.00 Na dotek (P. Marber) - tragikomedie
7. út 19.00 Dědicové (AlainKrief) - komedie
8. st 19.00 Shylock (MarkLeiren-Young )
		- drama
9. čt 19.00 Zahraj to znovu, Same - zadané
10. pá 19.00 Poslední aristokratka
11. so 14.00 JMÉNO – host ZUŠ Radotín
12. ne 19.00 Generálka (J. Hubač) - komedie
13. po 19.00 Na dotek (P. Marber) - tragikomedie
14. út 19.00 Paní plukovníková
15. st 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		- komedie
16. čt 19.00 Generálka
17. pá 19.00 Dědicové
20. po 19.00 Shylock
21. út 19.00 Na dotek - derniéra (P. Marber)
		- tragikomedie
22. st 19.00 Práskni do bot (O. McCafferty)
		- komedie
23. čt 19.00 Poslední aristokratka

kultura/společnost

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. st 16.30 Dětský den na Dobešce
		Deset černoušků – divadelní hra
17.30 Zábavné hry a soutěže v blízkém
		
okolí divadla s odměnami pro děti
1. st 19.30 Tajemství divadla Sklep aneb
		
Manuál na záchranu světa
		- kinokavárna
2. čt 19.30 Mlýny - kultovní představení
		
a nejúspěšnější drama divadla
		
Sklep všech dob.
3. pá 20.00 Odečet plynu – křest alba
		branické kapely
5. ne 20.00 Hrdina západu - divadlo Do Propasti
		Kosti.
6. po 19.30 Výběr z Besídek – divadlo Sklep
8. st 19.30 Eva Nová - kinokavárna
9. čt 20.00 Hrdina západu
11. so 20.00 	Hrdina západu
11. ne 15.00 Jolaniny hvězdy – pěvecký
		koncert dětí
15. st 19.30 Boj - kinokavárna
21. út 16.00 Slavnosti Slunovratu - tradiční
		
slavnostní zakončení kurzů
		na Dobešce
22. st 19.30 Rodinný film - kinokavárna
27. po 20.00 Škampovo kvarteto - koncert
		klasické hudby
29. st 19.30 Dánská dívka - kinokavárna

KONCERTY PRO
ŠKOLY A ŠKOLKY
Orchestr PKF - Prague Philharmonia patří k průkopníkům dětských programů v Česku a nyní máte možnost jej navštívit v KC Novodvorská. Ve
zhruba hodinovém programu se děti, ideálně ve
věku od 4 do 11 let, seznámí s malým talentovaným skladatelem W. A. Mozartem. Zazní úryvky
z Mozartových skladeb a děti si také mohou zahrát
v „Dětské symfonii“. O zábavu se postarají skřítkové Šíma a Lupi. Koncert pro školy se uskuteční
20. a 21. 6. v 10.30 hod. a 22. 6. 10.30 hod. v angličtině. Cena je 50 Kč za dítě, doprovod zdarma.
Kontakt pro objednávky: sopkova@pkf.cz, tel.
605 246 278, info na www.pkf.cz. 
(red)

Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040, e-mail: pokladna@fidlovacka.cz

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz

On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt a Ticketpro.
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci na měsíc přespříští.

1. st
2. čt
3. pá
4. so
7. út
8. st
13. po
13. po
14. út
15. st
16. čt
17. pá
18. so
20. po
21. út
23. čt
24. pá

19.30 Babička
19.30 Eva tropí hlouposti
19.30 Jeptišky
15.00 Eva tropí hlouposti
19.30 Až naprší a uschne
19.30 Dohazovačka
10.30 Babička
19.30 Magor
19.30	Nerušit prosím
19.30 	Až naprší a uschne
19.30 Techtle mechtle
19.30 Magor
19.30 	Eva tropí hlouposti
19.30	Dohazovačka
19.30 Magor
19.30 	Jeptišky
19.30 	Eva tropí hlouposti
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Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči
seniorům, kteří potřebují kvůli věku nebo zdravotnímu
stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
2. čt
9. čt
14. út
15. st
18. so
23. čt

19.30 Můj báječný rozvod
19.30 Tři holky jako květ
19.30 	Nejlepší kamarádky
19.30 Plný kapsy šutrů
15.00 Tři holky jako květ
19.30 Můj báječný rozvod

3. pá 17.00–22.00 hod. VEČERNÍ ŠPACÍR - Máš proč jít
Pojďte s námi na charitativní pochod za důstojné stáří.
Sejdeme se v 17 hodin na Vyšehradě na Starém purkrabství
a vyrazíme na čtyřkilometrovou procházku směrem
k Michelskému dvoru. Pochod zakončíme občerstvením
a koncertem kapel DayDream Band Petra Hanzlíka a The
Geront Shadows Revival na zadní zahradě Domova. Startovné
300 Kč. Celý výtěžek z akce podpoří péči o seniory Domova
Sue Ryder. Více informací a registrace: www.vecernispacir.cz
13. a 27., po 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. Restaurace
Michelský dvůr.
14. – 16. út – čt 11.00–18.00 hod. VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ
Přijďte do restaurace Michelský dvůr ochutnat hovězí,
vepřové, kuřecí steaky, grilovanou zeleninu.
20. – 21., po – út 10.00–18.00 hod. TRADIČNÍ BAZAR
OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
17. 9.00 – 17.00 hod. BAZAR KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Přijďte si koupit téměř nové zlevněné kompenzační pomůcky nebo
jejich části. Můžete se také poradit s týmem našich fyzioterapeutů,
jak správně pomůcku používat. Galerie Domova Sue Ryder.

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
1. st
8.30-16.30 hod. HURÁ, DĚTI MAJÍ SVÁTEK –
celodenní velká zábavná akce v zahradě Hobby centra 4
u příležitosti Dne dětí – hry, soutěže, sportování, tvořivé dílny.
4. so
13.00-18.00 DOST SLUŠNEJ DEN – akce
v areálu Vltavanů, velké zábavné odpoledne plné hudby, tance,
pohybu a tvořivých dílen. Akce Prahy 4, Prahy 12, Hobby
centra 4 a dalších partnerů.
3.-5.

VÍKENDOVÝ VODÁCKÝ VÝLET na Berounku.

8. st
18.00-19.30 hod. PRAŽSKÉ DNY MLADÉHO
TANCE aneb Taneční akademie 2016. Závěrečné vystoupení
na zahraděfoto:
HC 4PKF
toho nejlepšího, co se urodilo nejen
Ilustrační
v tanečních kroužcích Hobby centra 4. www.facebook.com/
DostSlusnejDen
11. so 9.00-16.00 hod. DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN
NA LETIŠTI SOBÍNKA. Velkolepá leteckomodelářská show
představí to nejlepší, co lze vidět. Bohatý doprovodný program
- 3D trenažér, sférické kino, hasičská technika, RC Rallye,
tvořivé dílny a soutěže. www.detsky-den.info

Foto: PKF

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Divadlo Na Fidlovačce

17. pá 17.00-19.00 hod. PRAHA PLNÁ HUDBY aneb
Hudební akademie 2016 – závěrečný koncert dětí z hudebních
kroužků táborová kytara, rocková kytara, flétna a bicí.
Vystoupení kapely HOBBY BAND a nových hudebních objevů
a hostů.
18. so 10.00-14.00 hod. SOBOTA PRO TAŠKÁŘE –
výtvarná dílna v areálu Vltavanů, potisk plátěných tašek.
18. so 10.00-18.00 hod. CO KDY S DĚTMI ANEB
DĚTSKÝ DEN s prezentací volnočasových aktivit v parku
u Chodovské tvrze.
23. čt
8.30-16.30 hod. PRAHA 4 V POHYBU aneb
HAPPY HOBBY DAY v parku Na Pankráci – velká sportovní
show pro všechny kluky a holky, kteří se rádi pohybují, ale
i pro ty, kteří se trochu pohybu a sportu bojí. Představení
známých i méně známých disciplín, tvořivé dílny, soutěže,
vystoupení.

