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slovostarosty
nejprve dovolte, abych Vám poděkoval za dopisy, které od Vás dostávám. Vaše přání ke zvolení
do funkce starosty mne velmi těší a inspirují
a Vaší podpory si velice vážím.
Začátek letošního roku je ve znamení
sestavování a schvalování rozpočtu naší
městské části. Budeme hospodařit s výrazně
menšími finančními prostředky než v loňském
roce. Rozpočet městské části Praha 4 zchudne
o celých 60 milionů korun a tento nečekaný
finanční propad je opravdu velkou ranou pro
naši městskou část.

Vážení spoluobčané,

Je pro nás zcela zásadní hospodařit bez dluhů.
Musíme zodpovědně vážit každou vydanou
korunu, budeme proto hledat levnější řešení,
ale nikdy ne na úkor kvality. Mezi první
úsporná opatření patří změna místa konání
Reprezentačního plesu MČ Praha 4, ze Žofína
se po dlouhé době vrátíme opět do prostor
Nuselské radnice. Ušetříme i za motoristickou
akci Pražská noblesa, kterou městská část již
nebude finančně podporovat.

a sociálních služeb. Zachováme dotované
pobyty pro naše děti z mateřských a základních
škol na horské chalupě Vápenka. Budeme se
nadále intenzivně věnovat bezpečnosti, dbát na
čistotu našich ulic, vytvářet programy pro naše
seniory a rodiny s dětmi. Současně musíme
využívat nové zdroje, například spolupráci
se soukromým sektorem při zajišťování
sportovních a kulturních aktivit, a budeme
také usilovat o získání větší finanční podpory
z evropských fondů.
Jak jsem již uvedl, nehodláme naši městskou
část zadlužovat, proto je rozpočet pro rok 2013
navržen jako vyrovnaný. Služby pro Vás musí
být zajištěny v dostatečném rozsahu.
Vážení spoluobčané, máme za sebou první
přímou volbu prezidenta naší země. Byl jsem
velmi překvapen, že různost názorů či sympatií
dokázaly narušit pracovní i přátelské vztahy.
Proto přeji nám všem, aby kroky nově zvoleného prezidenta naši společnost spíše spojovaly
než rozdělovaly a aby jeho rozhodnutí probouzela tolik potřebnou toleranci k sobě navzájem.

Ačkoliv jsme ze státního rozpočtu obdrželi
o 15 milionů korun méně, nechceme a nebudeme snižovat výdaje do školství, zdravotnictví

Pavel Caldr (ODS),
starosta městské části Praha 4
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– Asi málokdo tuší, že na Nuselském
hřbitově odpočívá český puškař Sylvestr Krnka,
jehož vynálezy ovlivnily celosvětové dějiny. Ke škodě
našeho národa byla jeho zmodernizovaná puška vřele
přijata v Rusku, zatímco v Rakousku-Uhersku ji císařští
úředníci dvakrát odmítli…

– V letošním
roce se otevřou další dvě třídy mateřské školy,
o rok později bude veřejnosti zpřístupněna
i MŠ Horáčkova, která dlouhodobě sloužila
handicapovaným dětem. Bude tedy v mateřských
školách konečně dost míst pro všechny předškoláky?
A na jaké kulturní akce se letos mohou těšit naši
senioři? Nejen o tom jsme si popovídali se zástupkyní
starosty Ivanou Staňkovou.

– Po boku scénáristy Jaroslava
Dietla prožila Magdalena Dietlová pouhých dvanáct,
leč intenzivních let. Jaké to bylo žít s králem
československých scenáristů? Proč nesnášel porážky? A jaké jsou náměty jeho scénářů, čekajících
v šuplíku na televizní či filmové zpracování?
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Ilustrační foto: Zdeněk Kříž

témaměsíce

MAGISTRÁT NEPODPOŘIL BRANICKÉ DIVADLO.

UKONČÍ ČINNOST?
Snižování dotací na kulturu a současné zdražování všeho, co
spadá do nákladů na provoz divadla i běžného života, zapříčinily,
že se Branické divadlo ocitlo ve velice vážné finanční situaci.

■ BRANICKÉ DIVADLO založil místní spolek
ochotníků.
Foto: BD

gistrátu bylo uvedeno, že divadlo nevytváří
vlastní program. „Nemáme na to v Braníku
zázemí ani finance. A není přece možné, aby
herci hráli jen v domovských divadlech. Spousta
z nich je na volné noze a produkují představení
pod uměleckými agenturami. A i ty mají svou
kulturní hodnotu,“ oponuje magistrátnímu
vyjádření Jiřina Pachlová.

JE SMÍCH PODEZŘELÝ?
Roční náklady na jeho provoz činí přibližně
13 milionů korun. Divadlo vygeneruje přibližně
65 % z této sumy, což je částka, kterou se nemohou pochlubit ani zvučnější konkurenti. Zbývající finanční objem, odhadem 4,55 milionu
korun, musí získat od hlavního města Prahy
a od městské části Praha 4, případně od sponzorů. „Městská část Praha 4 nás pravidelně podporuje granty, ale z hlavního města jsme letos
neobdrželi ani korunu. A to je pro nás likvidační
záležitost!“ říká Jiřina Pachlová, ředitelka
Branického divadla a předsedkyně o. s. Letitia.
V zamítavém zdůvodnění pražského ma-
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Současná podoba Branického divadla má za
sebou už dvacetiletou historii. Letitia je název
společnosti, která si vetkla do vínku rekonstrukci a obnovu činnosti divadla v Braníku po úpadku v předchozích letech. „Když se ohlédneme
zpět, zdá se až neuvěřitelné, že se divadlo
navzdory všem nepřízním, jakými jsou umístění
na periferii města, komplikovaná hromadná
doprava, nedostatek finančních prostředků,
záplavy a pád generálního sponzora, udrželo
a obstálo v nelehké konkurenci divadel v centru
Prahy,“ domnívá se Jiřina Pachlová.
Branické divadlo je stagiona (divadlo nemá

vlastní herecký soubor) a pod hlavičkou Letitie
se snaží udržet rovnováhu mezi tím, čemu se
říká umění, a tím, co mnozí „hanlivě“ nazývají
komercí, bulvárem či odlehčeným žánrem.
V repertoáru převažují především komedie,
prostor dostávají také pohádky pro děti a koncerty vážné i populární hudby. „Model stagion
spolupracujících s uměleckými agenturami je
jednou z cest, jak zprostředkovat kulturu v lokalitách, kde by se souborové divadlo jen těžce
udrželo,“ říká ředitelka divadla. „Možná ale
opět nastává doba, kdy smích diváků je něco
podezřelého a nedůstojného. Přitom lidé humor
k životu potřebují, je to způsob nejen psychické
terapie, ale získáváme tím i stálé diváky. Ti se
stávají součástí divadelní atmosféry, kterou
nemůže nahradit žádný film či televize.“

ZDRAŽENÍ VSTUPENEK
JEDINOU MOŽNOU CESTOU?
Divadlo v Braníku, jak již bylo zmíněno,
částečně trpí svou „zastrčeností“. Lidé se k divadlu dostanou automobily, které není často kde
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NENECHTE SI V ÚNORU UJÍT!
So 2. 2. 16.00 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

■ MČ PRAHA 4 pravidelně zve do Branického
divadla své seniory.
Ilustrační foto: Zdeněk Kříž
zaparkovat, nebo autobusem MHD a pak krátkou procházkou. Přesto je významným kulturním stánkem v regionu, který ročně přiláká až
50 000 diváků, usilujícím o to být dostupný
všem. Poskytuje slevy pro důchodce a studenty,
je bezbariérový a handicapovaným občanům
nabízí volný vstup a poloviční slevu pro jejich
doprovod. Tato nabídka se však, pokud divadlo
nezíská magistrátní finanční dotaci, rapidně omezí. Jedinou
cestou v současném nepříznivém období je zdražení vstupenek a omezení výhod. „Pokud
vezmu nejnižší roční návštěvnost 40 000 diváků, pak při padesátikorunovém zdražení vstupenky můžeme získat dva miliony korun.

Komedie N. Simona patří mezi nejúspěšnější díla známého amerického autora. Řadu sezon se
těšila velké divácké přízni na Brodwayi. Skvělá
je již svým námětem – postarší muž se na
sklonku života rozhodne podvést manželku
a do cesty mu vstoupí tři různé ženy – a přímo
dokonalá díky mistrným dialogům. Odvěká
mužská touha po milostných dobrodružstvích
inspirovala autora k napsání komedie, při které
se baví a smějí diváci bez rozdílu věku. V režii
Z. Kaloče hrají: Simona Stašová (trojrole) a Petr
Nárožný.

1969, která se dočkala nezapomenutelného
filmového zpracování. Diváci sledují osudy tří
venkovských fasádníků, kteří pracují v Praze
na obnově domů a láká je pražský noční život.
Jejich první návštěva luxusního podniku se příliš nevydaří, ale nevzdávají se. Dají si ušít kvalitní obleky a najmou si na výuku společenské
výchovy bývalého učitele tance. Když ten uzná,
že jsou již dostatečně vzděláni, vypraví se muži
opět do luxusní restaurace. Tady se seznámí
s třemi mladými ženami, které jsou však
poněkud lehčího ražení… V div. úpravě a režii
L. Olšovského se na jevišti objeví: M. Bočanová,
A. Gondíková, V. Žehrová, O. Želenská, M. Absolonová, I. Andrlová, J. Zenáhlíková, M. Kantorková, V. Peterková, D. Gondík, M. Zounar,
Zb. Pantůček, A. Háma, F. Tomsa, L. Olšovský,
M. Sobotka, P. Vítek, L. Pečenka, J. Přeučil
a J. Oplt.

Po 25. 2. 19.00 hod.
SVĚTÁCI
Nejúspěšnější komedie Z. Podskalského
a V. Blažka s písněmi E. Illína a V. Hály z roku
To je nejspodnější možná hranice pro to,
abychom letošní rok přežili,“ kalkuluje Jiřina
Pachlová, jediný stálý zaměstnanec Branického
divadla. V rámci úspor byl maximálně okleštěn
počet technických a administrativních pracovníků. V šatnách pracují studentky-dobrovolnice
a na jednotlivá představení jsou najímáni
externí zvukaři a osvětlovači.

