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Důležité

Zprávy z Rady MČ Praha 4
Na zasedání dne 8. března Rada městské části Praha 4:

ZAUJALA
- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 1770/88 v k.ú. Podolí
o výměře cca 485 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví
žadatele a umožnění vjezdu na tyto pozemky.
Pozemek parc. č. 1770/88 v k.ú. Podolí je součástí veřejného prostranství sídliště Pankrác I. Na
pozemku se nachází veřejné parkoviště, které
slouží obyvatelům tohoto sídliště a mělo by
zůstat veřejně přístupné v plném rozsahu.
- 1. nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2276/4 v k.ú. Braník o výměře 75 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem
zajištění správy a údržby pozemku včetně zajištění prostoru pro svoz komunálního odpadu pro
potřeby bytových domů č. p. 1229 a 1230 v ul.
Talafúsova ve vlastnictví žadatele z důvodu: 1)
v severní části požadovaného pozemku se nachází příjezd ke garážím sousedního bytového
domu č. p. 1228 na pozemcích jiného vlastníka
2) požadovaný pozemek nesousedí s pozemky
ve vlastnictví žadatele
2. souhlasné stanovisko k dlouhodobému
pronájmu pouze části pozemku parc. č. 2276/4

v k.ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy, která
je užívána pro umístění nádob na komunální
odpad

ROZHODLA
- uzavřít dohodu o provedení stavby „Revitalizace koupaliště Lhotka“, mezi městskou částí
Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b,
Praha 4, a hlavním městem Praha, se sídlem
Mariánské náměstí 2, Praha 1. Stavebník na
pozemcích zrevitalizuje koupaliště Lhotka
(podélná parkovací stání, přeložený chodník,
dopravní značení, objekty, parkovací stání pro
kola, zeleň apod.)
- vydat společnosti Pražská vodohospodářská
společnost, se sídlem Praha 1 - Staré Město,
Žatecká 110/2, souhlasné stanovisko se stavbou
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Nad Koupadly,
Praha 4“ spočívající ve výstavbě nového řadu
splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 140/98
v k. ú. Lhotka
- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2910/67, 2910/69,
2910/70, 2910/96, 2910/98, 2910/146

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (SZ, 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

Zápis do 1. tříd je tady!
Zápis proběhne ve dnech 4. a 5. dubna ve všech
základních školách Prahy 4. Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním
roce po dosažení šestého roku věku. Hlavním
cílem zápisu je ověření školní zralosti - posuzuje se komunikativnost dítěte, sociální zralost,
grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev
a základních geometrických tvarů. Informace
o spádových obvodech základních škol městské
části Praha 4 podle ulic naleznete na www.
praha4.cz

a 2910/190, vše v k. ú. Nusle,
mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, se
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, jako
oprávněnou a městskou částí Praha 4 jako povinnou, za účelem zřídit a provozovat podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě.
- zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky
č. 1143/31 v domě na adrese 5. května 1143/61,
Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 478/21476 na společných
částech domu, včetně ideálního podílu ve výši
478/21476 na zastavěném pozemku parc.č. 1110
zapsané na LV 9504 pro katastrální území Nusle
za minimální cenu 2.350.000 Kč
- opětovně zveřejnit záměr prodeje volné bytové
jednotky č. 1009/10 v domě na adrese Antala
Staška 1009/31, Praha 4 – Krč, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 5230/59950 na
společných částech domu a ideálního podílu ve
výši 5230/59950 na zastavěném pozemku parc.
č. 1285/4 zapsané na LV 12053 pro katastrální
území Krč obec Praha a okres hl. m. Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha za minimální cenu 2.650.000 Kč

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE:
· Rodiče žádají o přijetí svého dítěte do základní
školy ve školském obvodu, v němž má jejich
dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola),
nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru.
· O odklad povinné školní docházky je možné
žádat ve vybrané škole až do 30. dubna.

Thomayerova nemocnice
získala dotaci
Rada hl. m. Prahy rozhodla o poskytnutí úče-

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

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 • Štúrova
1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška
2059/80b, tel.: 261 192 358 •

lové investiční dotace pražským nemocnicím
v celkové výši 1 607 478 Kč. Prostředky jsou určeny na nákup zařízení používaných Lékařskou
pohotovostní službou (LPS).
Thomayerova nemocnice z poskytnuté účelové
investiční dotace zakoupí diagnostický přístroj
QuickRead Go ve výši 47 000 Kč, Urisyst analyzátor moči ve výši 50 000 Kč, EKG ve výši 120
000 Kč a žaluzie do ambulancí LPS ve výši 99
000 Kč. Toto přístrojové a technické vybavení
LPS bude sloužit k rychlejší a přesnější diagnostice u pacientů a zefektivní následnou cílenou
léčbu. (red)

Praha 4 odmítá Koncepční studii Táborské a okolních ulic
Rada městské části Praha 4 po bližším prostudování vyjádřila zásadní nesouhlas s navrženou
Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na
Veselí a Soudní a žádá hlavní město Praha o její
přepracování a následné předložení městské
části Praha 4 k odsouhlasení.
Mezi hlavní důvody odmítnutí studie patří snížení propustnosti řešeného území pro hromadnou i individuální dopravu, ačkoli její zacho2 Tučňák • 4/2017

vání bylo jednou z podmínek zadání studie.
Studie nedostatečně řeší parkování rezidentů
i návštěvníků, kdy ve všech variantách, které
reálně přicházejí v úvahu, dochází k úbytku
parkovacích míst.
K prvotním návrhům IPR na rekonstrukci
příslušných ulic vznesli členové Rady městské části Praha 4 řadu věcných připomínek
a návrhů, tyto však nebyly ve studii reflektovány

a výsledné provedení studie nebylo městské
části Praha 4 předloženo k vyjádření.
Navrhovaná rekonstrukce zásadním způsobem
ovlivní život obyvatel městské části Praha 4, a je
proto mimořádně důležité, aby výsledný koncept
byl odsouhlasen městskou část Praha 4 a rekonstrukce nezpůsobila dopravní kolaps, případně
jiné obtíže obyvatelům Nuslí ani dalších částí
Prahy 4. (red)
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
duben je po nás všechny obdobím příchodu
jara, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, a čas kolem velikonočních svátků je každoročně vítanou příležitostí k rodinným setkáním,
kterých je v moderní uspěchané době pohříchu
málo. Věřím, že nový volný den navíc využijete
k procházkám do přírody, setkáte se s blízkými
u společného stolu a prožijete společně sváteční
dny, zapomenete aspoň na čas na všednodenní
starosti a budete se těšit z příchodu jara.
Každý rok nám měsíc duben připomíná, že
zima už je definitivně pryč a začíná něco nového. Snad tento optimismus nakazí i nás, celou
naši společnost polarizovanou často malichernými spory, stranictvím a netolerancí k názorům jiných.
S příchodem jara a táním sněhu se na některých
místech objeví do té doby skrytý nepořádek,
který je třeba uklidit. Všichni jistě víte, že naše
městská část organizuje na základě vašich
návrhů pravidelně dobrovolnický úklid některé
lokality. Letos jsme se rozhodli zapojit do celostátní akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Jejím
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. V sobotu 8. dubna 2017 dobrovolnické týmy společně uklidí místa ve svém okolí,
která to potřebují. Více o akci, včetně informací,
jak se do úklidu zapojit, najdete v Tučňáku a na
našem webu.

Vážení čtenáři, rád bych všem rodičům malých
dětí připomněl, že ve dnech 4. a 5. dubna
proběhne u nás v Praze 4 zápis do 1. tříd základních škol a příští měsíc se uskuteční zápis
dětí do mateřských škol. Dobrou zprávou je, že
k 1. září 2017 bude k dispozici 1 088 volných
míst v mateřských školách. Po zkušenostech
z předchozích let proto věříme, že kapacita
mateřských škol je i v letošním roce dostačující,
a poptávka rodičů po předškolním vzdělávání
tak bude uspokojena. Dostatek míst máme
samozřejmě i pro školáky.
Dovolte mi, abych vás na závěr pozval na dvě
akce, které pro vás městská část připravila na
tento měsíc. Jsou to Velikonoce s Prahou 4,
které se budou konat v neděli 9. dubna v KC
Novodvorská, a oblíbený Den Země v parku Na
Pankráci v pátek 21. dubna. Všichni jste srdečně
zváni.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Nepřehlédněte

zástupce starosty městské části praha 4 lukáš zicha vyhlašuje

8. ročník soutěže

provozovna
nominace probíha
od 1 dubna

prahy 4

do 30 června
2017

na webové stránce www. praha4.cz

k at e g o r i e

1 pekárna
2 potraviny
3 restaurace
4 kavárna a cukrárna
5 řeznictví
6 rehabilitace a masáže
7 kadeřnictví a kosmetika
8 sportovní centra
9 k u lt u r n í z a ř í z e n í
1 0 o s tat n í č i n n o s t
neuvedená v bodech 1 až 5

1 1 p o d n i k at e l p r a h y 4

provozovna s nějvětším počtem hlasů

www.praha4.cz
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nihy podstatně ovlivnily vývoj lidské
společnosti, nejprve byly vzácným
zbožím, které se šířilo pomocí ručních
opisů, s vynálezem knihtisku začala
éra masové výroby a šíření knih mezi
čtenáře a kniha takzvaně zlidověla.
Dnes, po mnoha staletích, si však mnozí kladou
naléhavou otázku: Zůstane tištěná kniha naším
nenahraditelným společníkem? Nebo ji internet
úplně zlikviduje a povinnou a jinou četbu
budeme hltat pouze prostřednictvím displejů na
mobilech či tabletech?
„Věřím, že knihy přežijí i digitální dobu,“ uvádí
radní Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Říká
se, že člověka je možno poznat podle knih, které čte. Pokud nebudeme číst vůbec, co to o nás
bude vypovídat? Můžeme se o lidech vůbec
něco hlubšího dozvědět?“ dodává.
Na úvahy o budoucnosti knih zatím nikdo
nezná jasnou odpověď, i když apokalyptici
věří spíše ve druhou možnost. Co však zůstává
stejné pro obě varianty, je předpoklad, že lidé
budou mít stále chuť číst. A tady je již potřeba
zvednout varovně prst – aktuální statistiky
a průzkumy hovoří jednoznačně o tom, že čteme čím dál méně a mnohem více času trávíme
těkavým brouzdáním po internetu, sledováním
televize nebo streamováním pořadů.
Odborníci se proto shodují – pravidelně číst musíme již odmala, protože to má pro náš duševní
vývoj nezanedbatelný přínos, a na literaturu
bychom neměli zapomínat ani ve vyšším věku.

Pro malé čtenáře
MČ Praha 4 proto podporuje literární gramotnost a zájem o četbu hned na několika úrovních.
Úspěšným projektem, který se setkal s velkým ohlasem, jsou čtecí babičky (i dědové). Více než
20 lidí v seniorském věku dochází do našich mateřinek a dětem čtou pohádky před spaním. „Poslech
příběhů a pohádek rozvíjí dětské vnímání, fantazii
a empatii dítěte. Díky tomu se obohacuje jeho slovní zásoba, fantazie a sociální dovednosti. Nasloucháním mluvnímu vzoru si děti budují základy pro
vlastní výslovnost i slovní zásobu,“ říká radní pro
školství Jaroslav Míth (ODS).
Dalším stupněm podpory pozitivního vnímání
literatury jsou školní soutěže, které vyhlašuje
městská část Praha 4. Například letos probíhá
druhý ročník, vyhlášený k Mezinárodnímu dni
dětské knihy, pod názvem Malí velcí spisovatelé. „Děti mají letos za úkol napsat povídku či
nakreslit komiks na téma Strašidelná povídka
z místa, kde žiji,“ říká radní Adéla Gjuričová
a dodává: „Ti nejlepší pak budou odměněni
a z nejzdařilejších prací vytvoříme sborník.“
Výsledky uveřejníme v květnovém Tučňáku.

Pro dospělé i děti
Samozřejmě, že vedení radnice nezapomíná ani
na dospělé čtenáře. V loňském roce proběhla
akce Čtení z cely, kdy u příležitosti výročí
17. listopadu a Dne lidských práv herci předčítali
4 Tučňák • 4/2017

Nová knihobudka slouží milovníkům literatury v parku Na Pankráci. 

koláž dobových textů, tvořených úryvky z vězeňských dopisů konfrontovaných s výňatky
z vyšetřovacích protokolů a soudních rozsudků.
Podobné setkání se připravuje na 18. květen
letošního roku a tentokrát půjde o odraz doby
bezpráví v literárních dílech autorů tří generací.
Všem obyvatelům MČ Praha 4, dospělým i dětem, pak zdarma slouží knihobudky. Pět minik-

Foto: Martin Dudek

nihoven s nabídkou různých knížek a publikací
je umístěno v informačních centrech městské
části Praha 4 a jedna z nich je v přízemí v budově úřadu v ulici Antala Staška. Šestá knihobudka je vyrobena z vyřazené telefonní budky a je
umístěna v parku Na Pankráci. Vypůjčení knih
je zdarma, není potřeba žádná registrace nebo
evidence. (md)