12.-18. HOROŠKOLKA – sportovní soustředění pro malé
i velké horolezce.

23. čt 14.00-17.00 hod. TRIČKOVÁNÍ V DÉČKU - výtvarná
dílna v zahradě Hobby centra 4 pro milovníky strakatých triček
– sypaná batika, barvení pomocí barev na hedvábí. Trička lze
zakoupit na místě nebo si donést vlastní.

16. čt
16.00-17.00 hod. PŘEHLÍDKA PRACÍ
FILMAŘSKÝCH KROUŽKŮ v pavilonu B, 2.patro.

25. so 8.00-19.00 hod. JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO
HRÁDKU U NECHANIC určený seniorům.

inzerce

Příměstský tábor
Robinson v Braníku
Rezervujte co nejdříve!
www.ckrobinson.cz
SC-361733/01
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Skupina Alzheimercentrum® je největší a nejzkušenější poskytovatel specializované péče
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence v ČR a SR.
Náš cíl je poskytovat výbornou a smysluplnou sociální a zdravotní péči pro naše klienty
a pro tuto činnost hledáme další členy do našeho týmu v Průhonicích.
Hledáme:
• Všeobecné sestry
• Zdravotnické asistenty
• Pracovníky v sociálních službách (ošetřovatelé) zkušené i bez
kvalifikace. Školení pro veškeré pozice nabízíme v rámci zaměstnání!
Nabízíme:
• zázemí silné rostoucí společnosti
• možnost stáží v jiných zařízeních i v zahraničí
• úzkou spolupráci s ostatními 8 zařízeními skupiny Alzheimercentrum®
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• práci v organizaci, na kterou můžete být pyšní
• zaměstnanecké benefity (kvalitní stravování, vstup do Aquapalace
Praha, doprava do práce přímo od stanice metra Opatov, půlroční
a věrnostní odměny, atd)
Kontaktujte nás:

namestkyne.pruhonice@alzheimercentrum.cz nebo tel. čísle 774 774 091.

www.alzheimercentrum.cz

SC-361671/01
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sociálníoblast

Seriál o sociálních službách v Praze 4
Představujeme Domov Sue Ryder
Nezisková organizace Domov Sue Ryder působí
na území MČ Praha 4 od roku 1998 a pomáhá
seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří.
„Máme dvě registrované sociální služby, a to
terénní službu Osobní asistenci a službu pobytovou Domov pro seniory. Doplňují je další dvě
služby - odborné poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek,“ vyjmenovává Matěj Lejsal, ředitel michelského Domova Sue Ryder.
Jelikož průměrný věk klientů Domova je
87 let a 90 % z nich se pohybuje na vozíčku či
s chodítkem, mají zaměstnanci Domova Sue Ryder ke každému individuální přístup „šitý na
míru“ na základě jejich životního příběhu. Základem pro tuto práci je dostatek kvalifikovaného a vstřícného personálu. „Pokud to však jde,
snažíme se dle posledních trendů podporovat
seniory v jejich důvěrně známém domácím prostředí. Poskytujeme jim proto buď konkrétní rady, komplexní poradenství, případně zajišťujeme péči přímo u seniora doma,“ říká Matěj Lejsal. Terénní služba pomůže zájemci zvládat běžné denní úkony a aktivity, doprovodí ho také na
procházku a do divadla, společně si zahrají stolní hry či si jen tak popovídají.

PROSAZ ZÍSKAL NOVÉ
PROSTORY
Organizace Prosaz, která má ve vínku pomohát zdravotně postiženým žít normálně, si k říjnovému 25. výročí založení nadělila s předstihem pěkný dárek. Na sklonku
dubna totiž proběhlo slavnostní otevření nových prostor
Prosazu v ulici Pujmanové 8 na Pankráci. Rozšířily se tak
možnosti a kapacita organizace při zapojování postižených do běžného života, při kterých se využívá jak přímá
péče, tak i nabídka volnočasových a rekreačních aktivit,
či dokonce zaměstnávání klientů. „Je to smysluplná
a dlouhotrvající charitativní organizace, která doplnila
objekt městské části o další služby nejen postiženým občanům," uvedl zastupitel Pavel Caldr (BEZPP).  (red)

■ Slavnostního stříhání pásky se ujala
zástupkyně starosty městské části Praha 4
Iva Kotvová spolu se zastupitelem Pavlem
Caldrem. Foto: Prosaz

STRANA 20

Sociální podnikání je nutností
Pokud však již terénní služby nepostačují, může
si senior vyplnit žádost o pobyt v Domově pro
seniory Sue Ryder a doručit ji sociálním pracovnicím. Ty ji založí do evidence a v případě, že se
uvolní místo, posoudí přijaté žádosti tzv. sociální komise a vyrozumí žadatele či jeho rodinu
o (ne)přijetí do zařízení.
Domov Sue Ryder má kapacitu 52 lůžek a je
určen osobám starším 65 let, které jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázány na péči druhé osoby. „Službu však neposkytujeme osobám trpícím psychickými problémy,
které znemožňují soužití v kolektivu,“ upozorňuje Matěj Lejsal. Po přijetí do Domova pro seniory
klient samozřejmě měsíčně hradí stanovené poplatky. Za ubytování a stravu cca 11 500 Kč, další
část nákladů na pobyt pokryjí sociální dávky klienta, což činí 8 000 nebo 12 000 Kč měsíčně dle
přiznaného příspěvku. Skutečné náklady na jedno lůžko jsou však mnohem vyšší, přibližně
50 000 Kč. Sue Ryder proto hradí zbývajících
40–50% nákladů díky svým dalším aktivitám. Sociálně podniká - provozuje vlastní restauraci
a dobročinné obchody, pořádá sportovní, kulturní a benefiční akce. Veškerý výtěžek pak putuje

■ Jednou ze společensko-benefičních akcí, které pořádá Domov Sue Ryder, je večerní špacír za
důstojné stáří s názvem Máš proč jít. Letošní
startuje 3. června na Vyšehradě. Ilustrační foto: DSR
na konto Sue Ryder a následně na úhradu péče
o klienty. „Samozřejmě se snažíme aktivně získávat další finanční zdroje v grantových řízeních
a neustále hledáme individuální a firemní dárce,
abychom mohli i nadále poskytovat našim klientům kvalitní péči,“ říká Matěj Lejsal. Jedním z poskytovatelů grantů je také MČ Praha 4, se kterou
DSR dlouhodobě spolupracuje.
(md)
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7, Praha 4
Tel.: 244 029 111
www.sue-ryder.cz
info@sue-ryder.cz, info@sue-ryder.cz

PROTIDROGOVÁ PROBLEMATIKA
POHLEDEM ODBORNÍKŮ
Stará radnice v Nuslích hostila v polovině května první kulatý stůl ČISTÁ 4 s tématem závislost. Setkání se pořádalo pod patronátem radního pro bezpečnost, IT a grantovou politiku
Zdeňka Pokorného (STAN - Tučňák).
„Mým cílem je navázat spolupráci a propojit
naši městskou část, složky bezpečnostních sborů, odborníky z oblasti zdravotnictví a neziskové organizace, které se protidrogovou problematikou zabývají, za účelem výměny informací
a poznatků,“ uvedl Zdeněk Pokorný.
Diskutovanými tématy byly závislost jako nemoc, její specifika a širší souvislosti, úroveň informovanosti veřejnosti o protidrogové problematice, jaká je prevence na školách – její rezervy, případy dobré praxe, jak je to s injekčním
materiálem na veřejných prostranstvích nebo
možným rizikem přenosu chorob.
„Přítomní hosté přispívali po celou dobu diskuse svými postřehy a zkušenostmi z různých
úhlů pohledu. Tyto zkušenosti pak pomohou
efektivněji řešit různé situace, se kterými se
dotčení odborníci při své práci potýkají,“ dodal
radní pro bezpečnost. Mezi účastníky setkání
byl ředitel zdravotnického zařízení REMEDIS
MUDr. Vratislav Řehák, ředitel obvodního ředi-

■ Setkání se uskutečnilo pod patronátem
radního Zdeňka Pokorného. Foto: Praha 4
telství Městské policie Praha 4 Mgr. René Štýbr,
praporčík Milan Šenold z obvodního ředitelství
Policie ČR Praha IV., protidrogová koordinátorka MČ Praha 4 Bc. Eva Junková, zástupci obecně prospěšných společností Progressive
a DROP IN a zaměstnanci Odboru sociálního
Úřadu MČ Praha 4.
(red)

10–17 HOD.
KDY: PO: 6. 6., ÚT: 7. 6., ST: 8. 6., ČT: 9. 6.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,

Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady

VýKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ

Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné
a to jak nepoužité v plátcích aurix,
či destičkách, tak zubní zlato již použité.

