*TuãÀák-SENIOR_07 1.7.2010 17:49 Stránka 1

ČERVENEC 2010

!
A
M
R
ZDA

PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU TUČŇÁK
Distribuováno informačními centry MČ Praha 4:
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zdraví

Nový Sport park
pro seniory v Podolí

chuťovka

Recept
na medovec

osobnost

Latinsko-americké
tance na Novodvorské
Spisovatelka
Helena Longinová:
„V Krči jsem šťastná!“

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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z radnice
VáÏené seniorky,
váÏení senioﬁi,
dovolte mi, abych
Vás osobnû pozval
na slavnostní otevﬁení moderního
sportovního parku
právû pro Vás.
Inspirovali jsme se
v zahraniãí, kde
jsou podobné areály hojnû roz‰íﬁené a mezi seniory oblíbené. Nov˘m sportovi‰tûm chceme pﬁispût
k utuÏování zdraví. Kultivovan˘ pohyb
a dobrá tûlesná kondice podle v‰ech
odborníkÛ k dobrému zdraví jednoznaãnû
pﬁispívá. Potvrzuje to vahou své osobnosti i prof. Pavel Pafko, kter˘ se stal patronem areálu a bude pﬁítomen slavnostnímu
otevﬁení. Více o otevﬁení a chystaném seriálu cviãení s trenérkou Petrou Hanzovou
se doãtete ve ãlánku „Sport park pro
zdraví“ na této stránce. Dovolím si jen
krátce doplnit, Ïe po prázdninách budeme
poﬁádat ve sportovním areálu Dûkanka
velké seniorské hry, a tak mÛÏete prázdninov˘ program brát i jako souãást pﬁípravy
na tato klání.
Tû‰ím se na setkání s Vámi 14. ãervence
a pﬁeji Vám krásné léto.
PAVEL HORÁLEK (ODS)
STAROSTA Mâ PRAHA 4

Cvičení v přírodě
I v prÛbûhu léta si mÛÏete díky Mâ Praha 4
zdarma zacviãit na ãerstvém vzduchu zdravotní cviky, a to v centrálním parku na Pankráci
vÏdy v úter˘ od 9.30 do 11 hod. (vyjma 6. 7.).
Cviãení Qigong je pomalé, pracuje s d˘cháním
a meditací a nauãíte se jednoduché cviky i pro
(md)
domácí protaÏení tûla.