Kde bude Noc literatury?
Další ročník literárního happeningu, pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ), opět
netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během večera 10. 5. (18.00 – 23.00 hod.) na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy 4.
Místa: Nuselská radnice, Táborská 32; Husův sbor v Nuslích, Táborská 65; TJ Sokol Nusle, Na Květnici 1a; Trilopark, Pod Terebkou 15; kostel sv. Václava, Pod Vilami 1; Farní sbor ČCE, Žateckých 11;
Vozovna Pankrác - přistavená tram. Synkáč; Plynárna Michle, U Plynárny 44; Dům ochránců přírody, Michelská 5; Domov Sue Ryder – kaple, Michelská 7; Michelská synagoga - Církev husitská,
U Michelského mlýna 27; Komerční banka, Nuselská 92; ZŠ Táborská, Táborská 45; ZŠ Mendíků,
Mendíků 1; Galerie českého skla, Bartoškova 26; Komorní Fidlovačka, Boleslavova 13; Cirqueon,
Ctiradova 6; Ňáký kafe, Na Zámecké 11; Nuselský pivovar, Bělehradská 13. (red)
www.praha4.cz
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1. Co pro vás osobně znamená Noc literatury, čím
vás třeba obohacuje?
Psaní je introvertní činnost.
Literární akce a autorská čtení jsou po obdobích samotářského psaní možností užít
si i druhou stranu literární
tvorby, tedy kontakt se čtenáři a čtenářkami.
Vždy zažívám i jisté zadostiučinění, radost, že
se psaní vyplatí. Kromě toho se Noc literatury
odehrává v Praze a právě s Prahou je moje kniha
Obrazy zo života M výrazně spjata. V Praze jsem
strávila osm let svého života a v této době vznikla
také kniha. Tak jako hlavní hrdinka našla v knize
domov a dospělost, i já si troufám říci, že jsem
v Praze dospěla a zakořenila. O to víc mě těší,
když mohu z knihy číst právě zde.
www.praha4.cz

2. O čem vypráví kniha Obrazy zo života M,
z níž se bude na Noci literatury číst úryvek?
Hlavní hrdinka vypráví, jak se loučila s umírající matkou, a zároveň, jak zapouštěla kořeny
v partnerství, tedy ve své nové rodině. Přeneseně je to loučení s dětstvím a vstup do dospělosti.
Jak se píše i na obálce slovenského vydání, je to
příběh o důležitosti i bezvýznamnosti rodinných vazeb, těch minulých i těch budoucích.
3. Domníváte se, že počet čtenářů jak v Česku,
tak na Slovensku klesá?
Otázka je, jakých čtenářů. Momentálně možná
klesá počet čtenářů klasických románů, ale
stoupá počet čtenářů elektronických knih a blogů. Nemyslím si však, že klesá počet šikovných
a inteligentních lidí. Naše generace považuje
za smutné, že ubývá těch, kteří rádi listují

Svetlanu Žuchovou,
spisovatelku
16.03.17
v románech klasiků, ale svět se mění, pravděpodobně vzniknou nové formy intelektuálního
vyžití. Například jsem nedávno slyšela v rádiu,
že příslušníci dávných civilizací varovali před
písmem, protože předpokládali, že se kvůli
písmu lidstvu zhorší paměť.
4. Proč je z vašeho pohledu v dnešní době tak
důležité číst knihy?
I tady se musíme zeptat, pro koho je to důležité.
Pro štěstí lidí? Sotva. Evidentně existuje spousta
lidí, kteří žijí šťastné životy a nečtou skoro nic.
Navzdory tomu si myslím, že intelektuální
aktivita, a k ní patří i čtení, lidi, a tedy i celou
společnost, kultivuje. Nakonec čtení nám dává
možnost nahlížet do jiných lidí, cvičí nás v empatii a to je právě v době sílících nenávistných
a extremistických nálad zvlášť důležité.
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V Praze 4 vzrůstá počet
pěstounských rodin

V

prostorách Nuselské radnice se sešlo
na pět desítek pěstounů, poručníků
a osob pečujících s pracovníky Odboru
sociálního MČ Praha 4. Jádrem setkání
bylo pravidelné předávání aktuálních informací
i zjišťování potřeb náhradních rodičů.
V úvodu všechny přítomné pozdravil starosta
MČ Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ):
„Z vlastní zkušenosti otce vím, že vychovávat
děti není nic jednoduchého. Je mi jasné, že to
máte v mnoha ohledech o moc těžší a odpovědnost za děti vlastně nikdy nekončí. Chci vám
proto poděkovat, že se staráte o ty nejmenší,
vytváříte jim náhradní domov a dáváte stejné
šance jako dětem, které vyrůstají v biologických
rodinách.“
Počet pěstounských rodin, které mají uzavřeny
dohody s MČ Praha 4, kontinuálně od roku 2013
vzrůstá, a to z 54 na současných 94. „Je to díky
novým platným pravidlům pro poskytování
pěstounské péče. Do roku 2013 pěstounskou
péči zajišťovaly většinou osoby z rodiny dítěti
biologicky blízké, od následujícího roku došlo
k profesionalizaci a náboru nebiologických
pěstounů. Zároveň tím dochází ke snižování
počtu dětí v dětských domovech,“ vysvětlila
vzrůstající čísla Věra Rožková, vedoucí Odboru
sociálního MČ Praha 4. V současné době tak MČ
Praha 4 pomáhá s péčí o 123 dětí.

Pestrá nabídka akcí
„Kromě pěstounů musím poděkovat také našemu sociálnímu odboru a klíčovým pracovnicím, které pomáhají nad rámce své pracovní
doby a zařazení,“ pochválila odbor zástupkyně
starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), což sál
odsouhlasil potleskem. Není divu, MČ Praha 4
pořádá pro děti mnoho akcí. V loňském roce se

Přednáška o islámu
Praha 4 zve všechny zájemce na besedu na téma
islám, která se uskuteční 23. května od 18.00
hodin v historické Nuselské radnici (Táborská
50). Přednášet bude PhDr. Petr Pelikán arabista,
islamolog, překladatel a honorární konzul Súdánu v České republice. „Islám je v poslední době
velmi diskutovaným tématem, ale mnohdy jsou
tyto diskuse vedeny spíše o domněnkách než
o faktech,“ uvádí členka Zastupitelstva MČ Praha 4 Marie Zacharová (TOP09), která se zabývá
problematikou islámu včetně studia arabského
jazyka, a dodává: „V naší demokratické společnosti ctíme svobodu názoru, přesto je dobré
si, kromě často zavádějících informací z médií
a od facebookových debatérů, poslechnout
skutečné experty z oboru arabistiky a problematiky islámu, a získat tak ucelené a relevantní
informace.“ Záštitu nad akcí převzal starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). (red)
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Opatrovníci a pěstouni zhlédli krátký dokument o zájezdu svěřených dětí na hory.

například poprvé uskutečnil lyžařský pobytový
zájezd pro 25 dětí a několik výletů, v letošním
roce by měl být výčet aktivit ještě pestřejší.
„Zvyšujeme počet akcí v oblasti respitní péče,
aby se pokud možno všechny děti vystřídaly,“
podotkl Libor Kovařík, vedoucí oddělení sociální prevence MČ Praha 4. Děti se tak mohou
opětovně těšit na lyžařský pobyt, návštěvu kina,
prohlídky muzeí, zoologické zahrady či planetária. Praha 4 nezapomíná ani na pěstouny,
kterým nabízí e-learningové kurzy a školení
v prostorách úřadu.

Během setkání také pěstouni vyplnili dotazník, ve kterém sociální pracovníci zjišťovali
jejich potřeby a přání, a přítomným byla
představena Julie Městková, lokální síťařka projektu Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí MPSV.
„Mým úkolem je zkvalitnit a zefektivnit práci
´sociálky´ s ostatními poskytovateli služeb
v rámci Prahy 4 a celé metropole. Cílem
projektu je, aby děti nekončily v ústavních
zařízení a měly možnost dostat se do náhradní péče,“ uvedla. (md)

Společně uklidíme Prahu
Ukliďme svět, Ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky a také v Praze 4. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Společně v sobotu 8. dubna dobrovolnické týmy
uklidí místa ve svém okolí, která to potřebují.„Naše
městská část podpoří tyto dobrovolnické týmy tím,
že jim, jako každý rok, zdarma zajistí pracovní
ochranné rukavice, pytle na odpadky a také zařídí
likvidaci odpadu,“ uvedl radní pro životní prostředí
Ondřej Růžička (STAN- Tučňák). (red)

4x o akci
Kdo uklízí?
Uklízíme všichni a společně. Do úklidových akcí
se zapojují lidé ze všech koutů České republiky.
Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti

z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci,
programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti,
pejskaři… Prostě všichni, na koho si vzpomenete.
Jak se zapojit?
Navštivte www.uklidmecesko.cz a zorganizujte
vlastní úklid ve svém okolí. Nebo se podívejte,
kde se ve vašem okolí úklid koná, a přidejte se
k němu. Místa, která se uklízejí, najdete na mapě
www.uklidmecesko.cz/map.
Chcete pracovní pomůcky a kontejner?
Kontaktujte Davida Zárubu, vedoucího oddělení
životního prostředí na e-mailu david.zaruba@
praha4.cz.
Chcete uklízet jindy než 8. dubna?
Nevadí, zorganizujete-li úklid na jiný den,
i v tomto případě můžete požádat MČ Praha 4
o přistavení kontejneru a pracovní pomůcky.
www.praha4.cz
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Budoucnost náměstí Bratří
Synků v představách dětí

Krátce
Dopravní omezení v ulici 5. května

Od 13. března do 30. září 2017 je částečně omezen provoz v ulici 5. května ve směru z centra.
V úseku mezi ulicemi Vyskočilova – Michelská
probíhá výstavba protihlukové bariéry. Provoz je
veden dvěma jízdními pruhy. Upozorňujeme na
možnost tvorby kolon. (red)

Obnova vozového parku

MČ Praha 4 plánuje v letošním roce částečnou
obnovu svého vozového parku, konkrétně nákup tří vozidel s alternativním pohonem, které
bude používat úřad městské části. Rada MČ Praha 4 schválila podání žádosti o finanční podporu
ze strany Státního fondu životního prostředí ČR
na pořízení vozidel. Půjde o dva elektromobily
a jedno vozidlo s pohonem na stlačený zemní
plyn. (red)

Americká střední škola je v Nuslích

Takto si představují vylepšení prostranství například Adéla Svobodová a Helena Junková ze ZŠ Táborská.

P

řibližně 130 dětí - studenti druhých ročníků
Gymnázia Na Vítězné pláni, žáci čtvrtých
ročníků FZŠ Táborská a žáci převážně osmých
tříd zapojených do volitelného předmětu
Průvodcovství v ZŠ Křesomyslova – se zúčastnilo
zajímavého projektu Zapojení žákovských kolektivů
do revitalizace náměstí Bratří Synků (NBS).
„Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje
architektonicko-urbanistickou soutěž revitalizace
náměstí Bratří Synků v souvislosti s vybudováním
nové stanice metra D. Názory veřejnosti na proměnu náměstí by se měly stát neopomenutelným
podkladem pro tuto soutěž. V současné době probíhá sociologické šetření mezi dospělou veřejností
a v minulém roce jsme oslovili architekty, kteří
dokážou do plánování města zapojit děti,“ říká Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ), radní pro územní
rozvoj. Jsou to architekti Kristýna Stará a Ondřej
Teplý, kteří se v rámci projektu Architekti ve škole
zabývají vzděláváním dětí v tématech architektury,
urbanismu a vzájemného vztahu krajiny a člověka.

Projekt rozšiřuje znalosti
„Děti a jejich názor na místo jsou ve většině
projektů opomíjeny. Podle nás však představují
nezanedbatelný hlas veřejnosti a vidí prostor kolem
sebe nezkresleně. Navíc nám dokážou ledacos
napovědět, jak například vnímají místo jejich
blízcí,“ říká Kristýna Stará. Projekt byl rozdělen
na dvě části: na projektové dny na podzim 2016,
kdy děti nejdříve začínaly s procházkou na téma
veřejného prostoru po náměstí Bratří Synků s nej-

Více stojanů na jízdní kola

bližším navazujícím okolím, pak se při workshopu
ve třídě vžívaly do pocitů různých uživatelských
skupin a přinášely nápady, jak náměstí zpříjemnit
třeba pro děti, maminky s kočárky, pro důchodce. Nakonec měli zájemci možnost absolvovat
větší procházku s architektem Petrem Kučerou
zaměřenou na historii Nuslí. Některé z dětí dále
pokračovaly v práci započaté v projektovém dni
a v únoru odevzdaly své kresebně a modelově
zpracované návrhy na NBS ve veřejné žákovské
soutěži Pomozme architektům při obnově Synkáče. „Cílem projektu bylo zjistit, v čem děti spatřují
hodnoty náměstí Bratří Synků, ale i jeho kritická
místa, a diskutovat o tom, co lze uchovat, zlepšit
a jak problémy řešit. Důležitou přidanou hodnotou
je skutečnost, že projekt přispívá k vytváření
vztahu k místu, rozšiřuje znalosti dětí o městě a učí
je být aktivními občany,“ dodává Kristýna Stará.
Celý projekt vyvrcholil koncem března veřejnou
prezentací v sále Nuselské radnice, kde byly děti,
které odevzdaly své náměty na revitalizaci NBS,
oceněny. (red)
Výběr z návrhů žáků a studentů
- odstranit reklamy a vzkazy z laviček a sloupů
a umístit je na speciální zeď
- tříděný odpad přesunout z ulice Zámecké na kryté místo
- nepřetínat náměstí dopravní tepnou, sjednotit oba prostory
a přidat zeleň
- sjednotit a zlepšit design mobiliáře – lavičky, koše,
pouliční lampy
- instalovat stolky pro deskové hry, pódium pro kulturní vystoupení
- vybudovat vodní prvek – fontánu, zkrášlit náměstí sochou či pomníkem
- přesunout parkování pod zem, vymezit prostor pro trhy

Praha 4 ve spolupráci a za finanční podpory Technické správy komunikací hl. města Prahy významně
rozšířila síť cyklistických stojanů, kterou na svém území spravuje. Celkem se jedná o 19 nových stanovišť s celkovou kapacitou 178 míst. Stojany jsou umístěny především před objekty základních škol
a v areálech dětských hřišť a sportovišť. MČ Praha 4 spravuje v současné době více než 40 stanovišť
o celkové kapacitě 250 míst. Do konce roku bude tento počet i nadále průběžně navyšován. (red)
www.praha4.cz

Síť škol v Praze 4 rozšířila nová střední
škola American Academy in Prague. Je první
americkou střední školou v České republice
i ve střední Evropě. Nabízí především čtyřleté
studium zakončené americkou maturitou,
která postačuje k přijetí na americké a některé další vysoké školy. Pro přijetí na českou
veřejnou vysokou školu je nutné zajistit uznání
americké maturity a doplnit si maturitu z českého jazyka. Výuka začne letos v září a bude
v angličtině. (red)