Výkup starožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)

Výkupní ceny zlata

od 999 do 5 000 KČ/

gr

PLATBA AŽ DO VÝŠE

5.000.000 KČ

• OBRAZY • HODINY • HODINKY • ŠPERKY (BRILIANTOVÉ,
GRANÁTOVÉ ATD.) • STŘÍBRO (STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SVÍCNY,
STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ, TÁCY, PUDŘENKY, TABATĚRKY, MINCE, ATD.) • SOŠKY A PLASTIKY (Z PORCELÁNU, BRONZU, KOVU)
• vykupujeme i papírové bankovky • ŠAVLE • BODÁKY • SMYČCOVÉ NÁSTROJE • ZLATÉ MINCE (NAPŘ.
SV. VÁCLAV, FR. JOSEF ATD.) • PERSKÉ KOBERCE • JINÉ ZAJÍMAVÉ STAROŽITNOSTI.

Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen

zlato v jakékoliv formě

Briliantové šperky, šperky z českých granátů

SC-361730/01

KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)

Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty

POUKÁZKA NA 200 KČ

Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.

Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné

ptámesezastupitelů...

Jak hodnotíte dopady koncepčních změn ve školství
mání dětí se zdravotním hendikepem
do běžných ZŠ. Tzv. inkluze je mimo
jiné i prostředkem, jak všechny děti
učit sociálním dovednostem, a je vhodné ji postupně zvyšovat. Bohužel, novelu vetoval prezident na základě podnětu obcí, které nemají dostatečnou
kapacitu školek a které měly obavu ze
zavedení spádových oblastí MŠ a z nároku na umístění dítěte ve školce již od
dvou let věku. Praha 4 má ale kapacitu
míst ve školkách i školách dostatečnou,

takže rodiče s bydlištěm na území naší
MČ budou mít místa pro své děti ve
školkách i nadále zajištěna, už třeba od
těch dvou let. Přejme si, aby prezidentské veto bylo sněmovnou přehlasováno
a novela nabyla účinnosti. Změny pravidel jsou důležité, ale přinejmenším
stejně důležité je ohodnocení práce
učitelů. Požadavek školských odborů,
aby platy učitelů vzrostly o 10 %, je
oprávněný a vláda by potřebné prostředky měla vyčlenit.

ních maturit. Státní maturity umožňují získat přehled o úrovni vzdělání stumat odlišné vzory, přizpůsobovat se
dentů a jsou hodnotným měřítkem
a rozvíjet schopnost komunikace
pro vysoké školy.
v systému skupinových stavů. PřijímaNevýhodou je povinná maturita
cí zkoušky na střední školy umožňují z matematiky. V současnosti je neefektivně přijímat studenty se skuteč- dostatek kvalitních učitelů matemanými studijními předpoklady, z toho
tiky a u této problematiky není jasdůvodu je možné efektivněji financo- né, zda se vyřeší rozdělením na stuvat střední školy a také se tím předdijní skupiny. Bohužel se neustále
chází případným neúspěchům u stát- potýkáme se základním problémem

současného vzdělávacího modelu,
kterým je potlačování v dětech/studentech kreativního myšlení. Koncepční změny ve školství celkem
hodnotím pozitivně, ale s ohledem
na politickou odpovědnost za děti/
studenty v MČ Praha 4 si dovedu
představit větší interakci mezi učitelem a žákem/studentem, zejména
při rozvoji jeho osobnosti a prosazování jeho individuálních schopností.

DANIEL KUNC, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Novela školského zákona má zavést tři důležité novinky: 1) povinný poslední rok
v mateřské školce, 2) zavedení povinné
maturity z matematiky a 3) jednotnou
část přijímací zkoušky na střední školy
s maturitou. Povinný rok školky přispěje k úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole. Matematika je

a bude ve světě technologií potřeba
a povinná maturita z ní je de facto jen
návrat k tomu, co již bylo. A jednotné
přijímačky z češtiny a z matematiky
pomohou nejen objektivitě při přijímání na střední školu, ale i v hodnocení
kvality výuky jednotlivých ZŠ. Jsem
rád, že poslanci a senátoři do novely
nevložili odložení účinnosti již dříve
schválených opatření na podporu přijí-

IVO VANĚK, zastupitel MČ Praha 4, STAN - Tučňák
Podle novely školského zákona budou mít
děti předškolního věku s povinným předškolním vzděláváním šanci předcházet školní neúspěšnosti. Jestli je inkluze optimálním řešením pro všechny
děti, se teprve ukáže. Společné vzdělávání umožní dětem/studentům vní-

JAROSLAV MÍTH, radní MČ Praha 4, ODS
S ohledem na svou
funkci radního pro
školství a zachování
objektivity se nechci
ke školství v Praze 4
celkově vyjadřovat. Nicméně působení v této funkci mě přivedlo
k hlubšímu poznání školské problematiky a velmi kritickému postoji
k tomu, co se v posledních letech
děje. Sama anketní otázka má v sobě protimluv. Naše školství bohužel

už dlouho nezažilo nějakou „koncepční“ změnu, natož pak změnu
činěnou s ohledem na děti a učitele.
Dnešní školství je jedna velká alibistická byrokracie. Koncepce žije
v iluzi, že dobrou školu zajistí šanony papírů, a tak pořád píšeme různé školní vzdělávací programy, individuální plány a tematické plány
místo hodnocení kvality a smysluplnosti výuky. Ale správně vyplněné
papíry přece ještě nikdy kvalitně

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Musím říct, že naštěstí se koncepční změny ve školství ve školách a školkách v Praze 4 příliš neprojevují
a že navzdory zmatkům, které k nám
za poslední roky z ministerstva školství přicházejí, je stále kvalita našich
vzdělávacích zařízení velmi dobrá.
Za to je potřeba poděkovat všem našim učitelům a učitelkám, ale přede-

vším ředitelům a ředitelkám. Většina
změn, kterými naše školy ministerští
úředníci častují, je naštěstí administrativního charakteru, což sice znepříjemňuje život, ale tolik neškodí. Každý rok školám přibude minimálně jeden nový výkaz či dotazník, který
musí vyplňovat. Dokonce musí vytvářet dvě různé výroční zprávy, protože se MŠMT a MHMP neumí dohodnout na jedné podobě! Potom

vzdělaného žáka nezajistily! Vedení
resortu školství si více než učitelů
váží pomatených ideologických projektů, jakým je třeba inkluze. Naše
školy jsou v poslední době vystaveny neustálým změnám, reformám
a módním nápadům aktivistických
nadšenců. Aby mohly poskytovat
dobré vzdělávání, potřebují naopak
stabilitu, jasná a jednoduchá pravidla, řád a možnost spolehnout se na
kvalitu svého učitelského sboru
a vedení. A zde právě vidím sílu