Milé seniorky, milí senioři,
máme za sebou první polovinu roku 2010, kdy jsme se vám ze
v‰ech sil snaÏili poskytnout aktivity pro vyuÏití va‰eho volného
ãasu.
Pro pﬁipomenutí v‰ech v˘znamn˘ch akcí se sdruÏení Îivot 90
ohlédnûme za uplynul˘mi ‰esti mûsíci. Díky a Cleverinspect, s. r. o.
velice milé spolupráci s Branick˘m divadlem RovnûÏ zde byla uspojste mûli moÏnost nav‰tívit v lednu generální ﬁádána v˘stava obrazÛ
zkou‰ku pﬁedstavení „Vrátila se jednou v noci“ V˘tvarného klubu sev hlavní roli s Libu‰í ·vormovou a Václavem niorÛ Ústavu sociálVydrou. Seniorkám na‰í mûstské ãásti byly dá- ních sluÏeb v Praze 4 a Centra celoÏivotního
le vûnovány vstupenky na generální zkou‰ku vzdûlávání. V dobû vernisáÏe v˘stavy byly
hry „Jakeovy Ïeny“. Aã bylo lístkÛ velmi pﬁedvedeny i panenky v lidov˘ch krojích paní
mnoho, nezbylo jediné volné místo. Tím ale Franti‰ky Garlíkové.
kulturní vyÏití seniorek a seniorÛ nekonãilo,
Zúãastnili jste se plavby parníkem po
Branické divadlo pﬁichystalo dal‰í pûkné Vltavû a v ãervnu nav‰tívili Podolskou vodárpﬁedstavení – „Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ“ nu, studia âeské televize a sakrální stavby
v podání Simony Sta‰ové a Petra NároÏného.
umístûné na území mûstské ãásti. Ti nejaktivNûkolikrát se bûhem uplynulého pÛlroku nûj‰í z vás, kteﬁí nav‰tûvovali poãítaãové
konalo zábavné odpoledne v KC Novo- kurzy, pﬁevzali v kvûtnu od starosty Pavla
dvorská „Neseìte doma, pﬁijìte za námi“. Horálka, ode mne a zastupitelky Lucie
Jednou jako Jarní karneval, kdy jste tanãili Michkové pamûtní listy za úãast v tûchto
v karnevalov˘ch maskách, jindy na téma kurzech.
„Jednou, dvakrát“ v podání Blanky TÛmové
Nesmím zapomenout ani na sportovní
a Josefa Zímy. Téma bylo vûnováno Ïivotu vyÏití. Jako obvykle byl ohromn˘ zájem
a dílu Ladislava Jacury a textaﬁe Jaromíra o dotované plavenky do bazénu v Podolí
Vejvody. V kvûtnu jste si vyzkou‰eli country i o rehabilitaãní cviãení v objektu sportovního
tance, v kvûtnu pro zmûnu latinsko-americké areálu Plaveckého stadionu Podolí. Novinkou,
tance.
kterou nyní mÛÏete vyzkou‰et, je kaÏdot˘denNechybûly ani zajímavé pﬁedná‰ky – napﬁí- ní cviãení taiji v centrálním parku na Pankráci.
klad o Skotsku, o místních zvyklostech a paZ v˘‰e uveﬁejnûného v˘ãtu je zﬁejmé, Ïe
mûtihodnostech. Duben byl zasvûcen pro‰ko- jsme se snaÏili pokr˘t va‰e v‰emoÏné zájmy.
lení seniorÛ v problematice ochrany domova Ve stejném trendu chceme pokraãovat i na
a jejich osob. Pﬁedná‰ka pracovníkÛ útvaru podzim, chystáme napﬁíklad seniorské sporsituaãní prevence Mûstské policie hl. m. Prahy tovní hry, k dispozici budou rovnûÏ oblíbené
byla zamûﬁena na téma „Jak správnû zabezpe- plavenky a pﬁipravujeme dal‰í zajímavé akce.
ãit domov“ a na prevenci osobního bezpeãí. ·irokou paletou nabídky jsme snad dokázali,
Senioﬁi obdrÏeli od Mâ Praha 4 kartiãku Ïe není potﬁeba sedût v dÛchodovém vûku dos nejdÛleÏitûj‰ími kontakty v pﬁípadû ohroÏení ma a Ïe se zaslouÏené chvíle volna mohou
Ïivota a zdraví, vãetnû spojení na vybrané zmûnit v aktivní úãast na spoleãensk˘ch setkáodbory ÚMâ.
ních s pracovníky Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4
V KC Spoﬁilov probûhlo úspû‰né pﬁed- a s dal‰ími spoluobãany. Proto – neseìte doma
stavení „Toãte se pardálové“. Posléze mûli a pﬁijìte za námi! Tû‰ím se na setkání s vámi…
IVANA STA≈KOVÁ (ODS),
senioﬁi moÏnost seznámit se s poskytováním
ZÁSTUPKYNù STAROSTY
tísÀové péãe prostﬁednictvím obãanského

Sport park pro zdraví
Moderní sportovní park v Podolí se speciálními cvičebními stroji bude
seniorům slavnostně předán k užívání 14. července od 11 hod.
Zanedbaná betonová plocha nedaleko podolské sokolovny pro‰la díky Mâ Praha 4
razantní pﬁemûnûnou. „Na rÛzn˘ch akcích
jsem se setkávala s aktivními lidmi v pokroãilém vûku, kteﬁí nám ﬁíkali, Ïe pro dûti uÏ jsme
udûlali mnoho hﬁi‰È a sportovi‰È a Ïe oni by
taky chtûli chodit nûkam cviãit. A místo na protaÏení a posílení kondice pro nû urãené opravdu chybûlo,“ vysvûtluje vznik Sport parku zástupkynû starosty pro ‰kolství a sociální oblast
Ivana StaÀková (ODS). „Jsou zde speciální
stroje, které se snadno ovládají a navíc je
u kaÏdého uveden i pﬁesn˘ popisek, jak na nûm
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správnû cviãit. Chtûli jsme, aby tu lidé mohli
cviãit samostatnû a kdykoli budou mít ãas
a chuÈ,“ dodává starosta Mâ Praha 4 Pavel
Horálek (ODS).
Slavnostní pﬁedání parku veﬁejnosti, jehoÏ
patronem je ãestn˘ obãan Prahy 4 prof. Pavel
Pafko, probûhne 14. 7. od 11 hodin. Na místû
zazpívá Richard Tesaﬁík, vystoupí Miss
Aerobic 2008 TáÀa Bednáﬁová a ‰piãkov˘
seniorsk˘ kulturista Miloslav Dvoﬁák.
KaÏd˘ ãtvrtek od 15. ãervence bude ve
Sport parku vÏdy od 9.30 do 11 hod. vést
cviãení pro star‰í cviãence zku‰ená fitness

www.praha4.cz

trenérka Petra Hanzová. ZároveÀ bude poskytovat zájemcÛm odbornou instruktáÏ na
strojích a rady v oblasti rehabilitace, zlep‰ení
(Ïp, md)
kondice a v˘Ïivy.
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lidé kolem nás...
Spisovatelka Helena Longinová:

„V Krči jsem šťastná!“
HELENA LONGINOVÁ začala psát knihy, když jí bylo bezmála
60 let. Nedavno oslavila 80. narozeniny, má za sebou několik desítek vydaných titulů, mnohé z nich se odehrávají v naší městské části, a stále tvoří.

PÛvodním povoláním je uãitelkou
nûmãiny. Tﬁiatﬁicet let pÛsobila na jazykové ‰kole, která tehdy sídlila
v Praze na Národní tﬁídû. Z tohoto Ïivotního období ãerpá inspiraci dodnes
a ráda vzpomíná, jak pomáhala sv˘m
studentkám psát zamilované dopisy
v nûmãinû.
Láska, vá‰nû a nenaplnûné partnerské touhy jsou ústﬁedními motivy
va‰ich románÛ, stejnû jako neuvûﬁitelné náhody. Vycházíte z vlastních
zku‰eností?
Spisovatel Ludvík Vaculík jednou
ﬁekl: „Co jsem neÏil, to nevím a co
nevím, nemÛÏu napsat.“ S tím se
ztotoÏÀuji.
Jak˘ je vá‰ pohled na lásku, partnerství a rodinu?
Podívejte se na tuto fotografii Karla
Otty Hrubého z roku 1970. Jmenuje
se „Rodina“ a je na ní v‰echno. Vidíte
tatínka, jak kráãí bezstarostnû lehk˘m, jakoby taneãním krokem a v ru-

ce svírá de‰tník své Ïeny. Chrání se,
aby nezmokl a vÛbec mu nevadí,
Ïe ona je celá zmáãená. Jeho paní za
ním bûÏí, sotva mu staãí a ze v‰ech
sil pﬁed sebou tlaãí koãárek s dítûtem. Takhle to vidím a takhle to podle
mû je.
Co podle vás partnerství nejvíce
ubliÏuje?
Neschopnost komunikace. Jak mÛ-

Ïe dopadnout láska, kdyÏ si dva lidé
místo milostn˘ch dopisÛ pí‰í SMS
zprávy? Svûty muÏÛ a Ïen se od
sebe vzdalují.
Va‰e první kniha vy‰la, kdyÏ vám
bylo 57 let. Proã tak pozdû?
Mám tﬁi dûti a kdyÏ odrostly, v‰echny opustily v prÛbûhu velice krátké
doby domov. Na studie, na vojnu,
vstﬁíc své lásce. Navíc ve stejném období zemﬁela moje maminka, o kterou
jsem se ‰est let starala. Nedlouho poté
jsem si sedla k psacímu stroji a bûhem
nûkolika dnÛ napsala prvních jedenaãtyﬁicet povídek.
Vycházely nejprve v novinách a ãasopisech a jist˘ redaktor mi doporuãil,
abych je nabídla k vydání nakladatelství. Naproti ‰kole, kde jsem pracovala, sídlil âeskoslovensk˘ spisovatel,
tak jsem bûhem velké pﬁestávky odnesla své texty do jejich podatelny.
Nakladatelství sice odmítlo povídky
vydat, ale poÏádalo mû, abych napsala
román. To jsem udûlala a oni ho pozdûji skuteãnû vydali.
Kter˘ to byl?
Jmenoval se „Proã umírá sánská koza“. Je to dílo, které nejvíce ovlivnilo
mÛj dal‰í pracovní Ïivot, ponûvadÏ
jej naãetla na pokraãování pro tehdej‰í âeskoslovensk˘ rozhlas hereãka
Luba Skoﬁepová. Na její pﬁání jsem
pro ni napsala také monodrama, a to
ve spolupráci s reÏisérem Josefem
Henkem. Pod názvem „Robertovi
s láskou“ se hrálo v poetické kavárnû
Viola a paní Skoﬁepová s ním také hostovala v mnoha regionálních divadlech. Pozdûji si text hry pﬁeloÏila do
nûmãiny hereãka Zdenka Procházková
a hrála ji ve vídeÀském Burgtheateru
pod názvem „Die Pragerin“. A letos
v dubnu mi vy‰la stejnojmenná kniha
„Robertovi s láskou“.

www.praha4.cz

Kolik knih jste od roku 1987
napsala?
Nemám to spoãítané. V prÛmûru
vydávám jednu knihu za dva roky.