Oslava velikonočních svátků

Zveme vás na Velikonoce s Prahou 4, které budou oslavou velikonočních zvyků a tradic u nás
žijících národnostních menšin. Uskuteční se
v neděli 9. dubna od 14.00 hodin v KC Novodvorská. Na programu budou folklórní vystoupení a představení různých souborů menšin
z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Slovenska či
Vietnamu. Na akci, kterou pořádá MČ Praha 4
ve spolupráci s Domem národnostním menšin
v rámci MA21, bude představen fenomén
Velikonoc z hlediska tradic a náboženského
kontextu. (red)

Přijďte na Den Země

Městská část Praha 4 se také letos připojí k oslavám
Dne Země. Pestrý program v parku Na Pankráci
nabídne 21. 4. v čase od 9.00 do 16.00 hodin ukázky
výcviku hlídacích psů městské policie nebo stánek
Lesů hl. m. Prahy s tématy poznávání pražské přírody a zvířat. Návštěvníci se mohou těšit na Interaktivní programy zvláště určené pro děti a mládež.
Nebudou chybět ani ukázky kompostování, skákací
hrady, soutěže a zábavné hry. (red)
Poslední únorový den opustila pomyslný
„klub stoletých“ v Praze 4 jedna z jeho
nejstarších členek. Ve věku nedožitých
106. narozenin zesnula po krátké nemoci
paní Ludmila Slavíková z Krče. Za tichou
vzpomínku přátelům a známým děkuje celá
rodina. (red)
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Metro v Krči ano, navýšení výstavby NE
Okolí Jižní spojky a Vídeňské ulice patří mezi
území nejvíce zatížené emisemi z automobilové
dopravy. Zprovoznění metra D by na první pohled
mělo přinést výrazné snížení individuální automobilové dopravy (IAD) a tím i snížení jak emisí
výfukových plynů, tak i hluku. Ve skutečnosti se
však urychlení výstavby nové linky metra stává
záminkou pro zásadní navýšení objemu výstavby
na lukrativních pozemcích, která naopak stávající
IAD v této i dalších lokalitách Prahy 4 zvýší.
Marie Jelínková
Aktuálně vyjednává hlavní město Praha (HMP)
především o pozemcích kolem budoucí stanice
metra D naproti Thomayerově nemocnici, které jsou ohraničeny ulicemi
Vídeňskou, Zálesí a Štúrova. Zhruba polovina tohoto území patří restituentům, za které vystupuje pan Vojta a developer Sklenka. Asi čtvrtinu
území tvoří stávající Business centrum Zálesí. „Developer Central Group
koupil od Pražské správy nemovitostí pozemky v Praze-Krči s ubytovnou
a kancelářemi o rozloze přes 37.000 metrů čtverečních. V budoucnu tam
zvažuje postavit hotelový a ubytovací komplex.“ (zdroj: www.web4trader.
cz, ČTK) Zbylé pozemky vlastní Bečvářova s.r.o. spojená s bývalým politikem a známým podnikatelem Hrdličkou.

Školácká chyba odboru?
Stavba metra D jako veřejně prospěšné stavby byla umožněna v r. 2012
změnou ÚP Z-2440/00, přičemž současně došlo k navýšení koeficientu zastavěnosti dotčených pozemků. Stávající územní plán (ÚP) tak
umožňuje na pozemcích restituentů, kde má být umístěn výstup z metra,
výstavbu o objemu srovnatelném s panelovou výstavbou na sídlišti Krč.
To však restituentům nestačí a usilují o takovou změnu územního plánu,
která by jim umožnila objem výstavby zdvojnásobit. Změnu ÚP Z-2440-00

proto napadli žalobou a HMP soud prohrálo. Proč? Soud přisvědčil žalobě
v jediném bodě - absence odůvodnění stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP o neposuzování vlivu změny na životní prostředí. Byla školácká
chyba Odboru ochrany prostředí MHMP náhodnou? Restituenti, jejichž
životní prostředí bylo změnou ÚP údajně ohroženo, nyní požadují změnu,
která ho ohrozí dvojnásobně!
Rada HMP s požadovaným navýšením souhlasí a s restituenty uzavřela memorandum o koordinovaném postupu (usnesení Rady HMP č. 197 ze dne
7. 2. 2017). Současně Výbor pro územní rozvoj HMP odhlasoval navýšení
objemu výstavby pro pozemky Central Group, ačkoliv se MČ Praha 4 ústy
radní pro územní rozvoj, A. Rejchrtové, vyslovila jednoznačně proti. Nelze pochybovat o tom, že Bečvářova s.r.o. bude usilovat o navýšení také.
Administrativní, obchodní, hotelové a ubytovací komplexy na cca 10 ha t.
č. s převahou nezastavěného území v takto navýšeném objemu vygenerují
více automobilové dopravy, než o kolik ji bude metro D schopno naopak
snížit. Je nejvyšší čas informovat veřejnost o skutečném stavu věcí místo
jednostranně optimistických proklamací. Metro D je přirozeně potřeba,
proč však zásadně navyšovat objem přípustné výstavby na pozemcích
v širokém okolí? A to dokonce na pozemcích, které stavba metra nejenže
neznehodnotí, naopak jejich hodnotu zvýší. Proces přijetí nezbytné
změny ÚP stejně jako řízení o umístění stavby metra, budou-li úředníci
MHMP postupovat kompetentně a dodržovat zákony, může trvat stejně
dlouho s navýšením objemu výstavby i bez něj. Budou-li pak rozhodnutí
zákonná, nebudou úspěšné ani případné žaloby.
Samotná existence metra D snížení dopravy nutné pro zlepšení kritického
stavu ovzduší nepřinese, nebude-li politická odvaha paralelně s metrem
vedoucí silnice přiškrtit. Řešení dopravy a výstavby musí být komplexní
a s dlouhodobou vizí, má-li přinést pozitivní efekt. Více informací naleznete na www.nasekrc.cz.
Marie Jelínková (Trojkoalice/SZ), zastupitelka MČ Praha 4

Na koupališti Lhotka se už rozjela revitalizace
Dnes se opět vrátím k tématu, které je pro mě „srdeční
záležitostí“. A není to nic menšího, než jedna z největších investičních akcí naší městské části za poslední
roky – Revitalizace koupaliště Lhotka. A mám pro vás
dlouho očekávanou zprávu – JIŽ SE ZAČALO!
Po úspěšném územním řízení v závěru loňského roku
a následném výběru dodavatele stavby bylo konečně
zažádáno o stavební povolení. Stalo se tak na začátku
března a nyní běží zákonné lhůty. Jako o prvním
se jedná o „suché“ části projektu, tedy o stavbách
a úpravách, které se nedotýkají vodoteče. V době psaní
Pavel Caldr
příspěvku do našeho měsíčníku byla „na spadnutí“
i druhá část projektu, která se týká vlastního koupaliště, tedy té „mokré“ části,
zahrnující vlastní koupaliště a soustavu biologického čištění vody, včetně zdroje v podobě vrtané studny.

Důležité je, že práce běží
Věřím, že obě části půjdou bez problémů společně k úspěšnému finále
a „opravdové“ stavební práce budou moci začít naplno. Zatím se na
Lhotce provádějí činnosti, které umožnilo platné územní rozhodnutí.
Jde především o přípravu staveniště, která spočívá ve splnění některých
podmínek pro samotnou stavbu, a v neposlední řadě pak o průklest náletového roští, provizorní opravu oplocení či odstranění stromů, které se
nacházejí v místě nově zamýšlených objektů koupaliště, a také těch, které
jsou již za hranicí své životnosti.
Samozřejmě, že se již realizují či realizovaly demolice zbývajících objektů.
Ať již jde o vstupní objekt, či zpevněnou plochu pod bývalými šatnami. Pro
žabičky a další obyvatele koupaliště Lhotka se již také připravily čtyři jezírka a dvě místa na ukrytí. Jsem zároveň rád, že projektant se snaží minimali8 Tučňák • 4/2017

zovat přesuny zemin i další hmoty, která při stavbě vzniká, a hodlá ji použít
především do následných úprav terénu. Pro obyvatele okolí koupaliště to
znamená, že nebude potřeba masivní odvoz a navážení materiálu a zmírní
se tak dopravní zatížení lokality během revitalizace koupaliště.

Letos asi jen pro otužilce
Vás ale určitě zajímá, kdy se bude moci zajít vykoupat první návštěvník
„nové“ Lhotky. Tady bych si dovolil jistou rezervovanost v nadšení nad
zahájením stavby. Neřešme zde otázku, za jak dlouho podle smlouvy mají
být základní práce hotovy, a zamysleme se nad tím, co vlastně na Lhotce
vzniká. Z bývalého „koupáku“ vpravdě nezůstane „kámen na kameni“, a to
je potřeba mít na zřeteli. Leccos se dá jistě stihnout, ale jen málokdo by si
šel s chutí lehnout na čerstvě osetou louku, které ještě nebyla posekaná.
Taktéž hlavní „kámen úrazu“ bývalého koupaliště, tedy zdroj vody, nebude
bezedný. Pitnou vodou již napouštět Lhotku nikdo nebude, to by se pak
návštěvníci nedoplatili. Odzkoušený vrt má ale jen určitou vydatnost a doba
napouštění celého systému, tedy samotného koupaliště i čištění vody,
je v řádu měsíců. Jelikož celý schvalovací proces, i přes veškerou snahu
radnice, neběžel v minimálních lhůtách, tak jsme v situaci, kdy se zřejmě
povede letos Lhotku napustit či začít opravdu napouštět. Ale nebude to do
prázdnin, ale až spíš v jejich závěru či se začátkem dalšího školního roku.
V té době již ale bude koupací sezóna končit a případné vodní radovánky
budou jen pro otužilé. Radost z toho samozřejmě nemám. Nemám to za zlé
ani žabičkám a pulcům, kteří se o to velkou měrou nevědomky přičinili, ale
taková je pravda a už s tím mnoho nenaděláme. Na druhou stranu je potřeba říci, že biotopové čištění vody tak dostane čas se s prostředím sžít, tráva
projde vícero sečemi a je větší šance, že koupaliště bude fungovat lépe, než
kdyby jej hned po otevření převálcovala a rozorala natěšená veřejnost.
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Zvu na projížďku elektrobusem bez řidiče
V listopadu 2015 mě Zastupitelstvo MČ Praha 4
schválilo do funkce předsedy Výboru pro energetické úspory. Přestože jsem záhy předložil obsáhlý
návrh priorit, navrhnul jejich projednání a neprodlené zahájení práce na realizaci, za rok a čtyři
měsíce se nám program energetických úspor v naší
městské části schválit nepodařilo. Výbor je složen
ze zástupců všech politických koaličních uskupení
na radnici. Každý jeho člen ovšem spatřuje výhody
pro obyvatele naší městské části v jiných aplikacích, v důsledku čehož se výboru v roce 2016
Ivo Vaněk
nepodařilo shodnout na společných tématech
a vyjednávání mezi koaličními partnery neustále probíhá. Výbor doposud
nerozhodl o prioritách, ty tak nemohly být představeny zastupitelstvu
a rada městské části se proto nemůže pustit do jejich realizace. Protože
však nejsem zvyklý sedět s rukama za zády, zároveň se dlouhodobě věnuji programu autonomní mobility, za což se považuje provoz dopravních
prostředků řízených umělou inteligencí. Nejde samozřejmě jen o program
pro obyvatele městské části Praha 4, ale projekt se týká celého našeho
hlavního města.

Společný projekt ČVUT s Ománem
je připraven k podpisu
Je jisté, že navrhovaný provoz v budoucnosti vyvolá dnes nepředstavitelné energetické úspory, zjednoduší se parkování, zlepší životní prostředí,
sníží nehodovost. Přes dva roky jsem externím členem mezinárodního

projektového týmu CityMobil, který pod dohledem eurokomisaře pro
výzkum, vědu a inovace Carlose Moedase již osm let takový dopravní
prostředek vyvíjí. V lednu 2017 pak rozhodl náměstek primátorky Petr
Dolínek, že se hlavní město Praha do další fáze projektu CityMobil zapojí,
a Praha tak byla z mé iniciativy ke dni 26. 1. 2017 úspěšně zaregistrována
jako 46. člen mezinárodního projektového týmu. Provoz autonomního
elektrobusu je naplánován na území MČ Praha 4, čímž si zachováme
prioritu při jeho realizaci.
Z pozice ománského diplomata jsem v minulých dnech doprovázel do
Sultanátu Omán rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinku, s nímž
jsme projednali těsnou spolupráci mezi ČVUT v Praze a Sultan Qaboos
University (SQU) v Muscatu. Dohodli jsme základní obrysy obecných
podmínek spolupráce a prvních společných projektů, financovaných
z ománských státních grantů. Jako společný projekt číslo 1 zde bude figurovat „autonomní elektromobil pro městskou hromadnou dopravu k provozu na území MČ Praha 4“. V polovině května pak navštíví Prahu první
dáma Sultanátu Omán, Její Výsost Dr. Mona bint Fahad Al Said, která zde
všechny předjednané smlouvy za SQU podepíše. A můžeme začít.
Domnívám se, že tímto ambiciózním projektem nahrazuji občanům
městské části Praha 4 všechny nerealizované vize, o nichž, jak jsem již
zmínil, ve Výboru pro energetické úspory mezi jednotlivými zastupiteli
z různých politických stran bohužel nepanuje shoda. Prozatímní útěchou
pro občany Prahy 4 tak může být fakt, že se jako první v České republice
svezou na území naší městské části hromadným dopravním prostředkem
bez řidiče. Těm čtenářům, kteří se u mě včas přihlásí, slibuji, že budou
první, kteří nasednou na zkušební projížďku.
Ivo Vaněk (STAN-Tučňák), zastupitel MČ Praha 4