školství v Praze 4. Díky kvalitnímu
vedení, silným a semknutým pedagogickým sborům většiny našich
škol poskytujeme stále kvalitní základní školství všem těm regulačním a byrokratickým hydrám navzdory. Doufejme, že nás úplně nezadusí a dočkáme se dne, kdy budou tyto okovy zrušeny. Věřme v intuici, zkušenost a pracovitost našich
pedagogických pracovníků. Když
jim uvolníme ruce a dáme svobodu,
dokážou s dětmi divy!

jsou změny, které ale chod škol vysloveně ohrožují. Školy například přišly o spousty kvalitních kantorů, kteří sice neměli příslušné pedagogické
vzdělání (měli vystudovanou jinou
vysokou školu), ale měli řadu let praxe a věnovali se své práci s nadšením. To už jde označit za změnu,
která vyloženě škodí. Novela školského zákona, která je v současnosti ve
schvalovacím procesu, zase výrazně
zasáhne do života našich školek. Mís-

to uvolnění financování a navýšení
naprosto nedostatečného stavu personálu se řeší povinný poslední rok
ve školce. To nepřinese žádný benefit, pouze navýšení administrativy,
a to jak pro rodiče, tak pro učitelky
a ředitelky ve školkách. Pozitivně lze
vnímat snahu otevřít školky i pro
dvouleté děti, nicméně spíš než o garanci míst pro tyto děti je potřeba
vést debatu o navyšování financování
a tím i kvality.

ZŠ JÍLOVSKÁ OSLAVÍ NA PODZIM 50 LET
Dne 2. září 1966 uvítala ZŠ Jílovská své první žáky. Letošní kulaté výročí chce oslavit v odpoledních hodinách 22. září. Vedení školy srdečně zve nejen bývalé pedagogy a absolventy, ale i přátele školy a širokou veřejnost ke společné oslavě. Prosí také všechny, kteří by mohli poskytnout ke zveřejnění nějaké fotografie, dokumenty a jiné „dobové“ materiály, aby je přinesli osobně do kanceláře školy, zaslali na e-mail skola@zsjilovska.cz nebo poštou na adresu: ZŠ Jílovská 1100, Praha 4 - Braník, 142 00.
(red)
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s ohledem na děti a studující v MČ Praha 4?
Drahoslava Krejčová, zastupitelka MČ Praha 4, ČSSD

Dnes panuje na radnici atmosféra
„klidu na práci“. Strana zelených koaličně spolupracuje s ODS i s Hnutím pro Prahu a vše špatné bylo
rychle zapomenuto. Ve školství naštěstí pokračují investiční akce z minulého funkčního období. Oproti
počátku 90. let mají děti v základních školách více technického vybavení, pomůcek i lépe vybavená hřiště. Ale stačí to? Dokážeme se podívat za horizont a myslíme i na budoucí potřeby? Naše městská část je

snad natolik velká, aby si zasloužila
víc než jen „řešení každodenních
problémů za pochodu“. Poslední
koncepce Prahy 4 pro školství přestala platit v roce 2014. Není už nejvyšší čas vypracovat novou koncepci? A vůbec, není třeba se vrátit ke
koncepční práci i v dalších oblastech
a hlavně k plnění volebních slibů?
Ráda si o tom s vámi popovídám na
happeningu u koupaliště Lhotka
(ulice Nad Koupadly) v úterý 21.
června od 17 hodin.

jistit pro tyto děti místo v mateřské
škole. V 99 % se pětileté děti dnes
stejně v mateřských školách vzdělávají. Další změna - stanovení spádových oblastí mateřských škol - bude
administrativně náročná a mine se
účinkem, stejně jako u základních
škol. Rodič je ten, kdo volí a má volit školu pro své dítě a rozhodně ne
pouze podle místa bydliště. Ke vzdělávání dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním – inkluzi - lze

podotknout, že probíhá a probíhalo.
Nová legislativní úprava zavádí systém garantované podpory pro všechny tyto žáky. To je nesmírně důležité a doufejme, že to nezůstane pouze na papíře. Jednotné přijímací
zkoušky na střední školy a diskutovaná povinná maturita z matematiky
vyvolávají právem velké diskuze.
Nedojde zcela zbytečně k omezení
různorodosti zaměření základních
i středních škol?

vání MŠ i vzhledem k tomu, že narostou povinnosti a náklady obcí jaPředpokládám, že se žité a potřebné, aby se dětem ukrojil kožto zřizovatelů. A budou dvouleté
ten předškolní rok volnosti? Navíc
dotaz týká novely
děti dostatečně zralé na předškolní
je-li něco povinností, musí se to
školského zákona,
docházku? V mateřských školách
který však prezident kontrolovat a neplnění sankcionojde především o vzdělávací činnost,
republiky vetoval a vrátil k novévat. Takže přibude administrativa na nikoli pouze o hlídání. Spádovost
mu hlasování. Protože prostor je
úkor práce s dětmi. Nárok čtyř, tří
MŠ. MČ Praha 4 má 22 mateřských
velmi omezen, zmíním se jen o ně- a dvouletých dětí na umístění do MŠ škol. Nesouhlas se spádovostí právě
kterých změnách.
– ano, nárok bude, ale nebude pos odkazem na různá členění projeviPovinný rok předškolního vzdělá- vinnost. To už samo o sobě je před- la velká města včetně Prahy. Když
vání. Je to prokazatelně natolik důle- pokladem velkých problémů fungo- už to musí být, tak logické by bylo

vázat spádovost na celé území MČ.
Odpor obcí a veřejnosti proti většině
navrhovaných změn není vůbec malý a i to zřejmě vedlo k prezidentskému vetu. Ne nadarmo se říká, že
méně je někdy více. Čím více se snažíme do nejmenších podrobností regulovat oblasti života, tím menší
máme prostor pro řešení nepředvídaných problémů, tím více sami sebe svazujeme a tím více narůstá administrativa. Ještě je čas na nápravu.

Dnes funguje dvacet základních škol
zřízených naší
městskou částí.
Jsem ráda, že se
v minulosti podařilo zabránit určitým excesům. Je to pouhých
pět let, kdy bývalá zástupkyně
starosty za ODS prosazovala zrušení ZŠ Sdružení v Nuslích. A ve
volebním období 2006-2010 dokonce existovala reálná politická

vůle zrušit ZŠ Školní ve starém
Braníku. (Vzpomínáte si, kdo
tehdy ovládal radnici?) Toto téma
rezonovalo i v poslední volební
kampani, když v září 2014 na pouličním festivalu „Braník sobě“
fungovala opravdu „pozoruhodná“ atrakce v podobě papírové
střelnice s obličeji politiků, kteří
byli (bohužel bez konkrétních
údajů) obviněni ze snahy zrušit
zmíněnou školu.