Plakáty z pﬁedstavení „Robertovi
s láskou“ a „Die Pragerin“.
Nûkteré va‰e knihy se odehrávají
v Praze 4. Proã?
Îiji tady pﬁes padesát let a obvzlá‰tû Krã, kde bydlím, mám velmi
ráda. „BorÛvkov˘ piknik“ se ãásteãnû odehrává na sídli‰ti Antala
Sta‰ka. Zmínky o na‰í ãtvrti jsou
také v knihách „Bloudûní ve vysoké
trávû“, „Album v modrém sametu“,
„Sorry, Mary!“ a v pﬁíbûzích pro dûti
„AÏ pﬁibûhne hﬁíbátko“ a „MoÏná
jsem víla“.
Co byste ráda v této nejvût‰í praÏské
ãásti zlep‰ila?
Nemûnila bych nic. Jsem tu opravdu ‰Èastná.
TEXT A FOTO: ZDENKA KOTALOVÁ
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servis

 UŽITEČNÉ
KONTAKTY
Pečovatelská služba
poskytovaná v bytech seniorů
Ústav sociálních sluÏeb v Praze 4
– pﬁíspûvková organizace mûstské ãásti Praha 4
Podolská 208/31, 147 00 Praha 4
Tel.: 241 434 160, 241 433 599
E-mail: uss4@iol.cz
www.praha4.cz
Poskytované sluÏby: úkony peãovatelské sluÏby a ãásteãnû sociální poradenství.
Farní Charita Praha 4 Chodov
U Modré ‰koly 1, 149 00 Praha 11
Tel.: 272 941 972
E-mail: charita.chodov@email.cz
www.charita-chodov.net, www.charita-chodov.cz
Poskytované sluÏby: úkony peãovatelské sluÏby, asistence, poradenství v sociální oblasti, pÛjãování zdravotních pomÛcek (poskytují sluÏby v oblasti Praha 4,
11 a 12).
Invahelp, o. s.,
Hornoml˘nská 6, 148 00 Praha 4
Tel.: 608 709 191, 608 031 723
E-mail: invahelp@email.cz
www.invahelp.cz
Poskytované sluÏby: individuální peãovatelská sluÏba
pro zdravotnû postiÏené.
(pokraãování v pﬁí‰tím ãísle)

Hledáme strážce
přechodů
MČ Praha 4 vyhlásila konkurz na
místa certifikovaných „strážců“
přechodů, kteří by pomáhali usměrňovat dopravu před školami.
„Hledáme nejlépe osoby v dÛchodovém vûku, které
nechtûjí pasivnû sedût doma a mají
ãas, energii i chuÈ
udûlat nûco zásluÏného pro nastupující generaci,“ ﬁíká
zástupce starosty
Martin Hudec (ODS, na snímku). Dobrovolníci ãi dobrovolnice by byli nejprve
pro‰koleni pracovníky Odboru prevence
mûstské policie a poté by v pracovních dnech,
pﬁibliÏnû mezi 7.15–8.15 hod., pomáhali
korigovat automobilov˘ provoz. Kontakt:
Gabriela âesalová, (tel. ã.: 261 192 200,
e-mail: strazci.prechodu@praha4.cz). (md)
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Tísňová péče Áreíon
Tísňová péče Áreíon je komplexní sociální služba určená pro
seniory a zdravotně postižené občany.
„Cílem sluÏby je umoÏnit seniorÛm
a zdravotnû postiÏen˘m osobám udrÏení
maximálnû moÏné sobûstaãnosti, nezávislosti a pomoci co moÏná nejdéle proÏít Ïivot
ve svém vlastním sociálním prostﬁedí,“ ﬁíká
zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS).
SluÏba je realizována nepﬁetrÏitû 24 hodin dennû, operátorky na dispeãinku jsou
kvalifikované zdravotní sestry.