Podivná personální politika na radnici
Není žádným tajemstvím, že MČ Praha 4 hospodaří se schodkem. Ale nebudu dnes psát o tom, jak
se radě nedaří realizovat investiční projekty nebo
v jak kritické situaci jsou městské společnosti.
Budu se věnovat tomu, za jakou práci můžete být
také placeni, pokud jste členem koalice.
Koalice zřídila Výbor pro energetické úspory, který
má, jak název napovídá, řešit energetické úspory
v budovách v majetku Prahy 4 (obytné domy,
základní a mateřské školy atd.). Do čela výboru byl
Filip Vácha
koalicí zvolen uvolněný předseda Ing. Ivo VANĚK
EUR. ING. (STAN-Tučňák). Výbor měl zastupitelstvu předložit svou náplň práce. To se ale od jeho založení v roce 2015 nestalo. Pan Vaněk stále jen sliboval, že tzv. akční plán předloží, až koncem
roku 2016 konstatoval, že koaliční členové výboru se nemohou na náplni
práce domluvit!
Pan předseda Vaněk přišel s nápadem, že si u externího zhotovitele objedná projekt z peněz MČ Praha 4, který by měl výboru napovědět, jakým oblastem se má věnovat. K tomu do dnešních dnů naštěstí nedošlo. Situace
je taková, že členové výboru se scházejí jen zcela výjimečně (od založení
byl výbor usnášeníschopný pouze čtyřikrát) a nevykazují žádnou činnost.

druhého projektu sám pan Vaněk konstatoval, že po rok trvajícím zkoumání nemá projekt civilní využití. Překvapivě.
Okamžitě po zjištění těchto skutečností klub TOP 09 navrhl neprodlené
odvolání pana Vaňka z funkce. Koalice (Trojkoalice, ODS, STAN- Tučňák
hnutí Pro Prahu) ale silou svých hlasů pana předsedu ve funkci zachovala.
Náklady na plat pana Vaňka a chod výboru činí cca 1,5 milionu korun ročně, jak vyčíslil zástupce starosty pan Kovařík (ODS). Ve snaze zmírnit tuto
ztrátu jsme spolu s dalšími opozičními stranami navrhli, aby nebyl pan
Vaněk předsedou nadále uvolněným, a tedy placeným za svou ne-práci.
Ani tento návrh nebyl koalicí akceptován.
Říkáte si, že se starosta spolu se zbytkem koalice zbláznili, když chtějí
zavádět šestimístné autobusy bez řidičů a po Praze 4 nám nechají pobíhat
vyzbrojené roboty? Osobně si nemyslím, že by tomu tak bylo. Vyloučíme-li, že se jedná o špatný a nákladný vtip, zbývá jediná možnost. Pan Vaněk
drží svým hlasem tuto koalici u moci. Za což ho pan starosta spolu s radou královsky platí z peněz občanů Prahy 4 bez ohledu na to, zda pracuje
či ne. Za takové mrhání penězi v rámci politické trafiky nesou členové
Trojkoalice, ODS, HPP a klubu STAN–Tučňák plnou odpovědnost.
Filip Vácha (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4

Odvolání neprošlo
Pana předsedu Vaňka jsme vyzývali, aby nám sdělil, co podnikl ve prospěch
Prahy 4. Z jeho odpovědí vyplynulo, že se nezabývá energetickými úsporami, ale zcela jinými projekty. Uvedu jen dva příklady. Prvým je plán na
zavedení nízkokapacitních automatických autobusů v Praze 4. Druhým,
jak se nám pan Vaněk pochlubil, je spolupodílnictví výboru a Armády
České republiky na vývoji civilní verze vojenského vozidla. Přesněji, na
autonomním vyzbrojeném robotickém elektromobilu na obranu perimetru. V prvním příkladu se jedná o experimentální projekt magistrátu,
se kterým nemá Výbor pro energetické úspory nic společného. V případě
www.praha4.cz
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Obrazem z Prahy 4

První masopust se vydařil

V sobotu 25. února přálo počasí historicky prvnímu masopustu MČ Praha 4, který se odehrál v parku Na Pankráci. V poledne začal program na pódiu,
kde se vystřídaly děti z dětských domovů, které si připravily hezká vystoupení, a malí kouzelníci z Hobby centra 4 očarovali publikum. Návštěvníci si
také užili divadlo Žlutá houpačka, vystoupení Vládi Hrona a čtení Michala Viewegha. Ceny dětem za nejlepší masky předával starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ), kromě tří oceněných ale dostal každý malou drobnost pro potěšení. Partnerem akce byla organizace Dejme dětem šanci, která pomáhá dětem z dětských domovů při cestě za samostatným životem. (red)

Pohybem proti
domácímu násilí

Podpora a pomoc týraným
ženám je cílem preventivní
kampaně projektu „Zkus
to říct“, jehož prostřednictvím chce Policie ČR poukázat na to, jak důležitá
je prevence v této oblasti.
Tváří kampaně se opět
stala cvičitelka Hanka Kynychová, se kterou městská
část Praha 4 dlouhodobě
spolupracuje. Její letošní
tour nazvaná „Pohyb
pomáhá“ odstartovala
18. února v Nuselské radnici. Záštitu nad akcí převzal
zástupce starosty Zdeněk
Kovářík (ODS). (red)

Školáci si vyzkoušeli biatlon
Ve dnech 20.–21. února proběhla ve SKIParku Chuchle pod záštitou zástupce starosty
MČ Praha 4 Zdeňka Kováříka (ODS, na
snímku) ojedinělá akce – biatlon pro žáky
základních škol Prahy 4. V jízdě proti
časomíře byl nejrychlejší Šimon Kočí (ZŠ
Jeremenkova), mezi dívkami pak nástrahy
jednoho běžeckého okruhu a jedné střelecké položky vleže nejlépe zvládla Karolína
Novotná (ZŠ Jeremenkova). (red)
10 Tučňák • 4/2017

Žákyně zachránila lidský život
Radní pro školství a mládež Jaroslav Míth
(ODS) za přítomnosti ředitelky ZŠ Jeremenkova Ivety Jandové poděkoval a předal ocenění
žákyni Kláře Ojrzyńské ze třídy 3. B. Klára při
kurzu plavání upozornila trenérku na muže
ležícího na dně bazénu. Díky jejímu postřehu
zasáhl plavčík, spolu s přivolanými záchranáři
mu včas poskytli první pomoc a on vyvázl bez
následků. Třídní učitelka Ivana Zimmelová
Kláru nominovala na cenu FAIR PLAY, která je
vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. (red)
www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Na Čtyřce doupata netolerujeme

Před úklidem...

...po úklidu.

R

ušení nočního klidu, zvýšené riziko drobné
kriminality, koncentrace bezdomovců a drogově závislých osob, nepořádek. To jsou
průvodní jevy vyskytující se kolem každého
neoprávněně obývaného objektu. Bohužel ani MČ
Praha 4 není v tomto směru výjimkou. „Takové
objekty evidujeme, sledujeme a spolu s vlastníky

příslušných nemovitostí řešíme jejich zabezpečení a úklid. Většinu případů se nám daří řešit
dohodou a spoluprací s majiteli. Pokud vlastník na
naše upozornění nereaguje, postupujeme v rámci
našich kompetencí, a to včetně ukládání citelných
finančních sankcí,“ říká předsedkyně výboru pro
bezpečnost Lucie Michková (ODS). Posledním

Vážení sousedé,
letos spolu oslavíme již podruhé
Evropský den sousedů!
V týdnu od 29. května do 4. června
2017 bude prostor pro nejrůznější
aktivity s lidmi, kteří žijí nedaleko Vás,
či s Vámi jakkoliv sdílí život ať
už v jednom domě, ulici, či místě.
Využijte myšlenku tohoto svátku ke společné aktivitě s lidmi například při pikniku,
hraní her pro malé i velké, večeře, kdy každý ze sousedů přinese něco dobrého,
oheň a opékání buřtů, grilování, hraní na hudební nástroje, divadlo, promítání filmů
ať ve vnitřním prostoru, tak venku. Nápadům se meze nekladou!
V loňském roce vzniklo mnoho lokalit, které svým programem překvapily. Podívejte
se třeba na fotky z loňského roku ve fotogalerii Hurbanovy ulice na www.praha4.cz/
Svatek-sousedu-v-ulici-Hurbanova-26-5-2016.

sedů
u
o
s
k
Svátev Praze 4

Jak svátek připravit?

Nic není tak těžké, jak vypadá. Informujte své sousedy např. pomocí námi
vytvořených letáčků, do kterých je možné v programu Word jednoduše doplnit
potřebné informace. Společně poté vymyslete program a místo oslavy.

Kdo a kde může slavnost uspořádat?

Na přípravách slavnosti se mohou podílet sousedé z domu, lidé z jedné ulice,
z určité lokality, školy, občanská sdružení, společenství vlastníků bytových jednotek,
volnočasové kluby, kluby seniorů či maminek, kavárny a další instituce,
které se nacházejí v dané lokalitě.

takovým případem bylo vyklizení a zabezpečení
objektu v ulici Boleslavova. Po dohodě s vlastníkem byl pozemek kolem objektu uklizen a vstupy
do domu a okna zabezpečeny proti vniknutí.
„Jsem k dispozici všem občanům a předem děkuji
za každé upozornění, které se této problematiky
týká,“ uzavírá Lucie Michková. (red)

Čtvrté vítězství
v řadě

Sport

Sedmičlenné družstvo sportovců ze ZŠ Křesomyslova
již počtvrté v řadě vyhrálo
Pražský pětiboj. Soutěžilo
36 pražských škol v disciplínách OVOV (v trojskoku, hodu medicinbalem,
přeskocích přes švihadlo,
leh-sedech a driblingu).
Družstvo ZŠ Křesomyslova
vyhrálo nejen jako celek, ale také v kategoriích jednotlivců slavilo úspěchy
– žáci získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile a vysloužili si slova chvály z úst
přítomných olympioniků. (red) Foto: ZŠ Křesomyslova

Stepp Praha oslavil 25 let turnajem

Nevíte si rady?

Klub vodního póla Stepp Praha oslavil v únoru čtvrt století od svého vzniku a při této příležitosti uspořádal mezinárodní turnaj pro kategorii U13
a U15, kterého se zúčastnilo osm týmů, včetně zahraničních. V zápasech
o místění byl tým U15 úspěšný,
s přehledem si poradil s brněnskou Kometou a skončil na třetím
místě, týmu U13 se bohužel nevydařil poslední zápas, kde podlehl
SK Slávii Praha a skončil čtvrtém
místě. Kategorii U15 nakonec vyhrál výběr Bavorska, kategorii U13
slovenský tým KPŠ Nereus Žilina.
(red) Foto: Stepp Praha

www.praha4.cz
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Kde slavit?

Využijte venkovních prostranství, společných prostor domů, zahrad
či parků, kulturních, sportovních zařízení či spolkových objektů.

Jsme tu pro Vás! Registrace a dotazy
na e-mailu sousede@praha4.cz
nebo zavolejte 261 192 499.

Zprávy z Prahy 4

Lepší škola má své první vítěze!

Soutěžilo téměř 100 nápadů
Do soutěže přihlásili žáci přes aplikaci Lepší místo
téměř sto nápadů na zvelebení své školy nebo jejího
bezprostředního okolí. Soutěžilo 12 týmů ze čtyř
základních škol z Michle – ZŠ Bítovská, ZŠ Mendíků,
ZŠ Na Líše a ZŠ Ohradní. Klání dětské fantazie Lepší
škola odstartovalo v říjnu loňského roku, dvanáct
vybraných nápadů šlo nejprve do veřejného hlasování na hlasovacím portálu. Ve finále v Nuselské radnici se pak úsilí dětí dovršilo při prezentaci projektů
před porotou. Její členové byli nadšení z toho, jakým
způsobem se děti do soutěže zapojily. „Podporuji
jakoukoli aktivitu, kde se děti přímo zapojují a kde
se současně propojuje vzdělávání a praxe. Jak říkal
už Komenský, škola hrou“, vyjádřil se k průběhu
soutěže Jaroslav Míth a radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák) dodal: „Já
rozhodně fandím tomu, že děti samy vymýšlejí, co
by chtěly zlepšit. Předpokládám, že v jejich očích by
stálo zrealizovat všechny nápady.“
Projekt Lepší škola organizuje a zastřešuje
platforma Lepší místo. Finanční podporu mu
poskytly společnosti Microsoft, Česká spořitelna
a O2 Czech Republic. (red)

Vítězné projekty očima dětí

Vítězné kolektivy ze základních škol Mendíků a Ohradní převzaly šeky na částku 50 000 korun.

M

ultifunkční amfiteátr ze základní
školy Ohradní a Učení na balkónu
ze základní školy Mendíků jsou dva
vítězné návrhy týmů školáků přihlášených do originálního projektu Lepší škola.
Veřejnost i odborná porota vybíraly z dvanácti
projektů. Dva nejlepší obdržely začátkem
března při slavnostním finále v Nuselské radnici šeky na 50 000 korun na jejich realizaci.

„Projekt děti učí vnímat pojem veřejný prostor,
dívat se kolem sebe a přemýšlet o tom, co, kde
a jak vylepšit. Děti si přály od zrcadel do škol
přes kvalitnější toaletní papír na WC a různé
školní vybavení nebo pomůcky až po bazén
a vířivku. Do finále se však mohly za každou
školu dostat jen tři nejlepší nápady, které navíc
podporuje také vedení škol,“ uvedl radní pro
školství a mládež Jaroslav Míth (ODS).