MARIE ZACHAROVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09
V prvé řadě si musíme ujasnit, o jakou
koncepční změnu se
má jednat. Jde o velmi diskutovanou novelu školského
zákona, která byla schválena v obou
komorách Parlamentu ČR, předána
prezidentovi, který ji odmítl podepsat. Od roku 2020 by podle této novely mělo mít i dvouleté dítě nárok

na místo v mateřské škole. Je otázkou, zda jsou na to mateřské školy
připraveny. Dítě mladší tří let vyžaduje specifické podmínky - především menší skupinu dětí a odpovídající kvalifikaci personálu. Další
změnou je zavedení povinného
vzdělávání v posledním roce před
vstupem do školy. Současná legislativa ukládá zřizovateli povinnost za-

JARMILA MACHOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ANO 2011

DÁNŠTÍ PORADCI NAVŠTÍVILI PRAHU 4
V rámci evropské komunity odborníků
zabývajících se prevencí rizikového
chování dětí a mládeže se uskutečňuje
velké množství vzájemných konzultací,
stáží a pracovních setkání, při nichž se
Foto: Praha 4
má ověřit vzájemné působení
teoretických předpokladů a praktických aktivit v této oblasti. S tímto
záměrem navštívila MČ Praha 4 tříčlenná skupina poradců a koordinátorů
z komunitního dánského centra VEJEN UNGDOMSSKOLE (škola mládeže)
zřízeného městem Vejen. „Pro nás je VEJEN UNGDOMSSKOLE příkladem
toho, jak funguje systém práce s dětmi a mládeží v celém Dánsku
a v severských zemích obecně,“ uvedla zastupitelka Lucie Michková (ODS)
po setkání. Na rozdíl od Norska se v Dánsku zaměřují nejen na samotné
teenagery, ale na práci s celou jejich rodinou, to znamená na vazby
mezigenerační, což souzní s koncepcí Praha 4 – obec přátelská rodině.
I v tomto projektu našli dánští hosté inspiraci. 
(red)

MÁME BOWLINGOVÉ MISTRY REPUBLIKY
Na juniorském bowlingovém mistrovství ČR v Chomutově se výrazně prosadili dva hráči z Prahy 4 David Mojka (7 let, na
snímku) se stal mistrem
ČR v kategorii do 9 let
a Lukáš Jelínek (13 let)
mistrem ČR v kategorii
13-15 let. Oba hrají za
bowlingové družstvo BC
Rabbits Praha a oba používají nový moderní styl
obouruč točivým způso(red)
bem. 
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LINEA 2016 - duben
Tučňák, Praha 5,
188 x 30 mm
SC-361732/01

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00;

úterý 10.00 - 14.00;

čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
SC-361650/01

DĚTSKÝ DEN
S THE SIMPSONS

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV

HOMER, LISA, BART A VY!
4. ČERVNA 14:00-18:00

KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:00

ZÁBAVNÝ PROGRAM SE SPOUSTOU
MODEROVANÝCH SOUTĚŽÍ O CENY, FOCENÍ
S POSTAVIČKAMI, KOLO ŠTĚSTÍ A CELÁ
ŘADA VENKOVNÍCH ATRAKCÍ.

V PRVNÍM PATŘE OC

PROGRAM NA ČERVEN
7. 6. O KAMARÁDSTVÍ
14. 6. O TŘECH PRASÁTKÁCH
21. 6. O KOBLÍŽKOVI

BABY BAZAR

28. 6. JAK ZVÍŘÁTKA VAŘILA DORT

14. ČERVNA 2016

Více na plazanovodvorska.cz

OD 15.30 DO 17.30

LIKE US ON FACEBOOK.COM/NOVODVORSKALAZA

SC-351841/05
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Truhlář, Instalatér, Malíř, Zedník, Kominík, Klempíř, Tesař, Sklenář, Zahradník
3 leté učební obory zakončené výučním listem
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):

inzerce

Podlahářské práce, Pokrývačské práce, Tesařské práce, Malířské a natěračské práce,
Truhlářské práce, Zednické práce, Sklenářské práce, Prodavačské práce,
Květinářské a aranžerské práce

SC-361465/03

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

Nabízíme:
tel.:
602 581 122

44x26

•
•

Šperkovou bižuterii z vlastní návrhářské dílny

(kompletní autorské řady doplňků šperkové bižuterie k jakémukoli oblečení, jednotlivě i sety, možnost zpracování na základě návrhu klienta)
•

Rádi vás uvidíme v příjemném prostředí našich prodejen.

bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů

2001
OD Centrum Spořilov,
roku2459/108
ženo Hlavní
üZalo
Otevírací
hodiny: Po-Pá 9:00–19:00, za
cí
rekonstruk
5So09:00–12:00

rok
2
ü1
e 250 m
š
lo
p
a
n
í
üZázem
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

PANELREKO s.r.o.

Čištění koberců, sedaček
Křejpského 1523, Praha 4
8
7
2
(dalšího
čalouněného
nábytku) a mytí oken.
2
1
1
800
praha@panelreko.cz
Také o víkendech bez příplatku.

www.panelreko.cz Pravidelné úklidy kanceláří.
Tel.: 272 932 464, mobil: 737 566 189
SC-351795/04

SC-351837/06

4,4 x 2,0 cm

Manažerské oblečení (zaměstnání, reprezentace, obchodní schůzky, podnikové akce)

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

S
s

www.znalec.f-m.cz

Elegantní a společenskou módu (plesy, taneční, promoce, koncerty, divadla, večírky, přehlídky,
společenské události)
SC-351920/05

SC-361411/03

MA
E ZDAR
VOLEJT

J.
4le

módou ODHADY
a autorskou
šperkovou bižuterií
NEMOVITOSTÍ
SC-361186/05
NOVĚ v PRAZE 4

KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

SP

SC-351786/06

•

www.elodevysperky.cz

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

SC-361663/01

Hledáme byt
na Novodvorské!

Pro našeho významnéhoINSTALATÉŘI
klienta hledáme
Topení-voda-kanalizace
byt 3+1 v blízkosti Novodvorské
Plaza, ideálně
Montáže-údržba-rozvody
na adrese Novodvorská č.
o. 155 - 173,
NONSTOP-levně-kvalitně
Tel.: 739 954 246
pouze do třetího patra, stav
bytu nerozhoduje.
Platba z vlastních zdrojů (bez hypotéky).
Za Vaše nabídky Vám předem děkujeme.

Mgr. Jiří Svoboda, 737211374
jirka@svoboda-bydleni.cz

SC-361713/01

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-351158/10

SC-361720/01

BALKAP, s.r.o.

OC DBK Praha 4, Budějovická 1667/64
23 let jsme tu s Vámi
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00–20:00
na stavu a stáří nezáleží!
So, Ne 9:00–19:00
Vagenknecht_44x30 5.2.2014
10:56
Malířství

Tel.: 604 868 055

SC-361690/01

Lakýrnictví

o
w

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
Stepan-Mollay_44x30
11:
Výměny wc,Dny
baterií,
opravy,
777 70 80 35
tel. Chovatel
7775.2.2014
70 80 34
otevřených
dveřítel.

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
rozvody vody a topení

SC-351757/06
potřeby

pro rodiče a zájemce o studium

REKONSTRUKCE
KOUPELEN
A 9,BYTŮ
na Gymnáziu
Praha
Litoměřická 726

Nabízíme široký sor
hraček atd... pr
MALÍŘSKÉ
Specializujeme se na b
☛
☛
krmiv Hills, Eukanoba, Pu
LAKÝRNICKÉ PRÁCE
rok 2009/2010
celkem
4 třídy,A S
PVJ-2015_44x30
15:45
Tel.:
777 948 025 Pro
• Rychle
• 10.1.2015
levněpřijímáme
• kvalitně
Při zakoupení záka
z toho 2 třídy 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.
Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Zkoušky nanečisto proSC-361061/04
oba druhy studia: Štukování stěn a pokládka podlah.obdrží 3 kg + dárek
Stavební práce
vodya 7. 1. 2009 a Š +
sevčetně
konají:elektra
10. 12.a2008
rm
do 10 dnůvždy
včetně
od úklidu
17.00 do 19.00 hod.F i

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

rozvody, opravy, výměny baterii
a WC, připojení praček, myček
tel.: 737 384 001
e-mail:fort.mirek@seznam.cz

Zedník, obkladač, malíř
Rakovec 608 709 716 den,
267 913 922 – 19–21.00
www.zednictvi-praha4.cz

Dny

SC-351771/06

SC-332422/02

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

44x30
Sedlčanská
65, Praha 4
u stanice metra Kačerov
tel.: 603 223 981
www.happybarf.cz
Butiky s dámskou

M

SC-332421/02

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

Prodej masa a potřeb pro psy

10. 2. 2009 a 2. 4. 2009 od 14.30 hod.
Rozpočty a konzultace zdarma!
Dvorecké nám. 405/3, 1
Od 14. 1. 2009 jsou připraveny přípravné kurzy
www.malirlakyrnik-praha.cz
244 468 097, 6
z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291
927
www.krmivaBližší informace na www.gymlit.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍRekonstrukce
OKEN koupelen
a celých
Tel.: 724 006
275bytů
SC-350033/01

KOUPÍM starý nábytek

2 letý učební obor zakončený výučním listem
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):
Stavební práce

SC-351787/06

Vyměním 1+1B

3. p-výtah,
Za větší na P-4 ne
Horší kat. vítána. Ro
mobil: 602

SC-351879/05
Zednictví, malířství,
elektro, instalatérství
Pokládka podlah, kuchyňské linky
www.bilec-koupelny.cz

1. Čarodějnický o

Tel.: 737 645 284, 775 902 071

Láska, peníze, zdrav

Sleva 10 % pro klienty
PŘIJMEME
v důchodovém věku

SC-351810/05
T:
605 852 123, 22

Jindřišská 7, www:ca

MAKLÉŘE

RE/MAX Cool hledá
šikovného realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí, i bez
zkušeností. Nabízíme príjemné
a profesionální zázemí
s bezproblémovým
parkováním.