NABÍZÍ REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ
■ HLEDIŠTĚ pojme až 350 diváků.
Foto: Zdeněk Kříž

Z HISTORIE BRANICKÉHO DIVADLA
„Divadlo branické. Z nadšení lidu jsi povstalo
– žij pro jeho povznesení.“ Taková slova zapsal
herec a režisér Národního divadla Karel Želenský 27. 7. 1924 do kroniky Spolku divadelních
ochotníků v Braníku. Spolek toho dne položil
základní kámen k vlastní divadelní budově.
Stálou budovu pro branické ochotníky navrhl
místní stavitel V. Šindelář v neoklasicistním stylu, zvýrazněném sochařskou výzdobou Rudolfa
Březy. Sál byl určen pro poměrně vysoký počet
diváků, s jevištěm o rozměrech 11 x 7 metrů.
Náklady na stavbu dosáhly zhruba jednoho
milionu korun, finanční prostředky pocházely
z dobrovolných sbírek.
Branické divadlo se otevřelo 1. 8. 1925
inscenací Naši furianti. Hrálo se často,
někdy i co týden se konala premiéra. Sál byl
pronajímán také souborům z okolí, což
přispívalo k řešení finančních problémů
divadla. Repertoár branického spolku byl
velmi pestrý, od Čapkova Loupežníka, jednodu-

ché zpěvohry Karla Hašlera až po pohádky
pro děti.
Za nacistické okupace zabrala budovu
německá armáda, která v ní zřídila sklad,
což se pochopitelně projevilo na stavu divadla.
Po osvobození bylo ale rychle brigádnickou
svépomocí uvedeno do pořádku. Ochotníci zde
opět začali hrát v listopadu 1945, na zahájení
si vybrali Fidlovačku. V 50. letech byl spolek
přičleněn pod odborovou organizaci Branického
pivovaru, poté k Osvětové besedě a ještě později k Obvodnímu kulturnímu domu. Samotná
budova byla pronajata Československé televizi,
která ji upravila pro své potřeby. Až v 70. letech
se na branickou scénu opět vrátilo divadlo.
Dnes je Branické divadlo v majetku městské
části Praha 4, která je na základě konkurzu
pronajala společnosti Letitia. Ta divadlo
opravila a provozuje v něm stagionu s pestrým
programem.
(čerpáno z knihy Slavné stavby Prahy 4)

„Nechceme zatím žádat o sponzorské dary
či pořádat veřejnou sbírku, i když sponzorství
samozřejmě vítáme. Chtěli bychom jít spíše
cestou reklamního partnerství. Branické divadlo
nabízí prostory pro umístění firemního loga
a i na barevných plakátech, v programech,
na vstupenkách a ve zvukových upoutávkách,“
přibližuje možnou spolupráci s podnikatelským
sektorem Jiřina Pachlová, která již v létě
vypomohla divadlu vlastními úsporami. Zda si
půjčku splatí, je otázkou…
Vážná ekonomická situace Branického
divadla samozřejmě nenechává klidnou ani
MČ Praha 4. „Podporujeme zachování Branického divadla, které je součástí identity Braníka
a jeho významnou historickou součástí i kulturním dědictvím,“ říká starosta Pavel Caldr (ODS).
„Městská část pravidelně poskytuje divadlu
granty a nedávno vyčlenila finanční prostředky
na letošní rekonstrukci divadelní budovy. V současné nelehké situaci proto plně stojíme za
Branickým divadlem. Primátora Prahy jsem
osobním dopisem požádal o pomoc pro tento
poslední kulturní objekt v Braníku. V případě,
že mi odpoví negativně, navštívím ho samozřejmě osobně. Když mne ,vyprovodí dveřmi‘,
půjdu za ním znovu ,oknem‘.“
(md)
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lidémezinámi
HOSPIC MALOVICKÁ
MĚNÍ PROVOZOVATELE,
PÉČE ZŮSTÁVÁ
V PLNÉM ROZSAHU
ZACHOVÁNA
Městská část Praha 4 vybudovala před několika lety na své náklady Hospic Malovická, který
je důležitým zařízením v paliativní péči a je
velkou pomocí pro rodiny, kterých se těžký stav
jejich blízkých přímo dotýká.
V současné době probíhají jednání s dosavadním provozovatelem, jemuž byl hospic svěřen
do pronájmu, o ukončení jeho činnosti, protože
se realizace této služby plně neztotožňuje
s podmínkami pro poskytování hospicové péče.
Starosta Pavel Caldr (ODS) se osobně zavázal,
že hospic bude v plném rozsahu v provozu i nadále. Jednání o změně provozovatele probíhají,

říž

ěk K

:
Foto

Zden

■ „Současný stav výpovědi provozovateli,

ale pro klienty a jejich rodiny se nic nemění
a ani měnit nebude. „Tímto chci vyvrátit
jakékoliv hanlivé zprávy na účet radnice,“ říká
starosta. „Naší snahou je zajistit maximální péči
a řádný provoz tohoto zařízení,“ dodává.
Po ukončení činnosti současného provozovatele bude chod hospicu bez přerušení provozu
zřejmě převeden na Zdravotnické zařízení
městské části Praha 4, které svou činnost rozšíří
i o tyto aktivity.
O procesu transformace provozovatele
Hospicu Malovická bude Tučňák informovat,
zájemci najdou informace i na www.praha4.cz.

kterým je občanské sdružení Hospic Štrasburk,
je i pro radnici nepříjemný, ale vedla nás k tomu
několikerá porušení smluv ze strany provozovatele a dále nemožnost jakkoliv kontrolovat kvalitu
péče a chodu zařízení, které jsme vybudovali,“
uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS).
„Kvalitu péče mohou kontrolovat pouze
Magistrát hl. m. Prahy a VZP, ale ani magistrát,
ani zdravotní pojišťovna nebo provozovatel
nemají povinnost o výsledcích kontrol informovat
zakladatele, a tudíž se tak i nestává. Je to velmi
nepříjemná situace, protože městská část proinvestovala více než 75 milionů korun a ze zcela
pochopitelných důvodů chce mít nad svou investicí řádnou kontrolu.“

CHCEME ZLEPŠIT ŽIVOT V BRANÍKU
Branická a Branického náměstí“, a to pro jednotlivce a týmy z řad studentů českých vysokých
škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu. Soutěžní podmínky a zadání soutěže byly
zpracovány v souladu s metodikou pro vypisování architektonických soutěží České komory
architektů. Zároveň jedním z požadavků bylo
provedení místního šetření, aby zpracovaný
návrh respektoval přání místních obyvatel,
zachoval stávající kvality a řešil palčivé problémy dané lokality.
(md)

Foto: Zdeněk Kříž

■ REALIZACE vítězného architektonického návrhu
má oživit a zlepšit život v centru Braníka.

Foto: Zdeněk Kříž

■ „Hledali jsme efektivní a levné řešení. Mladí

Veřejný prostor plní důležitou roli v životě
lidí. Pohybujeme se v něm denně, je místem
setkání, využíváme zde služeb, slouží jako
komunikační prostor a má mnoho dalších
funkcí. Jeho vzhled i technické řešení mají
značný vliv na mnoho sfér našeho života.
Spoluvytvářejí a ovlivňují sociální klima.
Proto je tak důležité dbát na to, aby byl veřej-
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ný prostor kvalitní jak po technické, tak estetické stránce, příjemný a přístupný pro všechny
jeho uživatele.
Všechny tyto aspekty si uvědomuje i radnice
MČ Praha 4. Již v loňském roce proběhla
komunikace s českými vysokými školami a byla
vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž
„Návrh revitalizace veřejného prostoru ulice

architekti mohou vnést do návrhů nejen čerstvě
nabyté vědomosti z akademického prostředí, ale
také inovativní nápady a odvážná řešení, kterých
bude určitě mnohem více, než kdybychom zadali
zpracování jedné studie,“ míní starosta Pavel
Caldr (ODS). „Odevzdané práce bude posuzovat
komise složená z odborníků, s hlasem poradním
se vyhodnocení zúčastní i zástupce městské části.
Nejlepší projekty budou veřejně prezentovány
a Braničtí si sami vyberou vítěznou variantu.
Technická správa komunikací letos neplánuje
realizovat vybraný návrh, naopak má záměr
zadat studii proveditelnosti výměny povrchu
komunikace za asfaltový, s čímž rozhodně nesouhlasím. Mým zájmem je získat dostatek financí
pro realizaci vítězné varianty.“

Foto: Zdeněk Kříž
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RADNICE PRAVIDELNĚ
OCEŇUJE PRÁCI POLICISTŮ A STRÁŽNÍKŮ
■ I NA KONCI LOŇSKÉHO ROKU byli vybraní policisté a strážníci oceněni za svou příkladnou práci starostou Pavlem Caldrem a radními Lucií Michkovou a Františkem
Kadlečkem.
Každodenní služba policistů a strážníků na
území městské části Praha 4 je vzhledem
k vzrůstající agresivitě pachatelů nejen obtížná,
ale i nebezpečná. Přesto muži zákona odvádějí
skvělou práci, kterou se vedení radnice městské
části Praha 4 rozhodlo pravidelně ocenit.
Z iniciativy radní Lucie Michkové (ODS) jsou
každý měsíc policisté a strážníci odměněni
menší finanční prémií a diplomem. Jejich
písemné nominace za mimořádné činy provádějí ředitel Městské police Praha 4 Mgr. René Štýbr
a vrchní policejní komisař major Jan Simmerl.
Ocenění v poslední době získal například
strážník Petr Procházka, který nalezl odcizené
motorové vozidlo v ulici Na Mlejnku. V této
souvislosti strážník ztotožnil přítomného řidiče,
který byl při následné lustraci označen jako

osoba hledaná Policií České republiky. Strážník
Procházka se zároveň podílel na zadržení čtyř
pachatelů trestného činu krádeže, kteří odcizili
z objektu v Praze 4 několik hliníkových plechů
větších rozměrů. Policisté prap. Petr Kawan,
pprap. Tomáš Šafra a nstržm. Mario Ruisl
zadrželi pachatele podezřelého z vloupání do
sklepních prostor domu v ulici Na Fidlovačce
291/4. Policisté muže dopadli na základě strohého popisu krátce poté, co se mu před příjezdem
policie podařilo utéct i s věcmi, které při vloupání odcizil. I oni byli oceněni.
Od května 2012 navíc na území naší městské
části probíhá unikátní pilotní projekt smíšených
hlídek policistů a strážníků, který je i v rámci
republiky opravdu ojedinělý.
(md)

■ „Pilotní projekt společných hlídek v podstatě
oživil původní tradici okrskářů a jejich revírů,
dnešních okrsků. Je naším cílem, aby policisté
byli v přiděleném obvodě co nejblíže občanům,
aby rychle řešili problémy a nedocházelo
ke zbytečným prostojům či zbytečnému papírování při předávání podle přidělených kompetencí. Policie ČR a Městská policie v Praze 4
spolu chtějí spolupracovat a spolupracují,
což nebývá všude samozřejmostí. Důležitá je
i důvěra občanů v policisty a strážníky a jejich
konání. To je úkol, který nelze splnit během
krátké doby, je to běh na dlouhou trať.
Ale rozhodně se vždy vyplatí,“ uvedla radní
Lucie Michková.