Eduard Marek stoletý
Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ), starosta MČ Praha 4,
poblahopřál a předal dary
čestnému občanovi Eduardu
Markovi k jeho neuvěřitelným
stým narozeninám.
Eduard Marek je skautský
vůdce a narodil se v roce
1917 v Praze. Dnes je členem
čestného Svojsíkova oddílu
a Skautského oddílu Velena
Fanderlika. Angažuje se i ve
Společnosti křesťanů a Židů,
Konfederaci politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své paměti. (red)
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ZŠ Ohradní: Multifunkční amfiteátr
Za získané peníze z projektu bychom chtěli nechat
postavit Multifunkční koloseum. Využívali bychom jej
k zábavě během odpolední pauzy a na výuku venku,
která by díky tomu byla zajímavější a pestřejší – taková škola hrou pod otevřeným nebem. V teplých měsících bychom mohli sledovat letní kino a o velkých přestávkách svačit venku. Probíhaly by zde také výstavy
a prezentace v rámci mezinárodních dnů, které u nás
ve škole probíhají každý měsíc, nebo různé přednášky
z oblasti prevence či prezentace žáků.
ZŠ Mendíků: Učení na balkónu
Naše škola má na 1. stupni krásný veliký balkón, jenže se vůbec nepoužívá, a to je škoda. Přemýšleli jsme,
co s ním. V měsících červen a září bývá ve třídách
dost vedro, protože třídy mají mnoho oken. Pod slunečníky na balkóně by bylo učení určitě LEPŠÍ, hlavně pro menší děti. Prostor by se dal použít i pro pěstitelské stoly a pohyb o přestávkách. Vlastně by
vznikla nová vzdušná třída.

Senior Hobby klub
Pravidelné aktivity:
Út 10.00 - 11.00 hod. VESELÝ
TRÉNINK PAMĚTI v přízemí
pavilonu A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.

VÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
v Senior Hobby klubu. Klub
Amfora, Pujmanové 9. Nutné
přihlášení na Lince seniorů 800 100 128. Vstup zdarma

Čt 9.30 - 11.30 hod. SETKÁNÍ
U ŠÁLKU ČAJE a volné stoly pro
zájemce o stolní tenis v Senior
Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.

12. 4. 10.00 - 12.00 hod. VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
s programem v tělocvičně Hobby centra 4.

Akce:
6. 4. 10.00 – 11.00 hod. TVOŘI-

Info: informační kancelář Hobby
centra 4 - tel. 602 399 835,
241 731 510. (red)
www.praha4.cz
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Příběhy domů

Michelským dvorem procházely dějiny

Dochované stavby dnešního Michelského dvora jsou barokního původu ze 17. století, později byly klasicistně přestavovány. 

T

ato stavba dvorcovitého půdorysu, jejíž
číslo popisné 1 svědčí o její starobylosti,
dokládá historii celé Michle sahající až do
poloviny 12. století. První písemná zmínka
je zachycena v listině z roku 1185, v níž vystupuje
Jan z Michle. V té době byla ještě Michle rodu
mužského, tedy Michel. Pojmenování pocházelo
od označení Michlův dvůr. Rodu ženského je
Michle až od 15. století.
Majetkové poměry se v Michli mnohokrát v historii měnily. Pokud si dnes stěžujeme, že se politici
pořád hádají, tak vězte, že většina listin dochovaných o Michli ze středověku se týká sporů o výnos
z desátků placených zdejšími poddanými. Listina
krále Přemysla Otakara I. z roku 1222 uvádí
Michli jako vlastnictví Vyšehradské kapituly.
Za husitských válek se Michle, tehdy v majetku
Břevnovského kláštera, zmocnili Pražané. Po
skončení husitských válek a nástupu Zikmunda
Lucemburského na český trůn dal panovník
Kdo byla Sue Ryder?
Narodila se v Anglii v roce 1923. Za 2. světové války se ve věku
16 let přihlásila do pomocného ženského armádního sboru.
Pracovala jako spojovatelka tajné služby, seznámila se s československými a polskými zahraničními vojáky. Po 2. světové válce se věnovala pomoci lidem ve válkou hodně poničeném
Polsku, ale navštěvovala i Československo. Když byla za své zásluhy povýšena královnou do šlechtického stavu, zvolila si čestný přídomek „Z Varšavy“. Lady Sue Ryder zemřela 2. listopadu
2000 ve věku 77 let ve východní Anglii v hrabství Suffolk. (red)

www.praha4.cz

připsat Michli i s Michelským dvorem pražskému
měšťanu Janu Rečkovi. Jan Reček byl příznivec
pražské univerzity, v roce 1348 pro ni založil
novou kolej Panny Marie určenou pro studenty
jazyka českého a vyznání pod obojí. A protože
byl bezdětný, tak celou ves univerzitě věnoval.
Michle a Michelský dvůr jsou svázány s univerzitou až do roku 1920. Dokládají to i názvy
mnohých místních ulic – Magistrů, Děkanská,
Mendíků, Na kolejním statku.

Stavbu zachránila baronka
Z majetku Univerzity Karlovy přešel Michelský dvůr do vlastnictví československého
státu, když parlament upravoval zákonem
poměry mezi českou a německou částí univerzity. V roce 1925 koupila Michelský dvůr
paní Weilová, která zrušila pivovar, nechala
vestavět několik bytů a provozoven. Za okupace přešel pro její židovský původ Michelský dvůr na Vystěhovalecký fond, od něj ho
koupil německý důstojník a po válce byl tento
majetek zestátněn. V objektu byly byty, různé
provozovny, garáže, autodoprava. Později
připadl Obvodnímu kulturnímu domu Prahy 4
a podle plánů z roku 1967 měl být přestavěn
na kulturní stánek. K tomu ale nedošlo, objekt
dále chátral, až úplně zchátral a ve stavu
ruiny byl v roce 1991 převeden do majetku

Foto: Martin Dudek

Prahy 4. A nyní vstupuje do děje baronka Sue
Ryder (viz box). Působení její charitativní
nadace bylo u nás za normalizace po roce
1968 znemožněno, česká pobočka Nadace Sue
Ryder tak byla založena až v roce 1994. Lady
Sue Ryder věnovala charitě mnoho peněz.
Městská část Praha 4 pronajala v roce 1994 její
nadaci na 99 let za symbolickou 1 korunu zcela zdevastovaný objekt, přestavbu na domov
pro seniory v hodnotě mnoha desítek milionů
korun hradila Nadace Sue Ryder sama.
Kuriózní most
S Michelským
dvorem je
spojena jedna rarita. Je
to most Sue
Ryder z roku
2000, tehdy
nejmladší
pražský most a dodnes jediný pojmenovaný po ženě, který
spojuje zadní trakt Michelského dvora s ulicí Za Arielem.
Když Nadace Sue Ryder prováděla rekonstrukci
Michelského dvora, narazila na problém. Ukázalo se, že
vstupní branou neprojede hasičský vůz, chybělo celých
10 centimetrů. Památkáři zvětšení vstupní brány o 10 centimetrů nepovolili. Nepovolili ani podkopání cesty pod bránou. A tak se hledala náhradní cesta z druhé strany. Po vyčerpání několika variant zůstala kvůli nedohodě s vlastníky
sousedních pozemků a staveb jediná možnost: využít pouze obecní pozemky a postavit most. To se skutečně podařilo, most stojí a dobře slouží svému účelu. (red)
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Registrace do 7. ročníku soutěže „Do práce na kole“ začínají
Se začátkem jara startují také v Praze 4 registrace do
soutěže Do práce na kole. Cílem je přivést obyvatele
měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit
životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu
do běžného pracovního dne. Stačí jen vytvořit týmy
o 2-5 lidech a během května co nejčastěji jezdit do
práce „na vlastní pohon“. Od loňska se mohou soutěže zúčastnit také běžci, chodci, vozíčkáři a jezdit se
bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech. Více
informací na webu www.dopracenakole.cz. Tvářemi
letošní kampaně s podtitulem „Do práce na kole jezdí
i profíci“ jsou známý chirurg Pavel Pafko a fyzioložka
a biochemička Helena Illnerová. Oba ve svém věku
(70+) pravidelně na kole jezdí. (red)
Profesor a čestný občan MČ Praha 4 Pavel
Pafko je jednou ze dvou tváří letošní kampaně
Do práce na kole.
Máte nějaký zajímavý zážitek z jízdy na kole?
Na cestě z práce jsem na kole míjel paní s volně
pobíhajícím pejskem, který štěkal a vyrazil za
mnou. Paní za ním volala: „nech pánečka, páneček je fuj.“ Tak jsem zastavil, vrátil se a ptal se
jí, jestli se známe. Klopila oči a omlouvala se.

„Jízda na kole pomáhá
proti depresi“
Pavel Pafko
Co říkají vaši kolegové na to, že jezdíte do
práce na kole?
Kolegové na klinice se jízdě do práce na kole
nediví. Mnozí jezdí také. Je radostnější přijet
do nemocnice na kole, osprchovat se a začít
pracovat, než jet autem a nervózně popojíždět
na semaforech, zejména když vyjíždíme z domu
na poslední chvíli.
Kudy jezdíte do práce na kole?
Moje cesta vede Podolím, přes Barrandovský
most, Prokopský údolím, přes Butovice do
Motola. Ujedu kolem 13 kilometrů.
Proč kampaň Do práce na kole podporujete?
Kampaň podporuji proto, že znečištění ve městech je dneska hlavně z dopravy a je dobré se
snažit to trochu eliminovat. Navíc jízda na kole
a pohyb obecně je skvělý nejen v boji s obezitou, ale také s depresí. Tou trpí vysoké procento

obyvatelstva a často i děti a dospívající. Jízdu na
kole nebo i běh bych tak doporučil každému.
Jízda na kole je také šetrná na klouby a mohou
se jí věnovat i lidé ve vyšším věku. (red)

Husův sbor: Osobnost velitele pražského povstání Františka Vejmelky a roli Husova sboru Církve
československé husitské v Nuslích v květnových
dnech roku 1945 připomene setkání ve čtvrtek
4. května v Husově sboru, Táborská 317/65,
Nusle. Od 17.00 hodin je na programu krátká
přednáška o plk. Vejmelkovi. Od 18.00 hodin
následuje hudební program připravený prof. Michalem Novenkem (varhany) a Soňou Godarskou
(zpěv), při kterém zazní písně a árie Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici: ve

čtvrtek 20. 4. od 16.00 h. vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby
proslulých skladatelů od baroka po 20. století na
zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu
pedagožky I. Christové Nikolové. Vstup volný.
Park Na Pankráci: 30. dubna pořádá Café Na půl
cesty pálení čarodějnic. Vystoupí kapely SMACK
ONE, THE CHANCERS, CIRGUZ, ANGEL MAFIA.
Těšit se můžete na bohatý doprovodný program,
pro děti jsou nachystané zábavné workshopy,
divadlo a pouť. Vstupné je dobrovolné. Info
na http://www.carodejnice-pankrac.cz/

Profesor Pavel Pafko miluje pohyb na kole.

Co, kdy a kde
ZŠ Plamínkové: Kurz zdravého hubnutí s důrazem na posílení vůle (od 4. 4. do 6. 6., vždy
v út od 17.00 do 20.00 hod.). Čeká vás pohyb
přiměřený vašemu věku i kilům a osvědčená
metodika skupinového hubnutí. Kurz „Jak mysl
ovlivňuje naše chování“ – nový přístup k hubnutí, od 20. 4. do 8. 6. (18.00 – 21.00 hod.).
Přihlášky na www.stob.cz.
Beachklub Pankrác: halové mistrovství ČR v kategorii mužů, žen a U22 (ženy 1. – 2. 4., muži 8. – 9. 4.
a U22 15. – 16. 4.). Finálové zápasy vždy v neděli od
13.00 hod., finále od 17.00 hod. Vstup zdarma.

Velikonoční bohoslužby a akce
Kostel Panny Marie Královny míru
Praha - Lhotka
9. 4. 8.00; 10.00 a 18.30 hod. Mše
svatá s žehnáním ratolestí, 15.00
hod. Křížová cesta pro rodiny
v Kunratickém lese, sraz u restaurace Na Tý louce zelený, 17.30 hod.
Křížová cesta v kostele.
13. 4. 16.00 a 18.30 hod. Mše svatá,
20.00 – 22.00 hod. Čas pro osobní
modlitbu, svátost smíření. 14. 4.
14.00 hod. Křížová cesta v kostele,
15.00 a 18.30 hod. Velkopáteční
obřady (18.30 hod. se zpívanými
pašijemi), 20.00 – 22.00 hod. Čas
pro osobní modlitbu, svátost smíření. 15. 4. 10.00 hod. Modlitba se
čtením, 10.30 - 20.00 hod. Čas pro
osobní modlitbu (do 12.00 hod.
svátost smíření), 14.00 hod. Cesta
Kříže pro hledající a ty, kteří se
považují za „bezvěrce“. Civilní for14 Tučňák • 4/2017

mou podaný výklad lhotecké křížové cesty od sochaře Karla Stádníka,
20.30 hod. Vigilie, křest dospělých.
16. 4. 8.00; 10.00 a 18.30 hod. Mše
svatá (10.00 hod. s doprovodem
chrámového sboru a orchestru
(W. A. Mozart: Korunovační mše).
17. 4. 8.00 a 10.00 hod. Mše svatá.
Církev československá husitská
Dolnokrčská 1, Krč
9. 4. 9.15 hod. Rodinná bohoslužba. 13. 4. 17.00 hod. Stolování s Večeří Páně. 14. 4. 14.00 hod. Čtené
Pašije. 16. 4. 9.15 hod. Bohoslužba
na vzkříšení.
Kostel Českobratrské církve
evangelické
Modřanská 1821/118,
14. 4. 17.00 hod. Bohoslužba. 16. 4.
9.30 hod. Bohoslužba.

ŘKF u kostela sv. Michala
Archanděla Praha
Pod Vyšehradem, Podolí
9. 4. 11.00 hod. Mše. 13. 4. 16.30
hod. Mše. 14. 4. 16.30 hod. Obřady Velkého pátku. 15. 4. 19.30
hod. Velikonoční vigilie. 16. 4.
11.00 hod. Mše. 17. 4. 11.00 hod.
Mše.
Církev československá husitská,
Sbor Alberta Schweitzera
U Michelského mlýna 124/ 27,
Michle
13. 4. 18.00 hod. Bohoslužba. 14. 4.
18.00 hod. Bohoslužba. 16. 4. 10.00
hod. Bohoslužba.
FS ČCE Praha 4
Žateckých 11, Nusle
13. 4. 17.00 hod. Postní polévka, 19.00 hod. Čtení pašijí. 14. 4.