Roztylské náměstí
Spořilov

Kontakt: 604 438 177
lubos.houstecky@re-max.cz
SC-361698/01

BP bezpečnostní a protipožární dveře.
Ochraňte sebe i Vaši domácnost.
Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové
žebrování. Akustická izolace až 46db.
Až 14-ti bodový systém zamykaní.
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně,
zaměření a kompletní montáže.
Dále nabízíme prodej a montáž vertikálních
a horizontálních žaluzií a sítí proti hmyzu.
Navštivte naši prodejnu!

www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.
SC-361721/01
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DĚTI NAVŠTÍVILY SBĚRNÝ DVŮR DURYCHOVA
Kam se může odevzdat lednička, televize, počítač či myš, pneumatiky nebo i olej ze smažení?
Tyto a řadu dalších důležitých i praktických informací získávaly děti v rámci ekologické výchovy, jejíž součástí byla i návštěva sběrného
dvora Durychova, který leží na pomezí Krče
a Kamýku.
Až do 20. května se na exkurzích ve sběrném dvoře vystřídalo na 15 tříd ze škol a školek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4.
„Kromě prohlídky areálu sběrného dvora si
děti vyzkoušely své znalosti v třídění jednotlivých složek odpadů hravou formou. Každé dítě
obdrželo od radnice něco na zub a od firmy
EKO-KOM drobné dárečky, připomínající třídění
odpadů,“ řekl radní Ondřej Růžička (STAN –
Tučňák), který má na radnici na starosti životní
prostředí. 
(red)

NÁHRADNÍ PŘISTAVENÍ
BIOKONTEJNERU
S ohledem na nepřistavení kontejneru na bioodpad
dne 7. 5. na stanoviště Jihovýchodní IX (u trafačky)
provede svozová společnost náhradní přistavení na
tomto stanovišti dne 18. 6. v době od 9.00 do
12.00 hodin.
(red)

ADVOKÁT RADÍ
Opakovaně se jako družstevník (BD v Braníku) spolu s manželkou domáháme převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Na členské schůzi je to schváleno, ale
pořád se nic neděje. Prý se budou byty zaměřovat, ale nevíme z jakého důvodu. Co
máme dělat?
Souhlas členské schůze (či stanovení převodu ve stanovách) je obvykle jen jednou z podmínek převodu. Dále bývá nutné doplatit zůstatkovou hodnotu bytu (respektive úvěru,
byl-li dům pořízen za pomoci banky) atd.
Z vašeho dotazu navíc usuzuji, že nemáte rozdělený dům na jednotky. Zaměření se obvykle
dělá při přípravě prohlášení vlastníka, které
dělí dům na bytové a nebytové jednotky. Dokud totiž v katastru není dům rozdělen, nelze
byt převést do vašeho vlastnictví. Formálně
byt neexistuje jako samostatná jednotka. Pokud by byl dům rozdělen na jednotky, byly
doplaceny všechny vaše případné dluhy a ani
poté by nedošlo k převodu, je možné se obrátit na soud. To je ale až nejkrajnější způsob
řešení, případný spor může být na řadu let.
Doporučuji si zjistit detaily od představenstva
a poté se případně poradit s odborníkem.
Jakub Schejbal,
advokát
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■ Radní Ondřej Růžička se společně s dětmi zúčastnil exkurze do sběrného dvora. Foto: Praha 4

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat!
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva a baterie a akumulátory. Nebezpečné odpady
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským
průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde
sběr aktuálně probíhá.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.(red)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa A
středa
15. 6.

křižovatka ul. Čestmírova - Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská - Adamovská
ul. Družstevní ochoz č.1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 - Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní - Na Chodovci č. 2880/59

čtvrtek
16. 6.

Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce - U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a - Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové - u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 - Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

středa
29. 6.

křižovatka ul. Ružinovská - Pod Krčským lesem
křižovatka ul. U Zátiší - Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská - K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č.: 1091/1 - Kubištova (parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní - Michelská
křižovatka ul. Na Veselí - Soudní
ul. Žateckých u č. 1169/11
křižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí č. 1164/14

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Trasa B
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

Trasa F
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

servis

NOVĚ PŘIVÍTANÍ
OBČÁNCI
V dubnu a květnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou
Kotvovou (oba Trojkoalice/SZ) noví občánci
Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám Trojlístek a Přímětická a přívětivou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 19. dubna byli přivítáni: Jan Prokeš,
Ladislav Pavlata, Tadeáš Jiří Rýdel, Matyáš Jaromír Rýdel, Karolína Tvrdková, Sofie Vrbová,
Tereza Volfová, Jana Šebková, Anna Marečková,
Benjamin Berka, Damien Alex Kovář, Karolína
Mudrová, Václav Tichý, Denisa Pudilová, Michal Podlešák, Ivana Mauricová, Julie Valková,
Luisa Prošvicová, Anna Bradáčová, Vladimír
Žoudlík, Miroslav Petrišče, Michael Jampílek,
Eliška Šamalová, Sofie Ema Fišerová a Eliška
Hanousková.
Ve středu 27. dubna byli přivítáni: Matouš
Pšenička, Nina Kazimourová, Samuel Krňanský, Eliáš Minajev, Petr Panýrek, Laura Jiránková, Krištof Dlouhý, Jonáš Jednota, Alex Paroulek, Přemysl Svoboda, Filip Brejcha, Jakub
Letoštiak, Julie Dvořáková, Rozálie Rožková,
Laura Šimková, Sofie Rákoci, Vít Černý a Adéla
Prášková.
V úterý 10. května byli přivítáni: Sabina Suková, Ondřej Doskočil, Jana Brejchová, Kristýna
Šmídová, Jan Šmíd, Jan Vídeňský, David Šír,
Natália Drábková, Jaroslav Janoštík, Kristina
Fuchsová, Tomáš Havlíček, Stella Řezáčová, Jan
Pokorný, Edvard Čížek, Šimon Čivrný, Mikuláš
Los, Jakub Trávníček, Adéla Bartáková, Kryštof
Čepán, Michal Ohnoutek, Vojtěch Klimek, Kateřina Klečáková a Vincent Dejmal.
Verona Ballay,
odbor kanceláře starosty

Partneři vítání
občánků z Prahy 4

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ A DRUŽINÁCH PRAHY 4
„Letní provoz vybraných mateřských a základních škol organizuje naše městská část již tradičně. Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že umístit děti na celou dobu prázdnin bývá mnohdy problematické. Po dohodě s řediteli škol zřizovaných městskou částí Praha 4 věříme, že alespoň převážné většině rodičovské veřejnosti vyjdeme vstříc,“ říká Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4
pro oblast školství.
(red)
Provoz mateřských škol v období červenec - srpen
1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

6. týden
1. 8.–5. 8.