Jak tísňová linka funguje?
Byt uÏivatele je vybaven terminální
stanicí systému tísÀové péãe, která realizuje
automatické spojení s centrálním dispeãinkem tísÀové péãe. TísÀové tlaãítko nosí
klient neustále u sebe buì zavû‰ené na krku,
nebo na zápûstí jako hodinky. V pﬁípadû, Ïe
dojde v jakékoliv ãásti bytu k nenadálé
situaci a uÏivatel potﬁebuje pomoci, stiskne
tlaãítko a pﬁes hlasit˘ odposlech dojde k propojení s dispeãinkem tísÀové péãe, kde operátor zhodnotí situaci a zajistí potﬁebnou
pomoc. Po celou dobu je s uÏivatelem v kontaktu, coÏ je velmi dÛleÏité pro uklidnûní
klienta. Navíc operátor po celou dobu, neÏ
jakákoliv ze sloÏek záchranného systému
dojede k uÏivateli, sleduje jeho stav.

Pﬁi rozhovoru zjistí zdravotní stav
klienta, poradí, jak
ﬁe‰it zdravotní a sociální problémy.
Poznatky pﬁedávají
dal‰ím
osobám,
které se na péãi
o seniora nebo
zdravotnû postiÏenou osobu podílejí
– rodina, o‰etﬁující lékaﬁ, sestra domácí péãe
apod. Pravidelnû veden˘ rozhovor má i velk˘ v˘znam pro zmírÀování pocitu osamûlosti u uÏivatelÛ sluÏby.

Kritéria
pro poskytnutí služby:
Zájemce je star‰í 60 let nebo osobou se
zdravotním postiÏením, osamûlost, odlehlost
bydli‰tû, sníÏená schopnost zájemce v oblasti osobní péãe a péãe o domácnost.

Poskytovatel služby
SluÏbu poskytuje obãanské sdruÏení
Îivot 90, které sídlí na adrese Karolíny
Svûtlé 18, Praha 1.

Další výhody

Úhrada služby

UÏivateli je také poskytována preventivní
prÛbûÏná péãe. Ta spoãívá v tom, Ïe uÏivatel je pravidelnû telefonicky kontaktován
operátorkami dispeãinku tísÀové péãe, které s ním provádûjí terapeutick˘ rozhovor.

Pﬁipojení na dispeãink tísÀové péãe
stojí 13 500 Kã (obãan Mâ Praha 4 uhradí
pouze 1000 Kã a zbylou ãástku dotuje
Mâ ze svého rozpoãtu). Mûsíãní úhrada za
poskytování sluÏby ãiní 400 Kã.
(js)

 SKVĚLÉ LEVNÉ RECEPTY
Dobrá hospodyňka dokáže i za málo peněz
vyčarovat zajímavý pokrm.
Pokud jste to právû vy, kdo za nákup utratí maximálnû 60 Kã, a pﬁesto si dobﬁe pochutnají minimálnû dva lidé, za‰lete nám vá‰ recept na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
MEDOVEC: Do rozehﬁáté trouby vloÏíme
plech s peãícím papírem a 2 ks s˘ru Président Karel IV. Necháme prohﬁát asi
3–5 min., aby s˘r nevytekl. Mezitím si pﬁipravíme topinky z toustového chleba
a nakrájíme hrst su‰en˘ch fíkÛ a datlí (popﬁípadû je opláchneme, abychom
se zbavili oxidu siﬁiãitého – záleÏí na v˘robci) a pﬁipravíme si oﬁechy. Rozehﬁáté
s˘ry vyjmeme a spolu s topinkami a zb˘vajícími surovinami naaranÏujeme
na talíﬁ, podle chuti zalijeme medem a mÛÏeme podávat.

www.praha4.cz
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z radnice/inzerce
Výlet parníkem
pro zdravotně
postižené občany
„Po velkém úspěchu jarní seniorské plavby parníkem jsme
se rozhodli tuto akci zopakovat,
tentokrát pro zdravotně postižené občany naší městské části,“
informuje zástupkyně starosty
Ivana Staňková (ODS).
Plavba se uskuteãní 14. záﬁí od 14
hodin, spoleãnû strávíme dvû hodiny
pﬁi pohledu na historické centrum
Prahy a pﬁi dobré hudbû a ‰álku kávy.
Spoluobãany, kteﬁí jsou drÏiteli
prÛkazÛ ZTP nebo ZTP/P a mají
zájem se plavby zúãastnit, prosíme,
aby se pﬁihla‰ovali na bezplatné
informaãní lince pro seniory Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 4. Telefonní ãíslo
linky je 800 100 128.
UpozorÀujeme, Ïe kapacita lodû
je 90 osob!
(mle)

Projekt „Senior akademie“
Úřad městské části Praha 4 připravil ve spolupráci s Městskou policií
hl. m. Prahy projekt „SENIOR AKADEMIE“. Jedná se o cyklus 10 přednášek se zaměřením na prevenci kriminality páchané na seniorech
a zdravotně postižených osobách.
V rámci kurzu se dozvíte, jak zajistit
své osobní bezpeãí, jak si ochránit domov
a majetek, jak postupovat pﬁi ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch událostí, jak se bránit domácímu
násilí a dal‰í informace potﬁebné v kaÏdodenním Ïivotû. Cyklus bude zahájen 4. 10.
a slavnostnû zakonãen 20. 10. 2010.
Setkávat se budeme kaÏdé pondûlí od 14
hod. ve slavnostním sále nuselské radnice.
A to nejdÛleÏitûj‰í – jak se pﬁihlásit?