9.30 hod. Bohoslužby. 16. 4.
9.30 hod. Bohoslužby.
ŘKF u kostela sv. Václava
Svatoslavova 7, Nusle,
9. 4. 9.00 hod. Mše sv. se svěcením
ratolestí a průvodem - kostel sv.
Pankrác (ul. Na Pankráci), 11.00
hod. kostel sv. Václava (křižovatka
ulic Vladimírova a Pod Vilami).
13. 4. 18.00 hod. Mše sv. (sv. Václav). 14. 4. 9.00 a 12.00 hod. Rozjímání a modlitba breviáře, 18.00
hod. Velkopáteční obřady, zpívané
pašije (kostel sv. Václava). 15. 4.
9.00 a 12.00 hod. Rozjímání a modlitba breviáře, 21.00 hod. Obřady
a mše sv. (kostel sv. Václava). 16.
4. 9.00 hod. Mše sv. (sv. Pankrác)
a 11.00 hod. (sv. Václav). 17. 4. 9.00
hod. Mše sv. (sv. Pankrác) a 11.00
hod. (sv. Václav).
www.praha4.cz
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Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. so 16.00 Poslední aristokratka - komedie
19.00 Poslední aristokratka - komedie
3. po 19.00 Charleyova teta - komedie
5. st 19.00 Generálka - komedie
6. čt 19.00 Už je tady zas! - tragikomedie
7. pá 19.00 Zahraj to znovu, Same
		- komedie
10. po 19.00 Dědicové - komedie
11. út 19.00 Charleyova teta - komedie
12. st 19.00 Generálka - komedie
13. čt 19.00 Manželské vraždění - komedie
18. út 19.00 Práskni do bot - komedie
19. st 19.00 Charleyova teta - komedie
21. pá 19.00 Už je tady zas!
24. po 19.00 Manželské vraždění - komedie
25. út 19.00 Takový žertík - komedie
26. st 19.00 Shylock - tragikomedie
27. čt 19.00 Už je tady zas! - tragikomedie
28. pá 19.00 Dědicové - komedie
29. so 16.00 Paní plukovníková - komedie
30. ne 16.00 Poslední aristokratka
		- komedie
19.00 Poslední aristokratka
		- komedie

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. so 16.00 Past na Ptáčka - pohádková rezervace
2. ne 15.00 Skřítek, který to nevzdal
		– divadlo 100 opic
3. po 19.00 Modrý autobus - výtvarné ztvárnění
		
tématu M. Burdovou a D. Vávrou,
		
vernisáž s koncertem S. Krobové
4. út 19.00 Vlastní architektonické realizace 		přednáška o architektuře
		s Davidem Vávrou
5. st 15.30 Jarní bazárek oblečení a všeho možného
19.30 Já Daniel Blake - kinokavárna
8. so 15.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro
		podivné děti – kinokavárna pro děti
9. ne 15.00 Šamanka Manka - divadlo matky Vackové
11. út 19.30 Tvrz – komedie husitská, ve spolupráci
		
s Divadlem Bolka Polívky v Brně
		a divadlem Sklep
12. st 19.30 Café society - kinokavárna
19. st 19.30 Nikdy nejsme sami - kinokavárna
23. ne 15.00 Tři pohádky staré Prahy
		
- Věra Važanská a Daniela Vacková.
24. po 19.30 Besídka 2017 - divadlo Sklep
25. út 19.30 Besídka 2017
26. st 19.30 Výběr z Besídek
27. čt 19.30 Mlýny – drama divadla Sklep

Divadlo Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4, rezervace@divadlobezhranic.cz
tel. rezervace 607 088 273
So 1. 4. 19.30
Út 4. 4. 19.30
		
St 5. 4. 19.30
		
Pá 7. 4. 19.30
Po 10. 4. 19.30
Út 11. 4. 19.30
		
Pá 14. 4. 19.30
Út 18. 4. 19.30
		

Ucho - divadlo Komorní Svět
Žena přes palubu
- divadlo Komorní Svět
Best Of Studia Mladých
- Studio Mladých
Bez roucha - divadlo Maškara
Ani o den dýl! - divadlo MIRAON
Případ zborcené páteře
- divadlo Komorní Svět
Mandragora - divadlo Bez Hranic
Racajda (Tonka Šibenice)
- divadlo Bez Hranic

St 19. 4. 19.30 Jo, není to jednoduchý
		
- divadlo Bez Zábran
Čt 20. 4. 20.00 Hlavně bezpečně - Improvizace.cz
Ne 23. 4. 19.30 Na vánoce budu gay! 		
divadlo Bez Hranic
Po 24. 4. 19.30 Ucho - divadlo Komorní Svět
Út 25. 4. 19.30 Sluha dvou pánů
		
- divadlo Bez Hranic
St 26. 4. 19.30 Smrt v růžovém
		
- divadlo Komorní Svět
Čt 27. 4. 19.00 Drákula vs. Frankenstein
		
- divadlo Sentiment

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketpro, GoOut
a Kulturní portal.cz
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Dohazovačka
Sen noci svatojánské
Eva tropí hlouposti
Famílie
Magor
Až naprší a uschne
Techtle mechtle
Eva tropí hlouposti
Famílie
Sen noci svatojánské
Můj báječný rozvod
Magor
Famílie
Sugar – veřejná generálka
Jeptišky
SUGAR – premiéra
Sugar – II. premiéra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
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Třetí prst na levé ruce
Tři holky jako květ
Můj báječný rozvod
Nejlepší kamarádky
Třetí prst na levé ruce
Plný kapsy šutrů
Tři holky jako květ
Tři holky jako květ
Třetí prst na levé ruce
Umění vraždy

Vážení a milí diváci, všechna dubnová představení se hrají jen jednou,
a to od 15.00 h. Výjimkou je hned
první představení Otesánek, které se
z důvodů konání plesu Prahy 4 hraje
již od 11.00 h. Děkujeme za pochopení. TLD Zvoneček.

P ON DĚ L Í

3. 4.

19.30 h.
Ú T E RÝ

4. 4.

19.30 h.
PÁT E K

7. 4.

19.30 h.
S OB OTA

11.00 h.
P ON DĚ L Í

10. 4.

19.30 h.
S T ŘE DA

12. 4.

19.30 h.
S OB OTA

15. 4.

19.30 h.
S T ŘE DA

19. 4.

19.30 h.
ČT VRT E K

20. 4.

19.30 h.
PÁT E K

21. 4.

19.30 h.
S OB OTA

Co, kdy a kde
Římskokatolický kostel sv. Prokopa, Školní ul., Braník: 9. 4. 10.00 hod. mše
sv. s žehnáním ratolestí, 13. 4. 19.00 hod. mše sv. na památku ustanovení Eucharistie, 14. 4. 15.00 hod. křížová cesta v kostele, 19.00 hod. velkopáteční obřady - památka Umučení Páně, 15. 4. 19.30 hod. vigilie vzkříšení, 16. 4. 10,00
hod. mše sv. s žehnáním pokrmů, 17. 4. 10.00 hod. mše sv.
Klub zdraví Lhotka: Út 25. 4. 18.00 – 19.00 hod. Aby záda nebolela. Jak odstranit
příčinu bolestí a pomoci i kloubům. Efektivní návody MUDr. Smíška pro pevné tělo
bez bolesti. Cenné rady se zajímavou projekcí. Přednáší: Zdenka Hoffmanová (www.
radostnyzivot.eu). Vstupné dobrovolné. Adresa: Zálesí 50 (bus z Kačerova 106, 121,
139, 196, zast. na znamení Sulická). Info 733 761 059, www.zivotazdravi.cz.
www.praha4.cz

Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
1. 4., so 10.00–15.00 hod. DOBROČINNÝ
BAZÁREK POTŘEB PRO RODINY S DĚTMI
Přijďte si nakoupit dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, knihy atd. Pro děti je připravena výtvarná dílna, herní místnost a od 11 hodin loutkové divadlo. Areál Domova Sue Ryder.
6. 4., čt 16.00 hod. SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED
ŠMEJDY A PODVODNÍKY
Seminář o bezpečnosti finančního počínání seniorů,
který odborně zajišťuje organizace Člověk v tísni.
Divadelní sál Sue Ryder, vstup zdarma.
10. a 24. 4., po 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
11.–13. 4., út - čt 11.00–18.00 hod.
VELIKONOČNÍ MENU
Tradiční sváteční pokrmy, které se váží k Velikonocům,
můžete ochutnat v restauraci Michelský dvůr.
18.–19. 4., út - st 10.00–16.00 hod. TRADIČNÍ
BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun. Divadelní sál Domova Sue Ryder.
24.–28. 4., po–čt 10.00–18.00 hod., pá 10.00–
12.00 hod. LITERÁRNÍ BAZAR
Přijďte si vybrat české a cizojazyčné knihy pro dětské i dospělé čtenáře za ceny vlídné! Divadelní sál Sue Ryder.

Branická 63, Praha 4
info@branickedivadlo.eu
www.branickedivadlo.eu
Předprodej: on line: TICKETSTREAM
Pokladna divadla: po – pá 15:00-19:00 | tel. 244 461 397
Dopravní spojení:
tramvaje 2, 3, 17, 21, 52 (zastávka „Přístaviště“)
autobus 196, 197, 170 (zastávka „U staré pošty“)

8. 4.

Program TLD Zvoneček
1. 4. - Otesánek - od 11.00 h.
8. 4. - Šípková Růženka - od 15.00 h.
22. 4. - Perníková chaloupka
– od 15.00 h.
27. 4. - Červená Karkulka - čtvrteční
pohádka od 16.00 h.

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

Divadlo Na Fidlovačce

22. 4.

15.00 h.
Ú T E RÝ

25. 4.

19.30 h.
S T ŘE DA

26. 4.

19.30 h.
ČT VRT E K

27. 4.

19.30 h.
PÁT E K

28. 4.

18.00 h.

PROGRAM

DIVADLA
DUBEN
2017

Zázračné cvičení

Komedie o partnerských vztazích s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli.

S Pydlou v zádech

Legendární komedie s Josefem Dvořákem v hlavní roli

Dva nahatý chlapi

Dva advokáti ze stejné kanceláře se objeví nazí ve stejné posteli…

Sněhurka
Pohádka - LokVar

Třetí do páru

Vendula Křížová ve čtyřech rolích jedné komedie.

Běž za svou ženou

Komedie o tom, když se zapomene manžel.

Na správné adrese aneb holky z inzerátu

Čtyři inzeráty se společnou značkou P.P.S., která však pokaždé znamená něco jiného

Frída Kahlo – kabaret života

Strhující životní příběh slavné mexické malířky a aktivistky se Světlanou Nálepkovou v hlavní roli

Dva nahatý chlapi

Dva advokáti ze stejné kanceláře se objeví nazí ve stejné posteli…

Třetí do páru

Vendula Křížová ve čtyřech rolích jedné komedie.

Káťa a Škubánek
Pohádka - D5

Žena vlčí mák

Monodrama o ženě, která ani na sklonku života nepřestala žít. Excelentní herecký koncert Hany Maciuchové

Hledání ztraceného ráje

Komedie o životních peripetiích jednoho zvláštního páru s Ivanou Jirešovou a Zdeňkem Podhůrským

Zázračné cvičení

Komedie o partnerských vztazích s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli.

Drum circle

Hudební těleso složené z lidí bez ohledu na věk, sluch či talent

Vilma Cibulková

herečka Branického divadla
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Senioři
Společenská rubrika
Autor Čtyřlístku
oslavil narozeniny
Na konci února oslavil český ilustrátor, autor
komiksu Čtyřlístek a čestný občany Prahy 4
Jaroslav Němeček své 73. narozeniny. Osobně
mu poblahopřál starosta městské části Praha 4
Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a společně si nad
skvělým dortem, který byl upečen dle tradičního rodinného receptu, popovídali o tvorbě
nového filmu o Čtyřlístku a o krásách Českolipska. Praha 4 přeje vše nejlepší a hodně skvělých
nápadů při tvorbě dalších Čtyřlístků. (red)

Nordic Walking začíná
Pravidelné čtvrteční vycházky s hůlkami začínají pro naše seniory 6. 4. a potrvají do 30. 11.
(vždy 15.00 – 16.00 hod v Krčském lese s výjimkou státních svátků). Sraz je pod Thomayerovou
nemocnicí, u restaurace „U Labutě“. Lekcí se
můžete účastnit i bez předchozí rezervace, doporučuje se dorazit cca 10 min. před zahájením.
Každá lekce je vedena dvěma lektory, kteří vám
rádi pomohou a poradí s nastavením hůlek atd.
Chůze samotná probíhá ve dvou výkonnostních
skupinách – sami si vyberete tu, která vám bude
nejlépe vyhovovat. Na závěr proběhne společné
protažení. A proč se zúčastnit? Jak uvedla zastupitelka a zakladatelka kurzů chůze s holemi
Lucie Michková (ODS), tato aktivita přináší
seniorům lepší zdraví, kondici i náladu.
Lekce Nordic Walking pro MČ Praha 4 zajišťuje Právě teď! o.p.s. Kontaktní osoba Hana

Dvořáková, tel.: 604 538 438,
www.pravetedops.cz. (red)

Ilustrační foto: archiv

Senioři studují virtuální
univerzitu třetího věku
Dne 14. 4. oslaví
90. narozeniny
Jindřich Macoun ze
Spořilova
Ve svých 90 letech je
stále vášnivým radioamatérem a sportovcem. Pravidelně se
věnuje jízdě na kole
a plavání. K tomuto
krásnému jubileu
mu přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, elánu
a mnoho ujetých kilometrů do dalších let.
Výbor SVJ a členové KK.