7. týden

8. týden

9. týden

8. 8.–12. 8.

15. 8.–19. 8.

22. 8.–26. 8.

1. 7.

*4. 7.–8. 7. 11. 7.–15. 7. 18. 7.–22. 7. 25. 7.–29. 7.

V PROVOZU
VŠECHNY
MŠ

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3
(Záběhlice)
Stravné: 36 /39 Kč/den
Školné: 790 Kč

Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
(Braník)
Stravné: 30/33 Kč/den
Školné: 735 Kč

Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4,
Sedlčanská 14 - pracoviště Plamínkové
(Michle)
Stravné: 34 /38 Kč/den
Školné: 843 Kč

Mateřská škola Matěchova, Praha 4,
Halasova 1069
(Krč)
Stravné: 35 /38 Kč/den
Školné: 706 Kč

Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a
pracoviště Táborská
(Nusle)
Stravné: 34 /38 Kč/den
Školné: 800 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,
Ohradní 49
(Michle)
Stravné: 36 /40 Kč/den
Školné: 523 Kč

10. týden
29.8.–31.8.
V PROVOZU
VŠECHNY
MŠ

Pozn.: *5. a 6. 7. Státní svátek

Činnost školní družiny v období červenec - srpen
Termín

Škola

Školné

Stravné

Čas

*1. 7. – 29. 7.

Základní škola, Praha 4,
Na Chodovci 54

500 Kč

7–10 let
61 Kč/den
11–14 let
63 Kč/den

7.00– 16.00 h

1. 8. – 31. 8.

Základní škola
a Mateřská škola, Praha 4,
Ohradní 49

500 Kč

7–10 let
61 Kč/den
11–14 let
63 Kč/den

7.00– 16.00 h

Pozn.: *5. a 6. 7. Státní svátek

Prázdninový provoz mateřských a základních škol v červenci a srpnu 2016 je určen pro děti, které mateřskou nebo základní školu zřizovanou MČ Praha 4 již navštěvují. Potřebné informace dostanou rodiče dětí ve svých kmenových školách nebo mohou kontaktovat metodické oddělení odboru školství (OŠ): josef.kunes@praha4.cz, tel. 261 192 372
nebo ivona.herinkova@praha4.cz, tel. 261 192 131.

Mimořádně přistavené velkoobjemové kontejnery na území MČ Praha 4
Stanoviště

Termín přistavení

Hodina přistavení

Pikovická x Údolní

2. 6.

12:00–16:00

KOMPLEXNÍ POMOC
ZÁVISLÝM A JEJICH
RODINÁM

Gončarenkova x V Křovinách (u separu)

2. 6.

12:00–16:00

Kaplická (u mateřské školky)

3. 6.

12:00–16:00

U Botiče - u č. p. 1389

3. 6.

12:00–16:00

Podle Náhonu (pod schody)

9. 6.

12:00–16:00

V Jeremenkově ulici bylo otevřeno Centrum Moniky
Plocové, soukromé ambulantní terapeutické zařízení
pro překonání závislostí na návykových látkách a návykovém chování. Centrum nabízí programy prevence
závislostí, vztahové a rodinné poradenství, programy
pro děti a mladistvé, intenzivní programy pro překonání závislostí. Kontakt: Centrum Moniky Plocové,
Jeremenkova 304/55, Podolí www.centrummonikyplo(red)
cove.cz, tel. 777 771 967. 

Dolnokrčská x Nad Obcí I.

9. 6.

12:00–16:00

Vlnitá x Nad Křížkem

13. 6.

12:00–16:00

Hudečkova x Perlitová

13. 6.

12:00–16:00

Soudní x Na Veselí

16. 6.

12:00–16:00

Němčická (u trafačky) x Zálesí

16. 6.

12:00–16:00

Na pravidelná stanoviště nebudou v červnu kontejnery přistaveny.
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různé

PUTOVÁNÍ PO POLICEJNÍCH ODDĚLENÍCH PRAHY 4
V Nuslích je nižší kriminalita
Rajon Místního oddělení PČR Nusle je přibližně
o velikosti 2,5 kilometru čtverečních. Tato plocha
zahrnuje část Nuslí, Pankráce a Michle, ve které žije
a pracuje odhadem 34 000 lidí. O jejich bezpečnost
se stará 35 mužů a žen v policejních uniformách.
„Nepotýkáme se tu s výraznou kriminalitou,
spíše bych řekl, že je oproti jiným pražským obvodům nižší,“ konstatuje npor. Vladimír Oliberius, který v Nuslích působí přes pět let. Starosti
místním policistům dělají hlavně zloději, kteří
rádi útočí na byty se starými dvoukřídlými dveřmi, a pak krádeže na zakázku. „Za ně pachatelé
dostávají více peněz, a tak z ulic občas zmizí určité komponenty automobilů. Nedávno jsme tu
měli asi šest odstrojených citroenů, přišly o zadní okna, víko od motoru i o celou kapotu.“
Do nedaleké Vladimírovy ulice si pro substituční látky chodí drogově závislí, což v minulosti vzbudilo kvůli blízké škole nejeden konflikt.
„Za uplynulý rok a půl jsme ale nezaznamenali
výrazné excesy,“ říká Vladimír Oliberius.

Agenti na ulici i v obchodě
I v zastavárnách je poměrně klid, a to díky preventivnímu opatření Krajského ředitelství policie

hl. m. Prahy. „Byly vytipovány problémové zastavárny a jsou častěji kontrolované. Při opakovaném prohřešku, tedy nabídky kradeného zboží, může živnostník přijít o koncesi, což je velký
strašák,“ tvrdí Vladimír Oliberius a dodává praktický poznatek: „Zbavit se kradeného zboží je
složitější, a proto i ceny poklesly. Dříve zloděj
obdržel přibližně 40-50 % hodnoty předmětu,
dnes je to zhruba desetina reálné ceny.“ Na poklesu prodávaných „čorek“ má zásluhu i MČ
Praha 4, která ve spolupráci s policisty a strážníky v minulosti zorganizovala několik bezpečnostních akcí zaměřených právě na zastavárny.
„S Městskou policií Praha 4 máme nadstandardní vztahy. Máme to k sobě blízko a domluvíme
se rychle na tom, co je potřeba vyřešit,“ informuje Vladimír Oliberius.
Kromě pouličních zlodějů mají policisté práci i s několika osobami, které trpí stihomamem
a pilně navštěvují nuselské oddělení. Například
tvrdí, že je už od 60. let pronásleduje stát či
rozvědka. „Agenti jsou pro ně všude, na ulici
nebo i v obchodě, kam tato osoba přijde, a za
pultem se rychle vymění prodavač, aby ji mohl
sledovat. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to