VyplÀte pﬁihlá‰ku, vystﬁihnûte a osobnû
doneste na Úﬁad mûstské ãásti Praha 4, odbor ‰kolství a kultury, 3. patro, ãíslo dveﬁí
313, dne 7. 9. nebo 9. 9. 2010 od 8.30 do
10.30 hodin. Zde pﬁihlá‰ku odevzdáte
a va‰e pﬁihlá‰ka dostane poﬁadové ãíslo.
UPOZORNùNÍ! Kapacita kurzu je 70
osob, po naplnûní jiÏ nebudeme pﬁijímat
dal‰í pﬁihlá‰ky. Tû‰íme se na va‰i úãast
v na‰em novém projektu.

Přihláška k účasti v projektu „SENIOR AKADEMIE“
Jméno a pﬁíjmení: .....................................................................................................
Datum narození: ......................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................
Podpis: ...................................................................

INZERCE

SC-300865/1

www.praha4.cz

5

*TuãÀák-SENIOR_07 2.7.2010 10:11 Stránka 6

z radnice

Poznávací procházky
Ve druhém červnovém týdnu připravila MČ Praha 4 pro některé
z vás, kteří jste neodjeli na chaty a chalupy, akci „Praha trochu
jinak“.
Jako první jsme nav‰tívili areál âeské
televize. Poznali jsme zákulisí filmové
tvorby a byla nám pﬁedvedena studia,
kde se poﬁady natáãejí. Pﬁed prohlídkou
jsme zhlédli krátk˘ film o ãinnosti âeské
televize.
Dal‰í dvû skupiny seniorÛ se vypravily do
vodárny v Podolí, kde si prohlédli vodárenské muzeum. PrÛvodce nám velice poutavû
vyloÏil v‰e o historii úpravy vody, vodárenství a zodpovûdûl zvídavé dotazy náv‰tûvníkÛ. Mûli jsme také velké ‰tûstí, protoÏe se



právû napou‰tûly nádrÏe k úpravû vody,
které jinak b˘vají prázdné.
Poslední poznávací akcí byla procházka
po církevních stavbách v okolí nuselské radnice. Procházku jsme zahájili v kostele
âeskobratrské církve evangelické v ulici
Lounsk˘ch. Faráﬁka Marta Zemánková nás
poutavû zasvûtila do historie a souãasnosti
âeskobratrské církve evangelické. Poté jsme
pﬁe‰li ke kostelu svatého Václava v Nuslích,
kde se nás ujal faráﬁ Jiﬁí Kus˘. Jeho vyprávûní o historii kostela, kter˘ byl dﬁíve ‰kolní

kaplí, a o krásné v˘zdobû bylo velice zajímavé. Posledním zastavením byla náv‰tûva
sborového domu Církve ãeskoslovenské husitské v Táborské ulici. Faráﬁ Pavel Koláﬁ
nás seznámil s jednou z nejmlad‰ích církví
v âechách a s její ãinností. Dozvûdûli jsme
se, Ïe v divadle, které patﬁí ke zdej‰ímu
sborovému domu, bylo nastudováno nûkolik
her pod reÏijním vedením dnes jiÏ bohuÏel
zesnulého reÏiséra Ladislava Smoljaka.
Podle ohlasÛ seniorÛ, kteﬁí se v‰ech procházek zúãastnili, je zﬁejmé, Ïe se akce líbila.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se s námi na
akci podíleli – prÛvodkyním a prÛvodcÛm
z âeské televize a z vodárny v Podolí, paní
faráﬁce i pánÛm faráﬁÛm za úÏasnou spolupráci.
(mel)

BLAHOPŘÁNÍ

V polovině června čestný občan MČ Praha 4
výtvarník Adolf Born oslavil 80. narozeniny.

Čestný občan MČ Praha 4 doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc.,
oslavil v květnu úctyhodných 103 let!

Čestným občanům pogratulovali k životním jubileům starosta Pavel Horálek
a zástupkyně starosty Ivana Staňková (oba ODS).