V lednu 2014 otevřel Dům dětí a mládeže Praha 4
- Hobby centrum 4 Konzultační středisko
VU3V a prvních deset seniorů Prahy 4 zahájilo
studium organizované Provozně ekonomickou
fakultou České zemědělské univerzity v Praze
přednáškou ASTRONOMIE.
Během dvou let se zájem o studium zvýšil a dnes
je zapsáno více než 50 studentů. Přednášky
probíhají virtuálně a jsou didakticky přizpůsobeny potřebám posluchačů. Po úspěšném ukončení
každého semestru obdrží studenti „Pamětní list“.
Letošní 16. leden se stal velkým dnem pro první
šestici absolventů, kteří své studijní úspěchy
zakončili promocí. Tím ale jejich vzdělávání
nekončí. Od února, společně se svými vrstevníky, navštěvují nové přednášky na téma
„Cestování - co jste možná nevěděli“ a „Umění
rané renesance v Itálii“. V termínu 23. - 28. 5.
se studenti vydají do Itálie, kde si návštěvou
Florencie a okolních zajímavých míst rozšíří

Centrum Elpida
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Promoce úspěšných absolventů VU3V:
M. Kalinová, H. Petříková, M. Konopková, M. Jiras,
S. Kubánková a E. Musálková.

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Út a čt 25. 4. – 9. 5., 14.00 – 16.00 hod.
Začínáme s tabletem
Naučíte se základům práce s tabletem.

Dne 15. 4. oslaví zlatou svatbu
František a Magda Procházkovi z Hodkoviček
Gratulujeme ke krásnému výročí! Mnoho
dalších společných let přeje dcera Lenka, syn
Honza a vnučky Nina a Petra.

své vědomosti. Plánovaná cesta do malebného
Toskánska je přizpůsobena tak, aby si ji účastníci zájezdu v klidu a pohodě užili. Pokud máte
zájem se zájezdu také účastnit, bližší informace
získáte na tel. 241 731 510 nebo na stránkách
www.hobbycentrum4.cz -sekce senior. (red)

ských vztazích.

St 19. 4., 14.15 – 15.45 hod.
Jak ozdravit jídelníček v seniorském věku
Stručná exkurze do zdravého jídelníčku.

St 12. 4., 14.15 – 15.45 hod.
Opera žije! Rusalka
Začínající cyklus se zaměřuje na osudy
operních titulů, jejich interpretů i autorů.
Společný poslech ukázek.

Po 24. 4., 10.00 – 11.30 hod.
Hovory k sobě - o předsudcích
a pravdě
Seriál společného rozjímání o životě s MUDr.
Jarmilou Winterovou. Minipřednášky a společné povídání o zázracích života a mezilid-

Pá 5. 5., 10.45 hod.
Darovací smlouva, věcné břemeno
Z cyklu Právní minimum pro seniory.
Převody nemovitostí darovací smlouvou.
Vysvětlení základních pojmů, vzory smluv
a formuláře zdarma.

Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
DUBEN 2017

Akce pro seniory od 63 let

Podmínkou je trvalé bydliště v MČ Praha 4

Gastronomické procházky regiony Francie – přednáška
Povídání s básníkem Petrem Skarlantem tentokrát na téma „Francouzské šansony“
Velikonoční dílna

4. 4. od 10.00 h., malý
sál Nuselské radnice
4. 4. od 14.00 h.,
malý sál Nuselské
radnice
6. 4. od 10.00 h.,
v klubu Amfora, Pujmanové
Příběhy pražských paláců a jejich 6. 4. od 13.30 h., sraz
obyvatel – 3. část procházka Paláce před domem U Kana Starém Městě
menného zvonu na
Staroměst. náměstí
Neseďte doma, přijďte za námi (III.) 11. 4. od 14.00 h.,
kytarový koncert Davida Wurczela slavnostní sál Nuselkoncertního kytaristy a hudebního ské radnice
skladatele
Barrandovské skály (Praha 5) geo- 13. 4. od 10.00 h.,
logická exkurze s Lesy hl.m. Praha – sraz na autobusonenáročná trasa 2 km – délka trvání vé zastávce Malá
cca 3 hod.
Chuchle
Muzeum českého granátu + Mu- 18. 4. od 10.00 h.,
zeum diamantů – prohlídka 2 muzeí sraz Karlova 8, Praha 1
za 1 zvýhodněné vstupné - komentovaná prohlídka s odborníkem
Cyklus 4 přednášek Jak spolu žít
18. 4. od 14.00 h.,
a vycházet (3.) „Role prarodičů ve malý sál Nuselské
výchově vnoučat“
radnice
Interaktivní výstava Na film!
20. 4. od 14.00 h.,
V pohybu – nové expozice vznikají- sraz u paláce Chicago
cího filmového muzea – komentova- (2. p.) Národní tř. 32,
ná prohlídka
Praha 1
Nový cyklus Literární toulky Pra25. 4. od 10.00 h., sraz
hou – 1. část Za K. H. Máchou
u kostela sv. Petra na
Poříčí – za Bílou labutí
Okolí, historie a legendy Karlova
25. 4. od 14.00 h.,
mostu – procházka s průvodkyní
sraz Křížovnické nám.,
u sochy Karla IV.
Malá Chuchle – prohlídka malé
27. 4. od 10.00 h.,
lesní ZOO s komentářem, krmení
sraz na autobusozvěře apod.
vé zastávce Malá
Chuchle
Příběhy pražských paláců a jejich 27. 4. od 14.00 h.,
obyvatel – 4. část procházka Paláce sraz u divadla Hyberna Novém Městě
nia, Nám. Republiky 4,
Praha 1

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.; 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
18 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.; 35 míst
výdej vstupenek 28. 3. od
8.00 do 8.30 h., přepážka
č. 34, přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 110 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 4.; 35 míst;
poplatek 50 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 10. 4.; 30 míst;
výhodné vstupné senioři (pro
skupinu min. 20 lidí) 99 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 10. 4.;
35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 10. 4.;
20 míst; vstupné senioři
40 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 17. 4.; 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 17. 4.; 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 17. 4.;
30 míst; poplatek 50 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 24. 4.;
35 míst

KVĚTEN 2017

Trojský zámek – prohlídka s průvodcem
Petřín a okolí – procházka s průvodcem

2. 5. od 14.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
U Trojského zámku 4/1 800 100 128 od 24. 4.;
35 míst; vstupné senioři
60 Kč/os.; průvodce hradí MČ
4. 5. od 10.00 h., sraz přihlášky telefonicky na bezna Malostranském n. pl. linku 800 100 128
před Malostranskou od 24. 4.; 35 míst
besedou
9. 5. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
u Betlémské kaple
800 100 128 od 3. 5.; 35 míst

Nový cyklus 4 procházek Prahou:
Pražská náměstí – 1. Betlémské
náměstí
11. 5. od 14.00 h.,
„Neseďte doma, pojďte za námi“
(IV.) - společenské setkání s hudbou KC Novodvorská
a tancem „Májová veselice“
www.praha4.cz

výdej vstupenek 25. 4. od
8.00 do 8.30 h. přepážka č.
34, přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst

Krátce
Po stopách Karla Hynka Máchy
Od dubna nabídne MČ Praha 4 svým seniorům
nový zajímavý cyklus 4 procházek „Literární
toulky Prahou“. První procházka vás zavede
za Karlem Hynkem Máchou, který se narodil
pod jménem Ignác na Újezdě v domě U Bílého
orla a následně s rodiči bydlel na Dobytčím
trhu (dnešní Karlovo náměstí). Jeho současníci
o něm říkali, že byl milý i divoký, přátelský
i nesnesitelný. Rozhodně to nebyla jednoduchá
povaha, a přestože jeho dílo je v současné době
považováno za vrchol českého romantismu,
Mácha se za svého života uznání nedočkal.
Procházka se uskuteční 25. 4. od 10.00 h. Sraz
je u kostela sv. Petra na Poříčí (za Bílou labutí),
přihlášky přijímány telefonicky od 17. 4. na
tel. č. 800 100 128. (red)

Interaktivní výstava Na film!
Víte o tom, že v Praze vzniká filmové muzeum? Přijďte se podívat do paláce Chicago na Národní třídě
na interaktivní výstavu Na film! 2 – V pohybu. Komentovaná prohlídka, která je propojená tématem
pohybu, ve své první části odkrývá podstatu filmu
a jeho první podoby, ve druhé pak otevírá svět fantazie meziválečných avantgardistů a ve třetí části se
dozvíte a vyzkoušíte si, jaké jsou základní principy
a techniky filmové animace. Prohlídka muzea v délce 90 minut se uskuteční 20. 4. od 14.00 h., vstupné
je 40 Kč. Sraz před palácem Chicago, Národní třída
3, Praha 1. Telefonické přihlášky budou přijímány
od 10. 4 na tel. 800 100 128. (red)

Odhalte tajemství
Barrandovských skal
Další exkurzi s Lesy hl. m. Prahy, tentokrát
geologickou, nabízí MČ Praha 4 svým seniorům
13. 4. od 10.00 h. Opět se bude jednat o zajímavou, ale turisticky nenáročnou trasu v délce cca
2 km s odborným výkladem. Dozvíte se něco
o geologii, paleontologii, botanice i zoologii.
Navštívíte cennou lokalitu Homolka se stepní
vegetací, která je zároveň hodnotná z hlediska
výskytu motýlů. Za exkurzi v délce cca 3 hodiny
se platí poplatek 50 Kč na osobu. Přihlásit se lze
na bezplatné lince 800 100 128 od 20. 3.(red)

Májová veselice
v KC Novodvorská
MČ Praha 4 pořádá pro všechny zájemce z řad
seniorů Májovou veselici, která se bude konat
11. května od 14.00 hod. v Kulturním centru Novodvorská. K poslechu i k tanci bude hrát Václav
Bízek s doprovodem. Vstupenky jsou pro seniory nad 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4
opět zdarma a budou se vydávat 25. 4. od 8.00
do 8.30 hod. na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu
MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b). Manželé/
manželky mohou získat dvě vstupenky, pokud
předloží oba občanské průkazy. (red)
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Inzerce

inzerce

servis
Pomoc
Osobní asistence pro seniory od 65 let
Potřebujete pro svého blízkého pomoc s osobní
hygienou, s oblékáním, se stravováním, při cestování, při návštěvě lékaře či úřadu, při nakupování
a zajištění chodu domácnosti, při trávení volného
času či v jiných oblastech života? Chcete, aby
mohl i nadále žít ve svém domácím prostředí? Společnost FOSA poskytuje pomoc 24 hodin denně.
Je hrazena převážně z veřejných prostředků, její
uživatelé platí pouze 120 Kč/hod. Info: vedoucí
osobní asistence Michal Mašek (775 350 117, masek@fosaops.org) nebo na www.fosaops.org. (red)
Poporodní deprese a jak jim předcházet
Přednáška pro budoucí maminky, maminky na
MD a RD a všechny další zájemce. Přednáška by
měla přispět k otevření debaty o tom, jak se žena
jako matka opravdu cítí a s jakými niterními pocity se potýká. Jedním z cílů je odizolovat maminky
a společně pocity správně pojmenovat, stejně tak
je sdílet s ostatními. Akce se uskuteční v úterý
11. 4. od 10.00 hod. v sále č. 202, ve 2. patře Nuselské
radnice v Táborské 32. Přihlášky jsou přijímány telefonicky na bezplatné lince 800 100 128 od 5. 4. (red)

Krátce
Omezení dopravy

Stavba plynovodů včetně přípojek v ulici Nuselská a okolí, a to od nám. Bratří Synků k ulici
Michelská, částečně zasahuje do vozovek a do
chodníků. Celá stavba by měla proběhnout
v termínu od 13. 3. do cca 6. 10. 2017.
Zhotovitel: Pražská plynárenská Servis Distribuce, U Plynárny 1450/2a, Praha 4, stavbyvedoucí
Jan Skalický, tel.: 724 020 983. Investor: Pražská
plynárenská Distribuce, stavební dozor Jiří
Petrdlík, tel. 724 851 865. (red)

Den Země na koních

Tradiční Den Země se uskuteční v neděli
23. dubna v areálu jezdeckého oddílu TJ Orion,
a to od 9.30 do 15.00 hodin. Čekají na vás naučné soutěže, ekologická stanoviště, poznávání
zvířátek a rostlin, prohlídka stájí a jízda na
koních. Těšit se můžete i na ukázky králičího
hopu či dog dancingu. Vstup volný, dobrovolný
příspěvek na zvelebení areálu vítán. (red)

Práce
ZZ MČ Praha 4 hledá nové chůvy do služby
Domácí hlídání. Poptávané jsou aktivní ženy,
které mají rády děti. Vítána je nejen zkušenost
s vlastními dětmi nebo vnoučaty, ale i vzdělání
v oblasti pedagogické, zdravotní nebo sociální.
Požadavek: alespoň dva volné dny v pracovním
týdnu. Práce na dohodu o provedení práce za
odměnu 100 Kč/hod. Odměna se dále navyšuje
za případné druhé hlídané dítě v rodině a za
práci o svátku a víkendech.
Kontakt: koordinátorky služby Domácí hlídání
Helena Langerová, tel.: 775 474 617, Lenka Dvořáková, tel. 775 474 618. (red)
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Kácení a výsadba nové
zeleně na Spořilově

V březnu letošního roku začala na spořilovském sídlišti
2. etapa rekonstrukce horkovodu realizovaná firmou Termonta
pro investora stavby společnost Pražskou teplárenskou. Přitom
bylo nutné některé dřeviny přesadit a  bohužel některé vzrostlé stromy také pokácet. Důvodem je dřívější neuvážená a nevhodná výsadba dřevin přímo na tělese horkovodu nebo v jeho
ochranném pásmu. V rámci vydaného povolení ke kácení
dřevin byla zároveň uložena náhradní výsadba dřevin nových,
a to jak stromů, tak keřů. Předpokládaný termín dokončení
výkopových a stavebních prací je květen 2017. Dále bude
následovat rekultivace ploch zeleně, opraví se cesty a do parku
se vrátí lavičky. Na podzim letošního roku bude provedena
náhradní výsadba 9 nových stromů, půjde o listnaté okrasné
i ovocné stromy a zhruba 40 keřů. Stromy se již nebudou
sázet do ochranného pásma horkovodu, ale do blízkého okolí,
a nebude tak třeba v případě dalších oprav, ať už plánovaných,
nebo z důvodu havárií, dřeviny kácet. (red)