SQUAT NA SPOŘILOVĚ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁN
vyhrotila na podzim loňského roku. Budovu
o dvou patrech obývalo až 30 lidí bez domova,
vesměs se jednalo o osoby závislé na drogách
a alkoholu,“ říká npor. Vitalij Pilař, vedoucí
oddělení MO Spořilov.
Policisté se strážníky Městské policie Praha 4
pravidelně vzniklý squat kontrolují, nicméně
obyvatelé z okolních ulic vzniklou situaci vnímají jako značný problém. Stížnosti adresují
Policii ČR nebo na Úřad MČ Praha 4. Není divu,
v okolí starého Spořilova skutečně došlo ke zvýšení drobné kriminality. Přibylo například krádeží okapových svodů a parapetů domů a krádeží v obchodním domě na Roztylském náměstí. Na
zneklid-

Foto: Zdeněk Kříž

Intenzivní zápach močoviny a tlejících odpadků a neskutečný nepořádek, který vytvořilo
společenství více než dvaceti mladých lidí závislých na drogách a alkoholu. Takový vjemový
a pachový obrázek vítá policisty a zástupce
radnice při každé kontrolní akci v bývalé
ubytovně v Žilinské ulici na Spořilově.
Nemovitost od roku 2009 chátrá a stala se
vyhledávaným útočištěm problémových osob. „Situace se

■ ÚKLID NEPOŘÁDKU z pozemku a interiéru
bývalé ubytovny začal v první polovině ledna.

ňující situaci důrazně reaguje i městská část
Praha 4 a v součinnosti s Policií ČR se podařilo
kontaktovat zástupce jednatele společnosti, jež
objekt vlastní. „V poměrně krátké době došlo
před vánočními svátky k zajištění objektu, což
znamenalo, že bezdomovci museli budovu
opustit,“ informuje npor. Vitalij Pilař. Zástupce
jednatele dále učinil potřebné kroky k vyklizení
objektu a k realizaci investičního záměru. (red)

■ „Dokud toto problémové místo nevyčistíme, nebudu klidně spát!“ říká radní Lucie
Michková (ODS). „Squat jsem osobně několikrát
navštívila a situace je zde opravdu děsivá. Při
předvánoční návštěvě jsem se konečně osobně
potkala s jedním z majitelů. Došlo k ústní dohodě a majitel opravdu začal věc řešit. V současné
době objekt obývá, na základě povolení majitele, několik osob, které pozemek uklízejí. Do
konce března mají být odvezeny tuny nepořádku nejen z pozemku, ale i z interiéru budovy.
Věřím, že se pak na Spořilově bude zase o něco
lépe žít.“
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rozhovor

První dáma krále scenáristů,
i takový titul by si mohla připisovat
za svoje jméno MAGDALENA
DIETLOVÁ. Její nepříliš dlouhý
láskyplný vztah s Jaroslavem
Dietlem měl být dokonce na věčné
časy zaznamenán v seriálu
Nemocnice na kraji města v podobě
milostného příběhu Alžběty
Čeňkové (E. Balzerová) a hokejisty
Přemysla Rezka (V. Preiss),
ale manžel dal nakonec přednost
jinému motivu…

MAGDALENA DIETLOVÁ:

Foto: archiv Magdalena Dietlová

Se scenáristou a vaším druhým mužem Jaroslavem Dietlem jste prožila dvanáct let. Kdy vám
s ním bylo nejveseleji a naopak, na jakou životní etapu byste ráda zapomněla?
Veselo s ním bylo, když mohl psát a nikdo mu do
toho nezasahoval. V opačných případech se trápil.
Obyčejný pracovní den od rána do večera miloval
nejvíc. Dovolenou neměl rád. Těch dvanáct let ulítlo
strašně rychle… pamatuju si všechno. Žádnou etapu
svého života s ním nikdy nemůžu a ani nechci
zapomenout.
Pan Dietl se nesmazatelně zapsal do televizní
tvorby scénáři k Nemocnici na kraji města,
Byli jednou dva písaři, Píseň pro Rudolfa III.,
Tři chlapi v chalupě, Okres na severu a dalších.
Prý však máte doma schované další jeho scénáře, které se nikdy nenatočily. Prozradíte alespoň
jejich náměty?
Řeknu alespoň dva, na nichž mu hodně záleželo.
Ten první si po úspěchu jeho Nemocnice objednala
hamburská televize a chtěla ho natočit v koprodukci
s Československou televizí. Má název NA POČÁTKU
BYLO SLOVO a je o tom, jak si zkrachovalý
bankéř Havas v roce 1825 v Paříži uvědomil, že mu
zbyly jen známosti a informace, s nimiž by se kupodivu dalo obchodovat. A založil první tiskovou
agenturu na světě. Pak k němu zběhli dva němečtí
studenti, kteří se u něho vyučili a posléze založili
agentury vlastní. Jeden z nich se jmenoval Julius
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„V HODKOVIČKÁCH
MÁM ŠTĚSTÍ
NA SOUSEDY“
Reuter… Jaroslav napsal scénář, němečtí dramaturgové byli nadšeni, jenže naše televize ho dala schválit ideologickému oddělení ÚV KSČ. A tam nastal
malér. Řekli, že je to oslava nadnárodních imperialistických tiskových monopolů, nepřátelských
socialistickému zřízení, tečka…
Ten druhý s názvem DOKTOR MARCUS A JEHO
ROD psal pro východní Němce. Příběh lékaře a jeho
rodiny z existující prestižní berlínské nemocnice
Charité. Začínal v roce 1913 a šel až do současnosti.
Ukazoval, jak se první světová válka, krize, nástup
Hitlera, válka a další události až po stavbu berlínské
zdi podepisovaly na charakterech jeho hrdinů.
To východoněmecké dramaturgy silně nadzdvihlo
a začali ve scénáři škrtat. Na několik oprav ještě
Jaroslav přistoupil, když ale přijeli s dalším seznamem, škrtat a přepisovat už odmítl a celý seriál
odpískal.
A neláká vás nenatočené scénáře prodat?
To víte, že by se mi líbilo, kdyby je někdo natočil.
Zatím se mi povedlo vydat je oba knižně, přičemž
Marcuse před pár lety zdramatizoval a se skvělým
hereckým obsazením i odvysílal Český rozhlas na
stanici Vltava.
Co říkáte současné úrovni českých televizních
seriálů?
Nechám to raději odborníkům, nejsem seriálový
divák. Sledovala jsem ze začátku jen „Ordinaci“,

snad i kvůli příbuznosti tématu s Jaroslavovou
Nemocnicí, a taky kvůli Zlatce Adamovské, kterou
mám moc ráda.
Kdyby Jaroslav žil, jaké aktuální téma by ho
podle vás inspirovalo k napsání dalšího seriálového trháku?
Konkrétních témat by okamžitě vymyslel mraky,
jak ho znám. Ale nejdřív ze všeho by psal politickou
satiru. Věřil, že jednou to bude možné. Když nastoupil Gorbačov, řekl „už je to tady“. Pamatuju si,
jak se smál, když naše televize cenzurovala jeho
perestrojkový projev a byla za to z Moskvy potrestaná… strašně se těšil, že bude konečně psát bez
cenzury. Pádu režimu se ale nedočkal…
Z politických důvodů byl v Československé
televizi zaměstnán jako externista, a psal doma,
kam za ním chodili režiséři, dramaturgové
i herci. Předpokládám, že jste všechny hostila.
Překvapil vás někdo z nich nějakou speciální
kulinářskou libůstkou?
Měli jsme skvělou hospodyni, paní Kapičkovou,
která pekla výborný chleba i dalamánky. Jednou
k nám nečekaně přišel Miloš Forman, právě se
z trouby linula vůně čerstvého pečiva… Dala jsem
ho na stůl a k němu máslo a nakrájený uherák.
Když odcházel, řekl, že se u nás poprvé v životě
„přežral“ chleba s máslem… uherák opravdu zůstal
netknutý…
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Když jste se s Jaroslavem Dietlem seznámila,
byli jste oba zadaní a s dětmi. Po rozvodu jste
po prosbách prvního muže nechala syna Vojtu
v jeho péči. Doporučila byste to rozvádějícím
se párům jako ideální řešení?
Ne, to rozhodně ne. Už proto, že váš bývalý partner s novou ženou začne uvažovat úplně jinak, než
uvažoval, když byl s vámi. Nemůžete odhadnout,
k čemu se v novém vztahu rozhodne, co udělá…
Navíc, žili jsme v totalitním režimu, a když se odsud rozhodl odejít, ani jsem to jemu osobně nemohla vyčítat. Jen ten důsledek byl naprosto nečekaný
a bolestný, znamenal pro mě a mého syna odloučení… na mnoho let. A nejen pro mě, ale i pro jeho
sourozence. Plus bylo jediné – že se k nám po revoluci sám ze své vůle vrátil a začal s námi znovu žít…
V jednom rozhovoru jste uvedla, že Jaroslav
Dietl byl velice soutěživý a musel vždy vyhrát.
Sport, konkrétně tenisový zápas, také zapříčinil
jeho předčasnou smrt. Máte i vy podobnou povahu, nebo jste byla ta, která raději z taktických
důvodů vždy prohrála?
Abych pravdu řekla, hrávali jsme hlavně debla…
a jako jeho partnerka jsem musela hrát jako o život,
protože, jak už víte, prohru nesnášel. Přestože kulhal, doběhl skoro každý míč. A když se stalo, že já
jsem míček nedoběhla, probodl mě očima tak, že
jsem pak do konce zápasu lítala po kurtu „jako holubička“, abych to napravila.