Čtenáři píší
Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
Dobrý den,
ještě se vracím k dubnovému číslu časopisu Tučňák, a to konkrétně ke článku
pana Hradeckého v rubrice Čtenáři píší.
Plně se ztotožňuji s názorem pana Hradeckého na to, že zastupitel a fyzik
p. Martin Nikolo naprosto nevěrohodně
argumentuje se zvýšením hladiny hluku
v souvislosti se zvýšením rychlosti na
magistrále v úseku Pankrác - Kačerov.
V blízkosti nebydlím, ale pravidelně
v tomto úseku jezdím. V březnu ještě
jezdila většina aut 50kilometrovou rychlostí bez ohledu na povolené zvýšení. Na
konci dubna stále ještě jezdí nižší rychlostí zhruba polovina řidičů. Druhá polovina začíná výrazněji zvyšovat.
Jak tedy mohlo být měření v daném úseku pro zastupitele p. Martina Nikola akceptovatelné, dokonce s komentářem, že
zvýšení rychlosti zvýšilo hluk o „zanedbatelných“ 1 až 3 dB. Mám pouze dvě
vysvětlující alternativy - záměrný podvod
na občany nebo lajdáctví při kontrole
zadání měření. Zastupiteli panu Martinu
Nikolovi prostě nestojí za to podívat se
na místo, kde bylo měřeno. Také proč by
tam chodil. Měření bylo zadáno (byť
v nesmyslném termínu), provedeno a za-
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placeno. Výsledek leží na psacím stole.
Co tedy udělá úředník - chopí se příležitosti, aby těm „hloupým občanům“ Prahy 4 ukázal, jak je všechno v pořádku
a jak na ně pan „Chytrý“ myslí. Podle
mého názoru se ve smyslu výše uvedeného jedná o alternativu dvě, tedy lajdáctví. Jsem dost nervózní z toho, že se
takový člověk stará o blaho Prahy 4, mého bydliště.
Jan Pečený, Michle, (red. upr.)
Vážená redakce,
pravidelně čteme časopis Tučňák,
v němž čtenáři Prahy 4 upozorňují na
nejrůznější problémy a právem kritizují
špatné situace v místech bydlení a podobně. My bychom ale tentokrát rádi vyzdvihli práci městské části co se týká
všímavosti seniorů a chceme velice poděkovat za pořádání několika tanečních
odpolední v roce. Tato setkání jsou vždy
pečlivě připravena, s výborným pohoštěním, skvělou hudbou a pěkným programem. Velice za to děkujeme a vždy se
na tato setkání těšíme.
Se srdečným pozdravem
manželé Fučíkovi,
Za Zelenou liškou

■ Sídlo nuselských policistů je ve
Svatoslavově ulici. Foto: PČR
k smíchu…“ říká Vladimír Oliberius a jen mávne rukou nad ztraceným časem, který by podobným individuím měli spíše věnovat psychiatři. Ale na veselou historku si nakonec
vzpomene: „Asi před dvěma lety na Brumlovce
sídlící energetická společnost něčím rozčílila
jednoho zemědělce. Přijel před její budovu
a vyklopil jí tam celý valník hnoje.“
(md)
Místní oddělení PČR Nusle
Svatoslavova 288/10
Tel. 974 854 740 – 742
e-mail: orp4.mop.nusle.podatelna@pcr.cz

volnýčas
FLORBALEM
KE ZDRAVÍ ŠKOLÁKŮ
Florbalová škola Bohemians, největší florbalový
klub v České republice, ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy nabízí školám komplexní pohybově-vzdělávací program zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností
s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob
života. Žáci se v rámci hodin tělesné výchovy stanou součástí programu pěti výzev v oblastech: síla
a obratnost, vytrvalost, florbalové dovednosti, zdravá výživa a aktivní trávení volného času. Projekt je
unikátní tím, že je určen všem dětem bez ohledu
na jejich sportovní výkonnost. Info na www.aktiv(red)
niskoly.eu. 

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
5 TURISTICKÝCH
LAHVÍ!
Blíží se léto, doba
turistických výletů
pěšky i na kole. Určitě vám proto přijdou
vhod litrové lahve,
které do soutěže
věnovala společnost
ForCamping s.r.o.,
která stojí za dnes
již legendárním
projektem Výstava
stanů a vybavení
do přírody®. Láhev je díky své
jednoduché a přitom odolné
konstrukci téměř nerozbitná a nemusíte se
bát ani kapání. Díky svým parametrům je
ideálním společníkem na cestách i při
sportovních aktivitách. Její výhodou je
rovněž snadná údržba a možnost mytí
v myčce. Je také vybavena ryskou, abyste
si mohli vaše nápoje vždy namíchat ve
správné koncentraci.

soutěžní otázka:

V které pražské části se nachází prodejna
a výdejna 4camping.cz?
a) Praha 2

b) Praha 4

c) Praha 9

Nápovědu naleznete na www. 4camping.cz.
Odpověď zašlete do 15. června 2016 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

VÝHERCI Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA: (správná odpověď - 38): Václav Šika, Bronislava Lichá a Juraj Šefčik. Gratulujeme!

PRVNÍ BRANICKÉ TŘEŽNĚ A TŘEŠŇOBRANÍ
Ve starém sadu pod ulicí Věkova a Psohlavců
v Braníku se uskuteční TřeŽně (20.–25. 6.)
a následné Třešňobraní (27. 6.). Zájemci si
mohou vlastnoručně v rámci TřeŽně natrhat
třešně pro přímý konzum či na tvorbu dalších
pokrmů. Žebřík a česáček lze zapůjčit na místě vždy od 15 do 19 hod. Týden volné sklizně
pak v neděli 26. 6. od 14 hod. završí Třešňobraní. Proběhne otevřená soutěž o nejlepší domácí třešňový pokrm či nápoj, zahraje živá
kapela a připraveno bude i několik aktivit pro
děti. Ve zbytku léta se pak můžete těšit na
řezbářský workshop, údržbovou brigádu a divadelní improvizaci zasazenou přímo do pro-

PŘEDNÁŠKA O MIGRACI
Přijďte si poslechnout přednášku s názvem Imigrace a integrace očima českého muslima, která proběhne ve čtvrtek 26. května od 18.00 hodin v Nuselské radnici (Táborská 500, Praha 4). VSTUP na
přednášku je ZDARMA! Záštitu nad přednáškou
převzal zástupce starosty Lukáše Zichy (STAN –
Tučňák). Přednášejícím bude Hatem Berrezouga absolvent italské a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již
přes 18 let žije v České republice. Cílem jeho přednášek je zmírnit napjatou situaci v ČR, kterou charakterizuje absence dialogu a extrémní projevy ze
všech stran a rovněž absence jasných mantinelů
(red)
a pravidel pro muslimy zde žijící. 

středí sadu. Více na: www.podhoubi.cz,
jan.cech@podhoubi.cz.
(red)

Ilustrační foto: Podhoubí

ŠKOLÁCI POMOHLI
AFRICKÝM DĚTEM
Ve Škole
Kavčí hory
proběhla
sbírka tužek a pastelek pro
Foto: ŠKH
přátele
a děti z dětského domova v keňském Nairobi. Žáci
3. třídy pod dohledem paní učitelky si vzali celou
sbírku na starost a vše krásně zvládli. Sbírka pak
odletěla s pracovníkem partnerské organizace za
(red)
africkými dětmi. 

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN - Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Ing. Jan SCHNEIDER

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

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 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510 •
Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
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VÝKUP VOZŮ
ZA NEJVYŠŠÍ
CENY
800 50 00 50
www.mamacar.cz
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VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,
V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další
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Odstávky teplé vody

Předběžné termíny odstávek
tepelné energie v roce 2016
Lokality

Termíny od – do

Michle

1. – 7. 7. 2016

Pankrác

1. – 7. 7. 2016

Podolí

1. – 7. 7. 2016

Nusle

1. – 7. 7. 2016

Spořilov
Zelený Pruh

ZDARMA

PRAHA 8

1. – 7. 7. 2016

Přesné termíny pro ostatní lokality Prahy 4
(Novodvorská, Krč...) naleznete na www.ptas.cz

11.�—�12. 6. 2016
APLIKACE

1. – 7. 7. 2016
22. – 28. 8. 2016

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

PŘEDP
ED
DPRO
DP
ROD
RO
ODE
DEJ
J

VSTU
UPE
PEN
NEK

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.
Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa byly zaslány písemnou
formou na smluvní odběratele (SVJ, BD apod.).

www.ptas.cz
SC-361579/03
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Schindler 5500
Výtah nové generace
Moderní osobní výtah, který dodá vaší obytné
i komerční budově nový rozměr. Schindler 5500
představuje ideální volbu. Snadno se přizpůsobí
libovolnému prostoru a nabízí široké možnosti
designu. Řešení je určeno pro reprezentativní
vzhled při maximálním využití plochy.

www.schindler-cz.cz

Schindler, první koho přivoláte
SC-361702/01