Helena Bartoníčková
oslavila 100 let.

Antonie Šebestová
z Domova důchodců
Sulická
oslavila 100 let.

JUDr. Josef Hajda
oslavil 101 let.
6

MUDr. Jarmila Vydrová
z Krče
oslavila 4. 7. 90 let.

Dne 26. 6. oslavil
90. narozeniny
Miloslav Müller
z Michle.

ZLATOU SVATBU
OSLAVILI
Margita a Stanislav Boudovi
ze Spořilova.

ZLATOU SVATBU
OSLAVILI
Zora a Miroslav Ondráčkovi.

ZLATOU SVATBU
OSLAVILI
Ludmila a Vladimír
Hubičkovi.

Všem oslavencům a manželským párům přejí rodinní
příslušníci, přátelé a zaměstnanci Úřadu MČ Praha 4
zdraví a spokojený život.

www.praha4.cz
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z radnice/inzerce

Plavba parníkem pro zdravotnû postiÏené obãany Mâ Praha 4
● Akce se koná 14. 9. 2010 ve 14.00 hodin. Nástup: Ra‰ínovo nábﬁeÏí – mezi
Palackého a Jiráskov˘m mostem. Pﬁihla‰ování telefonicky na bezplatné infolince
800 100 128. Pro vstup na palubu je nutn˘ prÛkaz ZTP nebo ZTP/P.
Neseìte doma, pﬁijìte za námi VII – „Slavn˘ Vy‰ehrad“
● Akce se koná 21. 9. 2010 ve 14.00 hodin. Procházka Vy‰ehradem, pﬁi které vás
provedou dûti ze základní ‰koly Kﬁesomyslova. V˘dej vstupenek: 14. 9. 2010.
Slavíme den seniorÛ
● Akce se koná 29. 9. 2010 ve 14.00 hodin v Kulturním centru Novodvorská.
V˘dej vstupenek: 14. 9. 2010.

ŘÍJEN
Neseìte doma, pﬁijìte za námi VIII – „Chodili jsme na odpolední ãaje...“
● Akce se koná 13. 10. 2010 ve 14.00 hodin v KC Novodvorská. V˘dej
vstupenek: 30. 9. 2010.
Taneãní pro dﬁíve narozené – taneãní kurzy pro 20 párÛ
● Akce se konají 5. 10., 12. 10., 26. 10. a 2. 11. od 14.30 do 16.30 hodin
v Kulturním centru Novodvorská. Pﬁihla‰ování formou pﬁihlá‰ky, kterou najdete
v ãasopisu TuãÀák, odevzdává se 23. 9. 2010 v kanceláﬁi ã. 313 Úﬁadu
Mâ Praha 4 od 8.30 do 10.30 hodin.
„Senior akademie“ – preventivnûbezpeãnostní ‰kolení
● Akce se konají 4. 10. 2010–20. 10. 2010, kaÏdé pondûlí od 14.00 hodin
v nuselské radnici – slavnostní sál (ã. 301). Pﬁihla‰ování formou pﬁihlá‰ky,
kterou najdete v ãasopisu TuãÀák, odevzdává se 7. 9. 2010 a 9. 9. 2010 v kanceláﬁi ã. 313 Úﬁadu Mâ Praha 4 vÏdy od 8.30 do 10.30 hodin.

V˘dej vstupenek se koná vÏdy od 8.30 hodin do 11.00 hodin v hale
objektu Mâ Praha 4, Pod Terebkou 1139/15, Praha 4.
INZERCE

SC-300960/1

Taneãní parket ovládl sv˘m temperamentem taneãní soubor Ing. Pavla Kojetína ze
Základní umûlecké ‰koly Music Art, Praha 4.
V‰echny známé i ménû známé tance, jako jsou rumba, ãa-ãa,
pasodoble, tango a dal‰í, jsme vidûli v podání taneãníkÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií – od
té nejmlad‰í nastupující generace aÏ po opravdové mistry
taneãního umûní, sleãny Simony Tejcové a pana Tomá‰e
Jelínka, taneãního páru tﬁídy
A. Jak uÏ pﬁi na‰ich setkáních
b˘vá zvykem, nezÛstali senioﬁi pouze pasivními diváky,
ale zapojili se i aktivnû, a to
pﬁi v˘uce tancÛ, kterou vedl
Ing. Kojetín s partnerkou. SeniorÛm patﬁí velk˘ obdiv za pﬁedvedené taneãní v˘kony.
Na závûr programu se pût taneãních párÛ ucházelo o pﬁízeÀ
poroty z ﬁad seniorÛ a naopak, taneãníci ohodnotili v˘kony
seniorsk˘ch taneãních párÛ. Nejúspû‰nûj‰í páry ocenila zástupkynû starosty Ivana StaÀková (ODS) a dal‰í pﬁedstavitelé
mûstské ãásti hodnotn˘mi cenami. K pﬁíjemné atmosféﬁe
odpoledne jistû pﬁispûlo, stejnû jako pﬁi Country odpoledni, i v˘borné obãerstvení, které pﬁipravili zamûstnanci pekárny Kala‰
v Praze 4, Branické ulici. Moc dûkujeme!
(mel)