■ SOUTĚŽIVÝ DUCH neopouštěl Jaroslava Dietla ani v domácím prostředí.
Pilates cvičím, ano, ale s termínem „obden“ bych
trochu šetřila… Jinak dělám docela ráda i jiné pohyby, jako třeba plavání, lyžování, švihání golfovou
holí a tak… Ne už tak často, rychle a dobře jako
dřív, ale přece…
Jak dlouho bydlíte v Hodkovičkách?
V Hodkovičkách bydlím se svými dětmi sedmadvacet let. Stěhovali jsme se už bez Jaroslava. Stačil
ještě přihlásit děti do místní školy, objednal stěhovací vůz… stěhování se už ale nedočkal. Naše začátky
byly všelijaké, ale měli jsme naštěstí moc dobré
sousedy z obou stran. A jen kousek od nás bydlel
pan hajný, u jehož domu stálo krmítko pro srnky,
které tu běhaly, a taky zajíci, divocí králíci a spousta
veverek.

Foto: archiv MD

rozhovor se světovým, původně českým jazzovým
kontrabasistou, který bude 18. února koncertovat
v Praze. Jmenuje se Miroslav Vitouš a od svých
devatenácti let v Čechách nežije…
No a radost, na kterou se ptáte, mi dělají vnoučata. Dvě vnučky a dva kluci.. co víc si můžu přát?
Jste zralá žena, se kterou se život nemazlil.
Zažila jste smrt syna a manžela, musela se
potýkat s velkými dluhy. Věříte na vyšší moc,
či v Boha?
Věřím v obrovskou sílu, která mi tehdy pomohla.
Sama bych to nezvládla, to vím určitě… odněkud
nebo od někoho přišla a ukázala, co musím,
co nesmím a co můžu…

Celý život se pohybujete v prostředí médií.
Začínala jste jako hlasatelka v ostravské televizi, pak jste moderovala pořady, po smrti
Jste pejskomil či kočkomil?
manžela jste dlouhou dobu vedla časopis
V tomto směru jsem podobojí. Měli jsme
„Za blbou náladu můžou blbí politici!“ dalmatinku
Xantypa. Domníváte se, že masmédia moBritu, skvělá máma to byla,
hou za blbou náladu ve společnosti, jak je
odchovala dvakrát osm štěňátek… a k ní krásnám to dnes některými vládními politiky
nou siamku. Snášely se spolu moc dobře, než měla
Co byste v naší městské části změnila nebo
prezentováno?
siamka první koťátka. Rázem bylo po přátelství…
vylepšila?
Pak přišel Max, krasavec, taky dalmatin a velký
Je to nesmysl. Kvalitní a seriózní média musí
Praha 4 má dodnes naprosto unikátní místa
proutník... a po něm jsem dostala ještě Viki, věrnou
hlídat politiky, je to jejich úkol, zvlášť u nás po tom,
k bydlení, která však, bohužel, mají i své stinné
jezevčici… už taky na nás kouká z psího nebe.
co jsme zažili a co nechceme, aby se opakovalo.
stránky. Například naše slepá ulice je blátivá a plná
No a nedávno dostal můj zeť švýcarskou sněhobíDemokracie se sama neuhlídá, všichni musíme být
výmolů, dodnes není vyasfaltovaná jako většina
lou ovčačku Civi a vnuk Lukášek černobílého
neustále ve střehu. A za blbou náladu můžou jen
ostatních… už osmadvacátý rok na nás úřady zapomíšence, přivandrovalce z útulku, Gulivera. Takže
blbí politici...
mínají. Taky máme často rezavou vodu, protože
máme dva veselé pejsky, kterých si všichni užíváme.
jsme donedávna byli poslední dům v ulici.
Jen když Civi hárá, tak nevíme, kam dřív skočit,
Ale abych taky něco pochválila, máme blízko na
Tento rozhovor vyjde až po druhém kole volby
aby se spolu nespustili…
golfové hřiště u řeky nebo na nedělní rodinný oběd
prezidenta. Prozradíte, komu jste dala hlas
do lodní restaurace na Vltavě v modřanském
a z jakého důvodu?
Freeparku. Mimochodem, vaří i obsluhují tam teď
No, čekala jsem s velkou nadějí, že se mezi
Blíží se Valentýn. Máte komu dát valentýnku?
mnohem líp než dřív.
kandidáty konečně objeví mladé oduševnělé tváře
Mám.
A já osobně docela ráda nakupuju v Novoa nabídnou vizi, která mě něčím překvapí, oslní…
Martin Dudek
dvorské Plaza. Je daleko intimnější než ostatní náNakonec mě ale během své kampaně nejvíc
kupní střediska v okolí a má skvělé parkování.
oslnil, pobavil i přesvědčil Karel Schwarzenberg.
Prostorné a bezplatné, venku i v garážích…
Není nejmladší, to je pravda, je ale rozhodně politiNo a vylepšení, na které se ptáte, nechám raději
kem jarého ducha a svěží mysli. Znám ho osobně,
■ narozena 17. 10. 1944 v Brně
na těch, co vylepšování životního prostředí mají na
vážím si ho kvůli mnoha jeho bohulibým činům,
■ v Praze vystudovala
starosti… doufám, že se rozhlížejí stejnýma očima
a svůj hlas jsem mu opravdu s velkou chutí odevzFakultu žurnalistiky UK
jako já a vidí to co já…
dala. Zrovna on mi připadá jako politik, který s tou
■ s prvním manželem Janem Přikrylem
blbou náladou něco udělá…
měla syna Vojtěcha (narozen 1968,
Co vlastně dnes děláte? Čím se zabýváte, co vám
tragicky zahynul 1995) a dceru Lucii
dělá radost?
Nechtěla jste někdy aktivně vstoupit do politiky
(1971)
a ovlivňovat tak životy druhých?
Mám konečně čas na uspořádání svých myšlenek
■ se svým druhým manželem Jaroslavem
i předmětů, které se nastřádaly v průběhu mého
Ne, mám velkou rodinu a úplně mi stačí, že
Dietlem má dceru Annu (1974) a syna
nepříliš uspořádaného života. Jaroslavovy scénáře,
ovlivňuju životy svých blízkých, což mi oni stejnou
Jana (1976)
rukopisy, náměty, fotografie, články, rozhovory,
měrou oplácejí…
■ působila jako hlasatelka v ČT Ostrava
patnáct ročníků mojí práce v Xantypě…
■ od roku 1995 do roku 2010 pracovala
Od novinařiny jsem si na dva roky odpočala…
Prý cvičíte obden pilates. Je to jediná tělesná
jako šéfredaktorka časopisu Xantypa
i když, právě v únorové Xantypě vyjde můj aktuální
aktivita, které se věnujete?

MAGDALENA DIETLOVÁ
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praha4obrazem
■ PROJEKT EDISON V ZŠ KŘESOMYSLOVA. Zážitkový týden
připravila svým žákům ZŠ Křesomyslova ve spolupráci se studentskou
agenturou AIESEC. Škola se stala místem setkání osmi vysokoškoláků
z různých koutů světa, kteří představili své země a jejich zajímavosti.
Děti tak v interaktivních dílnách krátce nahlédly do Austrálie, Ekvádoru,
Itálie. Brazílie, Indonésie, Číny a na Nový Zéland a Ukrajinu. Jednotlivé
třídy na oplátku přiblížily hostům naši zemi. V rámci projektu
Představujeme svoji vlast je školáci seznámili s našimi tradicemi, významnými českými osobnostmi a pražskými památkami. Obohaceni
o nové poznatky a zážitky tak byli všichni účastníci a loučení na konci
týdne bylo bouřlivé i dojemné. I angličtina zněla všem najednou nějak
přirozeněji a srozumitelněji...
Mgr. Hana Holmanová

Foto: Zdeněk Kříž

Foto: ZŠ Křesomyslova

■ „ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY půjdou z převážné většiny na zakoupení
věcí denní potřeby,“ uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková (druhá zprava).

■ CHARITATIVNÍ AKCE DĚTI DĚTEM VYNESLA 125 050 KČ.
■ ÚČASTNÍCI PROJEKTU s vedením školy a tlumočníky.

Foto: Zdeněk Kříž

Adventní období v Obchodním centru Arkády Pankrác patřilo i letos
dětem z Prahy 4. Radnice městské části Praha 4, Thomayerova nemocnice
a OC Arkády Pankrác uspořádaly již podruhé charitativní akci Děti dětem.
Děti z mateřských škol a žáci ze základních škol v Praze 4 vyrobily předměty s vánoční tematikou, které každý všední den odpoledne prodávaly
v obchodním centru. Výtěžek 125 050 Kč byl věnován Dětskému centru
při Thomayerově nemocnici. „Naše děti opět projevily kolegialitu se svými mladšími kamarády, jimž se bez jejich zavinění start do života příliš
nepovedl,“ uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS). „Poděkování patří i všem pedagogům, bez jejichž nápadů a dozoru by zajímavé
předměty nevznikly a samozřejmě i ředitelkám a ředitelům škol, kteří dali
projektu zelenou. Neprodané výrobky využijeme jako dárky při našich
seniorských akcích.“
(md)

■ RADNIČNÍ JEŽÍŠEK SPLNIL DĚTSKÁ PŘÁNÍ.

■ MAREK HOLINKA (vpravo), regionální zástupce neziskové organizace
ASEKOL, s. r. o., převzal dalších pět počítačů od 1. zástupce starosty Jiřího
Bodenlose.

Téměř padesát přáníček se sešlo v Ježíškově schránce, kterou
MČ Praha 4 umístila před vánočními svátky ve vestibulu radnice
na Budějovické. Tři vylosované
pisatele pak „Ježíšek“ v podobě starosty Pavla Caldra
obdaroval požadovanými
■ JOHANKA
dárečky. Pětiletá Johanka
Kališová získala
Kališová si přála lyže, čtyřod radničního
letý Jáchym Němec autoJežíška
dráhu a sestry Madlenka
vytoužené
a Marie Bugalovy
lyže.
obdržely panenku
a odráželo.

Již podruhé věnovala MČ Praha 4 prostřednictvím 1. zástupce starosty
Jiřího Bodenlose (ČSSD) pět vyřazených počítačů neziskové organizaci
ASEKOL. Počítače byly následně repasovány a předány dětem z dětských domovů. Praha 4 díky této aktivitě obdržela certifikát společenské
odpovědnosti za příkladný přístup k životnímu prostředí, zpětnému
odběru výrobků a třídění odpadů.
(eš)
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Foto: Zdeněk Kříž

■ DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ OBDRŽELI POČÍTAČE.
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krátcezúřadu
■ REPREZENTAČNÍ PLES BUDE V NUSLÍCH
Na starobylé Nuselské radnici v Táborské
ulici se 16. března od 19 hodin uskuteční
další Reprezentační ples městské části
Praha 4. Vstupenky bude možné zakoupit
od 27. února v prodejní síti Ticketportalu:
www.ticketportal.cz

které jsou užívány na základě nájemních
smluv základními školami a mateřskými
školami, jejichž zřizovatelem je městská
část Praha 4, a to: ZŠ Horáčkova, ZŠ
Jeremenkova, MŠ Jihozápadní, ZŠ Jílovská,
MŠ Matěchova, MŠ Mezivrší, MŠ Alšovy
sady, ZŠ Poláčkova a MŠ Sedlčanská
(4 pastelky).

■ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ZAČNE V BŘEZNU
Ve druhé polovině března začne na území
MČ Praha 4 mobilní sběr nebezpečného
odpadu, který bude na šesti trasách
střídavě probíhat až do listopadu.

■ NEPODCEŇUJME NEBEZPEČÍ CHŘIPKY
Také MČ Praha 4 zápolí s aktuální epidemií
chřipky, proto je snahou úřadu zabránit
šíření virové infekce mezi jeho návštěvníky
i zaměstnanci. Aby se snížilo riziko nákazy,
pracovníci recepce a informací odboru
správních agend nabízejí příchozím
ochranné roušky. Pracovníci recepce,
podatelny a odboru správních agend mají
navíc k dispozici antibakteriální mýdlo.

■ TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V roce 2013 se jednání zastupitelstva
MČ Praha 4 uskuteční 7. února, 18. dubna,
20. června, 19. září a 12. prosince.
■ NA SPOŘILOVĚ VYROSTE
PROTIHLUKOVÝ VAL
V oblasti Spořilova došlo vlivem změny
dopravních tras při otevření Pražského
okruhu k enormnímu nárůstu dopravy,
v důsledku čehož dochází k přenosu hluku
k oknům základní školy a dalším objektům.
Městská část Praha 4 se rozhodla zmírnit
negativní vlivy postavením protihlukového
valu. Cílem je odstínit hluk odrazem
od protihlukového valu, který bude skloněn
pod úhlem 30°.
■ JAK PROBÍHÁ ÚDRŽBA POMNÍKŮ
A PAMĚTNÍCH DESEK?
Na území městské části Praha 4 se nachází
celkem 189 pomníků, pamětních desek
a veřejných plastik. Každý rok na jaře se
mapuje stav všech těchto objektů, na jehož
základě se vyhotoví plán oprav pro daný
rok. V roce 2012 bylo městskou částí na
opravy a údržby vynaloženo 149 000 korun
a dotace z hl. m. Prahy na vybrané veřejné
plastiky činila 38 200 korun. Pro letošní
rok odbor školství a kultury plánuje

■ OPRAVA POMNÍKU padlým z roku 1945 na
Nedvědově náměstí v Podolí byla jednou z větších
oprav provedených v roce 2012.

■ ŠETŘENÍ NA NEPRAVÉM MÍSTĚ
V ulici Věkova si v předvánočním období
několik neznámých pachatelů levně
obstaralo vánoční stromečky. Jejich
ušetřených pár stokorun budou místním
občanům dlouho připomínat nevratně
poškozené jehličnany…

opravyve stejném rozsahu jako v roce
2012. Většina pomníků a pamětních desek
uctívá oběti 1. a 2. světové války
a Pražského povstání. Odbor školství
a kultury je vždy v květnu a v říjnu
přizdobuje věnečkem.
■ NÁJEMNÉ SE ZVÝŠÍ,
NIKOLIV VŠAK O PLNOU INFLACI
Českým statistickým úřadem byla oficiálně
vyhlášena roční míra inflace za rok 2012
ve výši 3,3 %. Rada městské části Praha 4
se proto rozhodla uplatnit valorizaci
nájemného v objektech (domech) ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské
části Praha 4, ovšem pouze ve výši 2,3 %.
Zvýšení nájemného se netýká objektů,

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
BOJUJE PROTI PŘEDIMENZOVANÝM STAVBÁM
Nové vedení městské části Praha 4 pokračuje ve svém úsilí zamezit výstavbě
hmotově předimenzovaných staveb v rezidenčních lokalitách.
Příkladem nevhodně umístěné stavby je
navrhovaná realizace bytového domu se 14 byty
na místě původního rodinného domu v ulici
Klánova na Lhotce. Městská část dlouhodobě
s touto stavbou nesouhlasí, stejně tak i místní
rezidenti, kteří proti umístění stavby sepsali
petici.
„Řízení o umístění či zamítnutí této stavby
není ukončeno, jsem však jako starosta rozhodnut podat proti výstavbě odvolání na stavební

odbor Magistrátu hlavního města Prahy,“ říká
starosta Pavel Caldr (ODS).
Druhou ukázkou předimenzované stavby
je záměr výstavby bytového domu v ulici
Na Lysinách v Hodkovičkách. „V současné době
podala městská část Praha 4 odvolání proti
vydanému rozhodnutí o umístění této stavby.
Důvodem je objem navrženého bytového domu,
který má pět nadzemních podlaží a ještě
dvoupodlažní zahradní křídlo, zasahující do

volného zazeleněného prostoru v sousedství
zahrad rodinných domů,“ sdělil starosta Pavel
Caldr.
Obě výše popsané stavby jsou v rozporu
s návrhy územních limitů ve výstavbě
přijatých samosprávou městské části Praha 4.
„Investoři by si měli uvědomit, že je nesmyslné
stavět objemově větší stavby ,než je pro
danou rezidenční lokalitu charakteristické.
V opačném případě využije městská část
Praha 4 všech zákonných prostředků k zabránění takovéto výstavby,“ uzavírá starosta.
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Autorem projektu byl Ing. arch. Jiří Hromas,
dlouholetý člen Obce architektů, který odvedl
na tehdejší dobu velice kvalitní práci. Budovu
tvoří železobetonový skelet s výplňovým zdivem. První rozsáhlejší rekonstrukce byla provedena až v roce 2006, vznikly samostatné pokoje
se sociálním zařízením a došlo k modernizaci
kuchyně. V roce 2011 proběhla rekonstrukce
středového křídla, vznikly další pokoje, společné prostory a ordinace lékaře.

ZÁZEMÍ TU NAŠLA I HEREČKA
NATAŠA GOLLOVÁ
Jedna věc je stavebnětechnická historie domu, ta druhá, to jsou stovky lidských osudů,
které domovem prošly. Není možné uvádět jméFoto: archiv DK

■ MOMENTKA ze slavnostního otevření tehdejšího
Domova důchodců, dnešního Domova pro seniory,
16. ledna 1963.

DOMOV PRO SENIORY KRČ
OSLAVIL 50 LET
■ V LOŇSKÉM ROCE byla budova zateplena a byl zrekonstruován lůžkový výtah.
na všech, kteří pomáhali vytvářet svým profesionálním přístupem atmosféru a chod domova,
za těch padesát let jich je mnoho. Nelze ani
vzpomenout všech, kterým se Domov stal
skutečným domovem. Za všechny připomenu
známou českou herečku Natašu Gollovou.
V každém čase byl domov pro všechny obyvatele jistotou a pevným zázemím v době, kdy
pomalu končila etapa jejich aktivního života.
Ve stáří je nesmírně důležité, aby po boku
člověku stála hlavně rodina, ale také obec a stát.
Minulost je třeba znát a připomínat, co ale
potřebujeme pro život my a naše děti, je budoucnost. Domov bude nadále součástí sociální
péče, kterou poskytuje hlavní město Praha, jež
je současně i zřizovatelem domova. Díky příjemnému prostředí a kvalitě poskytované péče
nemá domov o zájemce nouzi a zdaleka nemůže vyhovět všem, kteří jeho pomoc potřebují.
Právě proto vznikl projekt výstavby nového
pavilonu, který zvýší nabídku ubytování pro

seniory v této části města. Výhodou bude propojení služeb stávajícího domova a nového pavilonu. Jedná se o stavbu značné finanční náročnosti a nám nezbývá než si přát, ať se podaří zrealizovat.
Ing. Otto Kechner, ředitel domova

Foto: archiv DK

■ DÍKY příjemnému prostředí a kvalitě poskytované péče nemá domov nouzi o zájemce.

Foto: archiv GPP

PUBLIKACE PŘIPOMÍNÁ
LESNÍ DIVADLO V KRČI

■ POD SPRÁVOU krčského Sokola prožívalo divadlo v roce 1923 největší
rozmach a představení mohlo navštívit až 5500 (!) diváků.
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Ke 100. výročí založení Lesního divadla v Krči vydalo Lesní divadlo Krč,
o. s., za podpory MČ Praha 4 a ve spolupráci s nakladatelstvím GEMINI
publishing Prague, jubilejní publikaci.
Kniha obsahuje osobní vzpomínky
JUDr. Aloise Papírníka, který divadlo navštěvoval od svých pěti let
až do jeho uzavření v roce 1957 a jehož rodiče se právě v krčském lesním
divadle seznámili.
Dále následuje chronologický průřez představeními a výčet osobností,
které se postavili na lesní pódium. V knize nechybějí ani historické fotografie, dobové články či reprodukce divadelních plakátů.
Publikaci, která by neměla chybět v knihovnách příznivců divadelního
světa, lze objednat na adrese:
Lesní divadlo Krč, o. s., Biskupcova 45/1809, 130 00 Praha 3, nebo na
e-mailu: gemini.publishing.prague@gmail.com.
(md)

Foto: archiv DK

Dne 16. ledna 1963 byl slavnostně
otevřen a uveden do provozu
Dům pro seniory v Sulické ulici v Krči,
který od té doby padesát let slouží
nepřetržitě svému účelu.
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ČESKÝ PUŠKAŘ SYLVESTR KRNKA:

MUŽ, KTERÝ SVÝM VYNÁLEZEM OVLIVNIL DĚJINY
Na začátku ledna uplynulo 110 let od smrti Sylvestra Krnky, významného českého puškaře a vynálezce,
který nalezl poslední odpočinek na Nuselském (Krčském) hřbitově.