Ilustrační foto: archiv

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská
Čestmírova x Mečislavova
Zálesí x Sulická

03
03
03

16:00–20:00 Klánova x U Vodotoku
16:00–20:00 Podolská x K Vysoké cestě
16:00–20:00 Michelská x U Michelského mlýna

19
19
20

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

Vavřenova

03

20

16:00–20:00

Pod Terebkou - nad schody
Nad Pískovnou x Přechodní
Pekárenská x Prostřední
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Jeremenkova x Sitteho
Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Mikuláše z Husi
Pod Dálnicí č. 1
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Vrbova (u garáží)
Korandova x Havlovického
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I. x Pacovská

04
04
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
07
10
10
10
10
11
11
12
12

20
20
20
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny
Boleslavova x Božetěchova
Nad Lesním div. x Němčická
Pod Krč. lesem x Ružinovská
Žilinská
Vzdušná x Na Rovinách
K Výzkumným ústavům

12
13
13
13
18
18
19

16:00–20:00 Na Květnici - u stanoviště
tříděného odpadu
16:00–20:00 Plamínkové (u garáží)
16:00–20:00 Kamenitá
16:00–20:00 Jiskrova x Na Mlejnku
16:00–20:00 Podolská x U Vápenné skály
16:00–20:00 Sdružení x Nad Studánkou
16:00–20:00 Horáčkova X Bartákova
16:00–20:00 Bítovská
16:00–20:00 Branická x K Ryšánce
16:00–20:00 Jílovská (u Údolní)
16:00–20:00 Na Líše x Na Novině
16:00–20:00 Jihlavská (proti garážím)
16:00–20:00 Fillova x Rabasova
16:00–20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.
16:00–20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.
16:00–20:00 Baarova u školy
16:00–20:00 Lukešova x Bohrova
16:00–20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce
16:00–20:00 Psohlavců x Věkova
16:00–20:00 Sinkulova x Na Klikovce
16:00–20:00 V Hodkovičkách x Jitřní
16:00–20:00 Pod Jalovým dvorem
16:00–20:00 Ružinovská x Kukučínova
16:00–20:00 Nad Havlem x U Krč. nádraží
16:00–20:00 Sládkovičova
16:00–20:00 Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
16:00–20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)
16:00–20:00 Jižní XVI.
16:00–20:00 Choceradská x Senohrabská
16:00–20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.
16:00–20:00 Viktorinova
16:00–20:00 Ohradní x Na Křivině
16:00–20:00 Podolská x Pravá

27
28
28
28
28
28
28

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

www.praha4.cz

servis
Vítání nových občánků
V únoru byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme
za krásná vystoupení mateřské škole Matěchova, Sdružení a Plamínkové 2.
Ve středu 1. února byli přivítáni: Daniel Černý,
Martin Paulovics, Lukáš Zíka, Jonáš Klenot, Oliver Synek, Samuel Aiden Piteau, Ivana Petrová,
Dominik Černý, Nela Kubišová, Karolína Zídková,
Amálie Lukáčová, Bernard Šimáček, David Zíka,
Antonín Hájek, Nikol Kubů a Elena Čechová.
V úterý 7. února byli přivítáni: Miroslav Aleš Veverka, Radek Horáček, Natálie Mentlíková, Tereza
Bulánková, Vít Čermák, Meda Kopáčová, Kryštof
Nezval, Ella Mašková a Jana Jerhotová.
V úterý 14. února byli přivítáni: Adam Polák,
Jáchym Přibylský, Eliška Hallová, Alžběta Vondrová, Eliška Čechová, Amálie Prášilová, Jiří Firbach,
Tadeáš Honner, Marie Oudová, Kateřina Daňková,
Viktorie Vlastníková, Sofie Senczak, Matěj Kalina,
Matyáš Volf, František Sobek, David Sýřiště, David
Mayer, Marek Chaloupka a Natálie Melšová. (red)
Stanoviště pro 	Datum
biokontejnery - jaro 2017
Nad Nuslemi x V Luhu
8. 4. 17
Družstevní ochoz x Zdařilá
8. 4. 17
U Krčské vodárny
8. 4. 17
x U Habrovky
Ve Studeném x Machovcova 8. 4. 17
Zelený pruh x Za Pruhy
8. 4. 17
Na Kačerově x Kačerovská
8. 4. 17
Nad Pískovnou x Přechodní 9. 4. 17
Jeremenkova x Sitteho
9. 4. 17
Vzdušná x V Zahradní čtvrti
9. 4. 17
Nad Hájem x Vítovcova
9. 4. 17
Zálesí x U Lesa
9. 4. 17
Doudova x Na Lysině
9. 4. 17
Paprsková x V Kole
22. 4. 17
Pekárenská x Prostřední
22. 4. 17
Nad Skalkou x Nad Lomem 22. 4. 17
Herálecká I x Pacovská
22. 4. 17
Lukešova x Bohrova
22. 4. 17
Na Zlatnici x Na Podkovce
22. 4. 17
V Křovinách x Gončarenkova 23. 4. 17
(parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec)
23. 4. 17
Na Veselí x V Zálomu
23. 4. 17
Klánova x Na Dlouhé mezi
23. 4. 17
Zapadlá x Zelený pruh
23. 4. 17
Rosečská 1736/15
23. 4. 17
Mezi Lysinami x V Mokřinách 29. 4. 17
(u separu)
Zachova x Nad Svahem
29. 4. 17
Jiskrova x Na Mlejnku
29. 4. 17
Branická x K Ryšánce
29. 4. 17
Korandova x Havlovického 29. 4. 17
Nad Koupadly x Nad Zátiším 29. 4. 17
(u separu)
Nad Lesem č. or. 10
30. 4. 17
Údolní–parkoviště
30. 4. 17
Jihovýchodní IX (u trafačky) 30. 4. 17
Psohlavců x Ohnivcova
30. 4. 17
V Hodkovičkách x Jitřní
6. 5. 17
Jižní IX x Jihozápadní V
6. 5. 17
U Krčské vodárny x Krčská
6. 5. 17
Severovýchodní IV x Severní IV 6. 5. 17
Ve Studeném x Skaláků
7. 5. 17
(u separu)
Klánova x Na Dubině
7. 5. 17
Kamenitá
7. 5. 17
Vlnitá x Nad Křížkem
7. 5. 17
V Ondřejově x Nad Kolonií
7. 5. 17
www.praha4.cz

Hodina
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00

Sběr nebezpečného odpadu
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. Upozorňujeme, že 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)
Trasa A
st
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

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

Trasa B
22. 4. – so Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x 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 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

so
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Trasa C
8. 4. – so

křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

so
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Nabídka seniorských akcí
Kde si bezpečně zacvičíte?
Skupinová zdravotní cvičení, která posilují
organismus a dodávají odvahu do každého dne,
pořádá společenství Senior fitnes z.s. již tradičně
v cenovém rozpětí 40 až 50 Kč/hod. V Praze 4 se
cvičí: v TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI, č. 1668
v pondělí od 12.00 do 13.00 hod., v KC Novodvorská, Novodvorská 151, v pondělí od 9.00 do 10.00
a od 10.00 do 11.00 hod., v bazénu v Podolí ve
středu od 11.50 do 13.40 hod. a ve Fitness Action,
Štúrova 20, ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod. - zdravotní cvičení s prvky jógy. Info na www. seniorfitnes.cz, e-mail seniorfitnes@seznam.cz a na dotazy
odpovídají Iva Vaňkátová na čísle mob. 732 926 846
nebo Bára Kašparová na mob. 777 778 760. (red)
Výprava za granáty a diamanty
Pojďte navštívit Muzeum českého granátu, které je
jedinečnou expozicí unikátních šperků a předmětů
zdobených výhradně českými granáty. Dozvíte
se také o historii těžby granátů v českých zemích
a o způsobech jejich broušení a dalšího zpracování.

V rámci jedné vstupenky se pak podíváte i do Muzea
diamantů, kde na vás čeká expozice o vzniku diamantů, jejich cestě od těžby přes opracování, broušení,
třídění, hodnocení až po úchvatné šperky. Prohlídka
muzeí s průvodcem se koná 18. 4. od 10.00 h,. snížené
vstupné do obou muzeí činí 99 Kč. Sraz je před
vchodem do Muzea českého granátu v ul. Karlova 8,
Praha 1. Telefonické přihlášky pro seniory od 63 let
s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 jsou na bezplatné
lince 800 100 128 přijímány od 10. 4. (red)
Za zvířátky do Malé Chuchle
MČ Praha 4 zve své seniory na pěknou jarní procházku do Zookoutku v Malé Chuchli, kde najdete
na 30 druhů zvířat z naší přírody. Na programu
je komentovaná prohlídka, krmení zvěře a malý
kvíz, který prověří vaše znalosti. A pokud si přinesete špekáčky, můžete se je v areálu lesní školky
opéci. Exkurze se koná 27. 4. od 10.00 h. a trvá cca
tři hodiny. Sraz je na autobusové zastávce Malá
Chuchle, vstupné je 50 Kč. Telefonické přihlášení
od 18. 4. na lince 800 100 128. (red)
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na konec
Premiéra

Roli Grace ztvárňuje Iva Pazderková, jako
Niamh jí sekunduje Martina Randová. Foto: DNF

Tragikomedie o setkání sester
Divadlo Na Fidlovačce uvedlo v polovině března
v české premiéře hořkosladké drama britského
autora a herce Dermota Canavana - Třetí prst na
levé ruce. Hra vypráví o dvou sestrách, které k sobě
měly dříve velmi blízko. Niamh a Grace se po
letech opět setkají nad krabicí společných fotografií,
což spustí velkou vlnu emocí a vzpomínek, které
nebývaly vždycky příjemné. „Naším cílem společně
s celým inscenačním týmem a oběma herečkami
bylo najít v tomto příběhu také místa humorná
a odlehčená. Doufám, že se nám to povedlo. Ve hře
se tak průběžně střídají obě roviny stejně jako v životě,“ uvedl režisér hry Martin Vokoun. V dubnu se
na Třetí prst na levé ruce můžete podívat v prostorách Komorní Fidlovačky 1., 19. či 25. dubna. (red)

Akce

Soutěž

Mládežnické odpaly zasviští v Krči
Po roce se do Prahy opět sjedou elitní mládežnické baseballové a softballové týmy chlapců
i dívek, aby změřily své síly. SUMA OPEN - PONY
LEAGUE (13. – 16. 4.) si již našel pevné místo
v kalendáři mnoha oddílů a i v letošním roce je
kapacita turnaje naplněna. Evropská kvalifikace
o účast na světovém finále v USA k nám přilákala
48 družstev, která jsou rozdělena do tří kategorií.
Diváci se mohou těšit na české týmy, ale i na
celky Itálie, Francie, Německa či Rakouska. Starší
kategorie sehrají své zápasy v krčském areálu Eagles Praha, v jednom z nejlepších komplexů pro
baseball a softball v Evropě. Během turnaje bude
v permanenci všech pět hřišť. Mladší kategorie
pak bude mít své centrum v pražské Libuši, kde
sídlí Tempo Titans. (red)
Foto: EA

SOUTĚŽTE O VOUCHERY
V HODNOTĚ 250 Kč
Za kurkumou se jezdí
do Indie, ale tak daleko
nemusíte. V nuselském
obchodě s kořením
Království chuti si ji bez
problému obstaráte,
právě tak jako desítky
dalších koření. Nebo je
libo kávu, čaj, oříšky a bylinky? Nový obchůdek
nabízí všechno, co dnešní moderní gastronomie
vyžaduje. A pokud byste přece jen chtěli pouze
kurkumu, tak vězte, že velikonoční beránek bude
zářit po přidání jedné její lžičky do těsta. Kurkuma
navíc zvyšuje odolnost a regeneraci organizmu,
podporuje imunitu, stimuluje zažívání, je součástí
posilujících a detoxikačních receptů, má antioxidační účinky, rozzáří pleť a tlumí bolest. A v kombinaci s medem pomáhá při nachlazení a chřipce.

Soutěžní otázka:

Jak se také kurkuma nazývá?
a) Čertovo lejno
b) Indický heřmánek
c) Indický šafrán
Nápověda na www.kralovstvichuti.cz
Odpovědi zasílejte do 15. dubna 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Čtyři autoři správné odpovědi se mohou těšit na voucher v hodnotě 250 Kč na
nákup dle vlastního výběru.
Výherci z březnového čísla (správná odpověď c nářků): Ivan Sgall, Ludmila Šindlerová a Petra Novotná.
Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Vážená redakce,
chtěla bych se zeptat na osud dětského hřiště
mezi ulicemi Struhařovská a Choceradská.
Chodím sem s mými dětmi a přála bych si, aby
bylo hřiště zvelebeno, protože už má ta nejlepší
léta za sebou. Je zde klid, kromě maminek sem
chodí i starší lidé. Určitě by bylo pěkné, kdyby
zde byly moderní dětské atrakce. Bohužel jsem
se dozvěděla, že hřiště má být bez náhrady
zrušeno, jelikož bylo nebezpečné pro děti a nevyhovovalo parametrům Evropské unie. Skutečně bude hřiště zrušeno bez náhrady? Přitom
v okolí je spousta malých dětí, které by získaly
na hřišti nové kamarády, maminky na mateřské by se na hřišti mohly seznámit a vzrostl

by kulturní život. Všude čteme o programech
na výstavbu dětských hřišť, takže věřím, že se
výstavby hřiště v Choceradské také někdo ujme.
Maminky a děti nové hřiště určitě ocení.
Helena Svobodová, Spořilov

Ilustrační
foto: archiv

Vážená paní Svobodová,
není sebemenší důvod ke znepokojení. Herní
prvky na tomto dětském hřišti byly odstraněny
z důvodu provozní bezpečnosti, protože byly
již za hranou své životnosti. Pro letošní rok je
v rozpočtu odboru stavebních investic a oprav počítáno s kompletní rekonstrukcí dětského hřiště,
v rozpočtu je plánována částka tři miliony korun.
V tuto chvíli je realizace tohoto projektu ve fázi
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