ZÁŘÍ

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Městská část Praha 4 v rámci úspěšné spolupráce
s pracovníky útvaru situační prevence Městské
policie hl. m. Prahy připravila pro seniory zajímavý projekt.

Mobil: 773 630 509

Jedná se o moÏnost úãastnit se pûtidenního bezplatného pobytu (6.–10. 9. 2010) mimo Prahu, kter˘ je hrazen z grantu Mûstské
policie hl. m. Prahy. Náplní budou nejen pﬁedná‰ky na téma prevence kriminality páchané na seniorech, ale i fyzicky nároãnûj‰í
aktivity, napﬁíklad procházky do pﬁekrásného okolí obce Îihle
na Rakovnicku nebo v˘lety napﬁíklad do Karlov˘ch VarÛ.
Ubytování je zaji‰tûno v rekreaãním zaﬁízení Poustky u Îihle
v maximálnû tﬁílÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním
zaﬁízením.
Ve‰keré informace o odjezdu a pﬁíjezdu sdûlí seniorÛm, kteﬁí
se akce zúãastní, pracovníci útvaru situaãní prevence Mûstské
policie hl. m. Prahy dopisem. Dal‰í informace vám rádi sdûlíme
na bezplatné informaãní lince Úﬁadu mûstské ãásti Praha 4:
800 100 128. Zájemci o úãast na této akci se mohou pﬁihlásit
13. 7. 2010 od 9 do 10.30 hodin v kanceláﬁi ãíslo 313 Úﬁadu
Mâ Praha 4, Táborská 350, odbor ‰kolství a kultury.
UpozorÀujeme, Ïe kapacita míst je velmi omezena!
(mle)

www.praha4.cz

SC-300910/1

! všeho druhu !

SC-300912/1

Pobyt pro aktivní seniory

SC-300943/1

20. května se v Kulturním centru
Novodvorská uskutečnilo další odpolední setkání. Tentokrát jsme
navštívili Latinskou Ameriku prostřednictvím tanečních rytmů.

Akce pro seniory pořádané
MČ Praha 4 v září a v říjnu 2010

SC-300969/2

Latinsko-americké
tance na Novodvorské

Inzerce v časopisu TUČŇÁK
Renata Čížková
Uzávěrka srpnového čísla, je 23. 7. 2010.
Tel.: 777 114 473, 222 980 260 • E-mail: cizkova@ceskydomov.cz

SC-300815/1
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volný čas

CH¤ESTOV¯ KOKTEJL
Ingredience: 480 g vaﬁeného chﬁestu, 2 listy hlávkového salátu a 1 ks pomeranãe na ozdobu, na zálivku kari koﬁení, 3 lÏíce smetany ke ‰lehání, 1–2 lÏíce majonézy, cukr, 1 lÏíce
keãupu, citronová ‰Èáva. Postup pﬁípravy: Vaﬁen˘ chﬁest pokapeme citronem a necháme vychladnout. Hlávkov˘ salát opereme a nakrájíme na prouÏky. TAJENKA 1…, zbavíme
pecek a nakrájíme na prouÏky. TAJENKA 2… citronovou ‰Èávou, solí, cukrem a kari. Smetanu ke TAJENKA 3… vmícháme do ní keãup. Obojí lehce smícháme dohromady.
Na dno koktejlov˘ch sklenic dáme prouÏky hlávkového salátu, doplníme krájen˘m chﬁestem, pﬁelijeme zálivkou a ozdobíme pomeranãem. Koktejl podáváme vychlazen˘.

Křížovka: TAJENKA 1 Pomeranč oloupeme • TAJENKA 2 Majonézu smícháme s • TAJENKA 3 šlehání ušleháme a

SUDOKU

Stránka vznikla ve spolupráci s vydavatelstvím VIP Adresa. Více křížovek v časopisech:

Řešení
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