Foto
:

www
.krn

ka.c

z

:w

ww
.krn

ka.

cz

nán mnoha řády, například rytířským řádem svatého Stanislava a nebo Zlatou medailí cara
Alexandra II. Od roku
1872 žil v Praze
a vytvořil další
konstrukce a vynálezy
i z jiných oborů.
Nejznámější
jsou ,šlapohyby‘, tedy
vozítka

Fot
o

Sylvestr Krnka se narodil ve Velkém Boru
u Horažďovic 29. 12. 1825 a svými vynálezy
zásadním způsobem ovlivnil výzbroj
mnoha armád tehdejší Evropy. Znamenitým způsobem modernizoval staré
pušky předovky na pušky nabíjené
zezadu jednotným kovovým
nábojem.
Jeho vynález bohužel nenašel uplatnění v jeho domovině v Rakousku-Uhersku, ale
především v jiných státech,

■ PUŠKA
KRNKA z roku
1869, která vznikla
rekonstrukcí původní
předovky na zadovku.
V carském Rusku bylo
v letech 1869 až 1871
vyrobeno více než 620 000
kusů!

■ SYLVESTR KRNKA na dobové fotografii.
hlavně v carském Rusku.
Zbraně vyrobené podle Krnkova
návrhu se pak podílely na
vítězství Ruska nad Tureckem
(1877–1878), a tím přinesly i osvobození balkánských států Bulharska
a Rumunska od turecké nadvlády.
Pokud by jeho puška byla zavedena
i v rakouské armádě, asi by nedošlo k její
krvavé porážce od Prusů roku 1866 u Chlumu
u Hradce Králové. Přitom již v roce 1849
ji Krnka Rakušanům nabídl a svoji nabídku
zopakoval i v roce 1856. Marně…

RUČNÍ KULOMET NEUSPĚL

■ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 110. výročí úmrtí bylo 4. ledna 2013 při pietním

Svůj um dokázal využít i pro zavedení
hromadné výroby jednotných kovových nábojů
v carském Rusku, což představovalo celosvětový
pokrok. Za svoje inovativní díla byl vyzname-

shromáždění u jeho hrobu zdůrazněno, že Sylvestr Krnka se důstojně
zařadil po boku významných osobností 19. století, jakými byli
například Samuel Colt, Alfréd Nobel, Dmitrij Ivanovič Mendělejev
a nebo František Křižík.
Foto: www.krnka.cz

na vlastní lidský pohon. Dnes již
téměř neznámou konstrukci
Krnkova tzv. ručního kulometu
představil konstruktér na stránkách deníku Moravská orlice.
Myšlenkou zrychlit střelbu své
zbraně se zabýval ještě v době
pobytu v Petrohradě v roce 1871
a předpokládal, že vylepšení
původní konstrukce bude stejně
úspěšné jako její základ. V tomto
směru se navzdory dlouholetému
úsilí úspěchu nedočkal.
Zemřel 4. ledna 1903 a je pochován na Nuselském hřbitově.
Více informací najdete na
www.krnka.cz.
(md)

PROVOZOVNA PRAHY 4
Pod záštitou starosty MČ Praha 4
proběhl 3. ročník soutěže
„Provozovna Prahy 4“,
ve které občané svými hlasy rozhodli
o nejoblíbenějších provozovnách.

Severovýchodní II 553/2, Praha 4
Tel.: 604 615 375, 603 977 531

www.cukrarna-kavarna.cz
Kolektiv pracovníků kavárny
Cappuccino café na Roztylském náměstí
děkuje všem, kteří svým
hlasem přispěli k získání
3. místa v soutěži
„Provozovna MČ Praha 4“

Nyní vám představujeme CAPPUCCINO café,
které se v kategorii Hostinská činnost umístilo
na třetím místě.

S tímto výstřižkem získáte: – Latte macchiato 35 Kč
Platnost kuponu do konce února 2013
– Karamelový pohár 49 Kč
– Zákusky Harlekýn nebo Kubánský dort z pravé šlehačky à 20 Kč

SC-330130/01
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rozhovorzradnice
„V LETOŠNÍM ROCE OTEVŘEME

DALŠÍ DVĚ TŘÍDY PRO DĚTI
V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU,“
říká zástupkyně starosty Ivana Staňková (ODS).
I přes každoročně se neustále snižující dotace z hlavního města Prahy a ze státního
rozpočtu se městská část Praha 4 snaží zachovat co nejširší paletu volnočasových
aktivit pro seniory a pro rodiny s dětmi. Jejich dlouholetým garantem je zástupkyně starosty Ivana Staňková.

Jak byste zhodnotila uplynulý rok z hlediska počtu
akcí, které pořádala MČ Praha 4?
Domnívám se, že loňský rok byl opět bohatý na
kulturní a společenské akce. Vždyť jen pro seniory jsme
uspořádali 25 aktivit, stranou našeho zájmu nezůstávaly
ani rodiny s dětmi, pro které jsme rovněž připravili
zajímavé volnočasové akce. Snažíme se vždy o pestrou
nabídku, aby si mohl vybrat opravdu každý. S potěšením
jsme kvitovali, že náš nový projekt s názvem Zpátky
do školy se setkal u našich seniorů s opravdu velkým
ohlasem. Do jedenácti základních škol se přihlásilo
téměř 170 seniorů, kteří navštěvují jazykové předměty,
ale i hodiny společenských věd a zdravého životního
stylu.
Přetrvává velký zájem o dotované plavenky do bazénu v Podolí?
Ano, i když loni nastala zvláštní situace, z rozpočtových důvodů jsme museli plavenky nakoupit
na dvě etapy. První várka, platící do konce června,
byla rychle vyprodána. Druhá, podzimní, už tolik
na odbyt nešla, na konci roku nám zůstalo přibližně
600 kusů plavenek. Po dohodě s Plaveckým stadionem
Podolí jsme je převedli do letošního roku a senioři je
mohou využít do konce února.

úspor ochuzen oproti roku 2012 o 60 milionů korun.
Zřejmě dojde k masivním škrtům…
Bohužel, je to naprosto jasné. Jako první odpadnou
nadstandardní věci, které nezajišťují chod městské části,
a mezi ně patří i volnočasové aktivity. Samozřejmě,
nejoptimálnější by bylo zachovat vše ve stejném objemu,
jaký jsme měli v loňském roce, ale to se zřejmě nepodaří.
Připravujete si nějakou náhradní variantu?
Chceme udržet alespoň akce, mající největší ohlas
– například společenská setkání Neseďte doma,
přijďte za námi, karneval, plavenky, Zpátky do školy,
PC kurzy jak pro seniory, tak i pro maminky, či vánoční
posezení. A již nyní si vytipováváme subjekty, se kterými
bychom mohli na přípravě pořadů spolupracovat za co
nejnižší náklady či zcela bezplatně. Ovšem i samotní
senioři si při troše snahy mohou na internetu nalézt
některé bezplatné aktivity, které pořádají různé neziskové
organizace.

předškolních dětí. Uskuteční se v KC Novodvorská
a v KC Spořilov a chceme, aby se na děti přišli podívat
nejen jejich rodiče a příbuzní, ale třeba i „cizí“ senioři
a povzbudili je. Je to náš cíl v rámci rodinné politiky
propojovat generace mezi sebou.
Rozvíjet rodinnou politiku v městské části mající
téměř 140 000 obyvatel je však složité. Na vesnici se
připraví jedno setkání, přijdou téměř všichni a navíc
se znají. Anonymita města je v tomto ohledu krutá.
Pokud zorganizujeme rodinné setkání například na
Habrovce, přijdou výhradně místní, byť je akce určená
všem obyvatelům Prahy 4. Lidé ze širšího okolí na to buď
nemají čas, chuť, nebo se stýkají jen v úzkém rodinném
kruhu, nepotřebují navazovat širší sousedské vztahy.
Rodiny by proto měly především ocenit servis ze strany
MČ Praha 4, spočívající ve snaze o zajištění bezpečnosti,
čistoty a fungujícího školství.
Jak řešíte neustálou poptávku po volných místech
v mateřských školách?
Víte, to je taková zvláštní věc. Při zápisu se pokaždé neumístí několik desítek dětí. Jenže uplyne
pár měsíců a v některých školkách je najednou
z důvodu migrace obyvatelstva či jiných volněji.
V loňském září jsme otevřeli tři nové třídy při ZŠ
Plamínkové a po nástupu dětí nám ředitelka ohlásila 18
volných míst… Rodiče mají zájem především o školky
v dosahu svého bydliště, což je pochopitelné. Ale městská část nemá finance na to, aby stavěla školky tam, kde
si to lidé přejí, ale staví je tam, kde si to může za co nejnižší finanční prostředky dovolit. Proto nyní jdeme cestou přístaveb v základních školách. Až v nejbližší letech
dojde k tomu, co naznačuje demografická studie, totiž
k úbytku předškolních dětí, prázdné prostory škola
využije například pro školní družinu.

„Při mrazivém počasí mohou senioři využít
donáškovou službu základních potravin“

Populace všeobecně stárne a rovněž v Praze 4 přibývá občanů v důchodovém věku. Je jasné, že je dlouhodobě neudržitelné pořádat společenské akce
a další aktivity pro ty, co je využívají, protože městská část na to nebude mít dostatek financí. Už jste
přemýšleli o změně kritérií, na jejichž základě se
mohou lidé seniorských aktivit účastnit?
Máte pravdu, už se nad tím intenzivně zamýšlíme.
S posunem hranice odchodu do důchodu se napříč politickým spektrem ozývají hlasy, že 60 let je příliš nízký
věk. Do předčasného důchodu navíc odcházejí i mladší
lidé. Pracovně zatím uvažujeme o posunutí limitu na
minimálně 63 či 65 let, na druhou stranu by se akcí
mohli zúčastnit i mladší občané se zdravotním postižením. Na přesných podmínkách pracujeme.
Náš rozhovor vzniká ještě před schválením rozpočtu
MČ Praha 4 pro letošní rok. Nicméně Tučňák již
informoval, že rozpočet bude vinou rozhodnutí
Zastupitelstva hlavního města Prahy a vládních
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Budou ve stejném režimu jako loni pokračovat
seniorské počítačové kurzy?
Počet zájemců se postupně snižuje, protože do seniorského věku přicházejí lidé, kteří již mají počítačové základy. Uvažujeme v případě zájmu o úpravě zaměření
kurzů, účastníci by se nově seznamovali s různými
programy, například s Photoshopem. Výuky by se pak
mohli zúčastnit i lidé, kteří již prošli našim pokračujícím
kurzem.
Platí stále nabídka městské části, že osamělým
seniorům budou při mrazivém počasí, hrozícím
ledovkou, nakoupeny základní potraviny?
Naše donášková služba je stále připravena tuto službu
poskytnout, v akci byla již v lednu. Osamělí senioři mohou v případě nepříznivých klimatických podmínek
bezplatně zavolat na naši seniorskou linku a budou
obslouženi. Důrazně však upozorňuji, že budeme
striktně kontrolovat, kdo službu využívá a zda ji
nezneužívá, jak už se to v několika případech stalo…
Zatím si spolu povídáme jen o seniorech. Co městská
část dělá pro rodiny s malými dětmi?
Na květen připravujeme například dětský festival
Čtyřlístek, přehlídku práce, talentu a dovedností

Plánujete otevření nových tříd v mateřinkách?
V září otevřeme jednu třídu v ZŠ Ohradní v Michli
a jednu v MŠ Kukučínova. Jsou vždy pro 28 dětí a doufám, že tento plán projde naším rozpočtem. Od roku 2014
by měl být zrekonstruovaný objekt MŠ Horáčkova, který
do konce loňského roku sloužil jako speciální mateřská
škola pro děti s kombinovaným zdravotním postižením
a pro autisty. Jelikož ze zákona má speciální předškolní
vzdělávání na starosti kraj, v našem případě pražský
magistrát, od 1. ledna 2013 si mateřskou školu převzal
a umístí ji ve svých prostorách. Po zmíněné rekonstrukci
pak v MŠ Horáčkova otevřeme čtyři třídy klasické mateřské školy.
(md)
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KALENDÁRIUMNAÚNOR
koncert

děti

rodina

1.–20.

SBÍRKA PRO DĚTSKÝ DOMOV RADENÍN
Máte doma zachovalé oblečení, hračky, hry či knihy pro děti od 3 let do 20 let, které
již nevyužijete? Doneste je do MC Rybička do 20. 2. v pracovní dny (10–12 hod.)
a darujte je dětem z Dětského domova Radenín! MC Rybička.

So 2.

PŘÍBĚH Z DŽUNGLE
TLD Zvoneček. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

14.00 a 15.30 hod.

sport

14.00 hod.

14.00 hod.

Od 4.
10.30–11.30 hod.

Po 4.
9.00–17.00 hod.

16.15 hod.

Od 5.
každé úterý
15.30–17.00 hod.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pro starší a pokročilé, hraje Band Color Club s kapelníkem Josefem Šrámem.
Vstupné 60 Kč. KC Novodvorská.

PERSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pohádka pro jednoho herce a spoustu plochých loutek. Divadlo Inkognito.
Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

CESTOVATELSKÁ BESEDA: ANTARKTIDA
Obrovské plovoucí ledovce, hory zvedající se přímo z moře, velryby, nebojácní tučňáci,
lvouni a tuleni, vědecké polární stanice i historické základny polárních objevitelů
– to vše vytváří ráj pro fotografy a neskutečnou atmosféru, kterou můžete zažít
jenom zde. Jan Hocek. Vstupné 100 Kč. KC Novodvorská.

Čt 7.

OSLAVA 2. NAROZENIN NAŠÍ KAVÁRNY
Můžete se zaposlouchat do hudby z 30. let. v podání hudebního uskupení
KVIDORISTO JAZZ TRIO. Otevře se knihovna v kavárně, kde si můžete zapůjčit knihy
i domů. Pro návštěvníky kavárny bude připraveno malé překvapení. Více info
na tel. čísle: 721 742 591. Naše kavárna, areál Thomayerovy nemocnice.
TIP!

18.00 hod.

KOUZLO STEREOFOTOGRAFIE
Přednášející: Ing. Jiří Haleš (ZO ČSOP – Ochrana herpetofauny). Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

18.00–19.00 hod.

DŮCHODOVÁ REFORMA – II. PILÍŘ: CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?
Je to pro vás výhodné či ne? Co když budete na mateřské dovolené? Budete jednou
dostávat důchod i z I. pilíře? Pokud je vám nad 35 let, máte pouze půl roku na
rozhodnutí, jak bude jednou váš důchod vypadat. Prezentaci povede a vaše otázky
zodpoví Filip Vopravil, strukturní ředitel ZFP GROUP Akademie, který už několik let
v ZFP Akademii přednáší o finančních produktech. Během prezentace vám nebude
vnucován žádný finanční produkt! Cena: 3 „medvědí“ kredity/ 80 Kč.
TIP!
Více na www.4medvedi.cz či tel.: 774 144 485 nebo na FB.

Pá 8.

HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU
Jak zní štěrbinové bubny? Hrají kameny? Jak zní různé druhy dřeva? Dřevěné bubny,
zvonky ze dřeva, buben z klády a mnoho dalších nástrojů. A také zpěv, vyprávění
a pohybové i hudební hry. Tleskání, dupání i lidovky a jejich rytmy. Hrát (si) budou
děti i rodiče. Cena: 6 „medvědích“ kreditů/ 180 Kč. Více na www.4medvedi.cz
či tel.: 774 144 485 nebo na FB.

KERAMIKA PRO DĚTI OD 3 LET S RODIČI
První zkušební hodina za 170 Kč; následně lekce každých 14 dní – permanentka
1350 Kč/10 lekcí. Nutná registrace do 3. 2.; MC Rybička.

CESTA ZA SMYLEM ANEB TEMATICKÁ VÝUKA V SOUVISLOSTECH
Příklad dobré praxe, jak je důležité při realizaci EVVO v mateřské škole hledat
partnery a otevřít školku rodičům. Praktický příklad ukáže, proč je při realizaci
tematické výuky důležitý čas, co je výukový obraz a jak a proč lze ve školce využívat
artefiletiku. Cena 850 Kč/os. Hlásit se můžete u Evy Sůrové: Ekoškolka Rozárka,
tel.: 777 123 690, e-mail: eva.surova@podhoubi.cz, www.ekoskolka-rozarka.cz.
DEN OTEVŘENÝCH BALETNÍCH DVEŘÍ
Lekce baletu pro děti od 4 let zdarma!
Rezervace a dotazy na e-mailu: info@attitudeballet.cz nebo tel.: 603 733 043.
Baletní škola Attitudeballet, o. s., TJ Sokol Podolí Praha – taneční sál.
ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat své dítě
hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let;
cena 50 Kč, 30 Kč členi (členský příspěvek 150 Kč za pololetí); MC Rybička.

16.00 – 17.00 hod.

20.30 hod.

So 9.
14.00 a 15.30 hod.

Ne 10.
Út 5.
18.00–20.00 hod.

18.00 hod.

19.00 hod.

Od 6.
každou středu
9.30–10.15 hod.

St 6.
17.30 hod.

14.00 hod.
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ MOTIVACE V MONTESSORI PEDAGOGICE
Seminář vede ředitelka Montessori centra 4medvědi Eva Houdková. Vstup zdarma,
rezervace nutná (e-mail: eva@4medvedi.cz). Hlídání dětí v herně centra možné.
Více na www.4medvedi.cz či tel.: 774 144 485 nebo na FB.
JAK SI DOBÍT PO ZIMĚ BATERIE – ÚNAVOVÝ SYNDROM
Co dělat, když se cítíme unavení a bez energie. Mohou nám správné stravovací
návyky pomoci? Přednáší: BTh. Jiřina Krejzová – lektor zdravého životního stylu.
Zdarma pořádá o.s. Život a zdraví ve Společenském centru, Za Brumlovkou 4, Praha 4
(www.klubyzdravi.cz), info 734 792 598.
CESTOVATELSKÁ BESEDA: JAPONSKO
Japonsko je zemí kontrastů – na jedné straně proslulá tradiční kultura a unikátní
historické památky, na straně druhé supermoderní technologie. Země vycházejícího
slunce však oplývá i krásnou přírodou, která napříč ostrovy nabízí rozmanité pohledy
– od japonských Alp přes aktivní sopky po tropické pláže... Na promítání se seznámíte
i s pověstnou japonskou kuchyní nebo také s kontrastem tradičních gejš a módou
japonské mládeže. CK Adventura, Petra Soukupová. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.
MALÝ MUZIKANT
Kurz pro děti od 1,5 roku do 4 let. Seznámíte se s každým ročním obdobím, českými
lidovými zvyky a tradicemi. Budete bubnovat, šustit, plácat, tleskat, skákat, padat,
válet se atd. Nutná registrace do 4. 2.; cena za pololetí 1700 Kč za 16 lekcí (omluvené
lekce je možné po domluvě nahradit); MC Rybička.
PAMÁTKY ŘECKA
Přednášející: MUDr. Zdeněk Frühbauer, CSc.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

volný čas

19.00 hod.

13.30 hod.

Ne 3.

přednáška/beseda

AC/DC REVIVAL BAND ŠPEJBL’S HELPRS
Koncert revivalové kapely. Vstupné 190 Kč. KC Novodvorská.

TIP!

POHÁDKA O DRAKU
TLD Zvoneček. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pro starší a pokročilé, hraje DD Combo Oldřicha Doležala.
Vstupné 60 Kč. KC Novodvorská.

14.00 hod.

JENÍČEK A MAŘENKA
Klasická pohádka v podání mladých herců pro nejmenší diváky.
Divadlo Bouda. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

Po 11.

MONTESSORI SETKÁNÍ S MIMINKY (OD NAROZENÍ PO LEZENÍ)
Novinka v RMC 4medvědi! Rodiče s nejmenšími dětmi poznají přínosy připraveného
prostředí, seznámí se s Montessori přístupem k malým dětem a získají informace
a inspiraci, jak podpořit přirozený vývoj dítěte. Ukážeme pohybové aktivity pro jemnou i hrubou motoriku a jak zprostředkovat děťátku pocit „Už to dokážu sám!".
Vede Renata Křivánková. Cena: 8 „medvědích“ kreditů/250 Kč. Více informací o setkání, vč. profilu lektorky na www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.

9.20–11.20 hod.

Út 12.
9.00–11.00 hod.

St 13.
18.00 hod.

Čt 14.
18.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRKA
Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky a programu Začít spolu.
Pro děti od 1,5 roku do 7 let.

ASTROLOGIE
Přednášející: Mgr. Ondřej Habr – astrolog. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

TIP!

TOULKY TŘEBOŇSKEM
Přednášející: Libor Drahoňovský – student etnologie na FF UK v Praze.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
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***TUCNAK-02_pa25 25.1.2013 11:24 Str‡nka 16

URA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA,, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ●
AZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT
So 16.
9.30–12.00 hod.

KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI OD 3 LET
Misky, šálky a hrnečky na teplé nápoje a polévky. Dílnu vede keramička Tereza
Voříšková. Hlídání dětí, např. mladších sourozenců, je možné v herně centra.
Ceny dílny i hlídání a více informací na www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz,
tel.: 774 144 485 nebo na FB.

14.00 a 15.30 hod.

HRAČKY NA CESTÁCH
TLD Zvoneček. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

Ne 17.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pro starší a pokročilé, hraje Band Color Club s kapelníkem Josefem Šrámem. Vstupné
60 Kč. KC Novodvorská.

14.00 hod.

14.00 hod.

PRASÁTKA A VLK
Prasátka se rozkmotří a každé si staví svůj dům. Toho využívá vlk a snaží se každé
z prasátek dostat. Jenže všechno hraje proti vlkovi, a tak to dobře dopadne.
Divadlo Extrém. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

Po 18.

CO POTKALO MÉHO PTÁČKA
Dílna je věnována tvorbě tematických celků s využitím artefiletiky. Účastníci vytvoří
integrovaný blok na téma Ptáci v zimě. Ukážeme si, jak vzniká tematický celek
s využitím principů konstruktivistického učení a objasníme si pojmy třífázového
modelu učení (evokace – ukotvení – reflexe). Cena 600 Kč/os. Hlásit se můžete
u Evy Sůrové: Ekoškolka Rozárka, tel.: 777 123 690,
e-mail: eva.surova@podhoubi.cz, www.ekoskolka-rozarka.cz.

9.00–14.00 hod.

Út 19.
19.00 hod.

18.00 hod.

Ne 24.

14.00 hod.

POHÁDKA O ROBINSONOVI
Pohádkově zpracovaný příběh známého trosečníka. Herci a loutky dohromady
na jednom ostrově. Divadlo Extrém. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

Út 26.

MOŘSKÉ ŽELVY: CHRÁNÍME JE? A JAK?
Přednášející: Mgr. Hana Svobodová.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

18.00 hod.

19.00 hod.

CESTOVATELSKÁ BESEDA: MAROKO
Okruh jižní částí země s přejezdem Vysokého Atlasu, cesta přes poušť a podél
atlantického pobřeží. Návštěva Marrákeše a dalších zajímavých měst. CK Adventura,
Slávek Suldovský. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.

St 27.

VÝCHOVA DĚTÍ PODLE HVĚZD – „RYBY“
Další z cyklu přednášek, který se věnuje jednotlivým znamením dětí. Čím jsou tyto
děti specifické, co mají a nemají rády a jak „na ně“? Cena: 8 „medvědích“
kreditů/250 Kč. Je možné využít hlídání dětí v herně centra.
Informace na www.4medvedi.cz či tel.: 774 144 485 nebo na FB.

18.00–20.00 hod.

Čt 28.
18.00–20.00 hod.

CESTOVATELSKÁ BESEDA: BAJKAL – PERLA SIBIŘE
Romantické putování kolem perly Sibiře, tajemný ostrov Olchon a poloostrov Svatý
nos, výstup na vrchol v pohoří Chamar Daban. CK Adventura, Tomáš Hyka.
Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.
JAK NEJLÉPE PŘIPRAVIT ZDRAVÉ POKRMY
Praktické ukázky přípravy pokrmů, které dodají našemu tělu energii a potřebné
vitamíny. BTh. Jiřina Krejzová – Lektor zdravého životního stylu a Olga Swienczyková.
Zdarma pořádá o. s. Život a zdraví ve Společenském centru, Za Brumlovkou 4,
Praha 4 (www.klubyzdravi.cz), info 734 792 598.

9. 30–11.30 hod.

16.00 hod.

18.00 hod.

Pá 22.
10.00–12.00 hod.

15.30–18.00 hod.

So 23.
9.00–12.00 hod.

14.00 a 15.30 hod.

ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA
Seminář vede Renata Křivánková. Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? „Znakovka“ je snadný způsob, jak se dorozumět
s vaším dítětem ještě předtím, než začne mluvit. Více na www.4medvedi.cz, nutná
rezervace na tel.777/190 108, nebo na e-mail: renata@4medvedi.cz.
KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO
Zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné
flétny za klavírního doprovodu pedagožky Mgr. I. Christové Nikolové. Vstup volný.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
TAJEMNÝ SVĚT VEVEREK
Přednášející: Kateřina Soukupová – záchranná stanice Pinky. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.
MASOPUST
Rodiče a děti v maskách vítáni. Těšte se na malování na obličej, výtvarku a tanečky;
cena 50 Kč/dítě, členi 40 Kč či rodinné vstupné (2 a více dětí) 80 Kč, 60 Kč členi;
MC Rybička.
4x4 – NAROZENINY 4MEDVĚDŮ S KARNEVALEM
Přijďte s námi oslavit „4x4“ – tedy 4. narozeniny Rodinného a Montessori centra
4medvědi! Děti s rodiči si mohou vytvořit krásnou masku na obličej v maškarní
výtvarné dílně. Na děti čekají různé hry a tanečky, nebude chybět ani dort a soutěž
o ceny. Vstup volný, dárky pro Medvědy vítány. Prosíme o registraci.
Více informací na www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz, na tel.: 774 144 485 nebo FB.
MONTESSORI PRACOVNY PRO DĚTI 1–3 A 3–6 LET
Pracovny vedou Helena Kavanová a Jitka Šlápotová. Prostřednictvím pracovny pro
menší si mohou děti s rodiči vyzkoušet práci s materiály v Montessori miniškolce.
Děti pracují s aktivitami praktického života a originálními Montessori pomůckami pro
smyslové rozlišování, rozvoj řeči a pohybových dovedností. Děti od 3 do 6 let pracují
s rodiči v prostoru Montessori školky, kde jsou originální Montessori pomůcky a materiály. Cena 10 „medvědích“ kreditů/ 300 Kč za 2 hod. 4Medvědi.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
TLD Zvoneček. Vstupné 50 Kč. KC Novodvorská.
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TVŮRČÍ DÍLNA: MALÁ DEKORACE
Zkusíme trochu urychlit příchod jara a vyrobíme si originální dekoraci – ptáčka.
Dílna je vhodná pro od úplných začátečníků po zkušené! Bude připravený materiál,
ale základní šití (jehla, niť, nůžky) s sebou! Všichni dostanou tištěný jednoduchý
návod – můžete pak vyrábět doma další ptáčky do hejna! Cena: 6 kreditů/180 Kč.
Fotka výrobku na www.4medvedi.cz a FB 4medvědů, další informace na tel.:
774 144 485 či info@elaaga.cz.

Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Info tel.: 602 243 753
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
1. pá

Čt 21.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Pro starší a pokročilé, hraje DD Combo Oldřicha Doležala.
Vstupné 60 Kč. KC Novodvorská.

14.00 hod.

8.00–16.30 hod.

6. st 14.00–15.30 hod.
7. čt 14.00–17.00 hod.
19. út 14.30–17.00 hod.
21. čt 14.00–17.00 hod.
23. so

9.00–17.00 hod.

27. st

19.00 hod.

11.–14.
16.–23.
23. 2.–2. 3.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
– tvořivé dílny a sportování v Klubu Amfora
ZA TAJEMSTVÍM SVĚTLOKRESBY
– fotohrátky pro předškoláky a malé školáky
VÝTVARNÁ DÍLNA V PAVILONU D – malování na kameny
MASOPUSTNÍ VESELICE – výtvarná a dramatická dílna v pavilonu B
VÝTVARNÁ DÍLNA V PAVILONU D – ŠIŠKOUNI
– výroba šiškových skřítků
VESELÝ MIKROFON – tvořivý den v nahrávacím studiu
– hrajeme, mluvíme, zpíváme
CESTOVATELSKÝ VEČER – „Tajuplný ostrov Sokotra“
– vyprávění a promítání Lukáše Synka
JARNÍ PRÁZDNINY S AMFOROU – hry, soutěže, dílny, výlety.
Denně od 8.00 do 16.30 hod. s obědem
JARNÍ PRÁZDNINY NA KONOPIŠTI – pro děti od 6 do 12 let
JARNÍ PRÁZDNINY NA KONOPIŠTI – pro děti od 6 do 12 let

KINO SPOŘILOV PŘERUŠILO PROVOZ
Z technicko-provozních důvodů je od února do odvolání přerušen provoz kina
Sigma Spořilov. Všem stálým divákům se za způsobené potíže omlouváme.
Vedení KC Novodvorská

KONTAKTY:
●

KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151, předprodej vstupenek: po–pá 9–13
a 16–20 hod., tel.: 241 494 341, e-mail: pokladna@ctyrka.info, www.ctyrka.info.

●

Sál Nuselské radnice, Táborská 350, info na tel.: 241 494 341.
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.

●

●
●

●

Ekoškolka Rozárka, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,
info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
Café Na půl cesty, Centrální park Prahy 4 (Družba), kontakt – tel.: 777 913 053,
www.greendoors.cz, cafe@greendoors.cz.
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různé
ARKÁDY PANKRÁC BUDOU V ZAJETÍ MOTOCYKLŮ
Luxusní motorky, svět na dvou kolech, design, síla, adrenalin, zajímavosti i příslušenství – to je exkluzivní výstava ze světa motocyklů,
kterou můžete zhlédnout v netradičním provedení od 4. do 24. února v obchodním a společenském centru Arkády Pankrác Praha.
Navíc můžete vyhrát zbrusu nový skútr Yamaha v hodnotě 60 000 Kč!
Uvidíte stroje legendárních značek, jako
Harley Davidson, Indian nebo Victory, slavnou
italskou značku Bimota, která se teprve před
nedávnem vrátila zpět na scénu, nebo britskou
stálici čtyřtaktních motocyklů Norton a další
exponáty.
„Pro návštěvníky centra bude také po celou
dobu výstavy otevřen speciální motofotoateliér,
kde si mohou zájemci pořídit parádní vzpomínkovou fotografii u fotostěny s motocyklem
Victory nebo tříkolkou Screamer. Pozornosti
by určitě neměla uniknout ani expozice MotoGP
se závodními speciály jezdce Karla Abraháma,“
uvedla Denisa Galová, ředitelka obchodního
a společenského centra Arkády Pankrác Praha.

Více než deset tematických scenerií napříč
celou pasáží centra předvedou i stálice na trhu,
jako značky Triumh, Ducati, Honda, Suzuki,
KTM, Yamaha nebo populární značku tříkolek
Morgan.
V Arkádách se představí i tradiční český
výrobce motocyklů Jawa. Navíc se v rámci výstavy můžete zúčastnit soutěže o skútr Yamaha
v hodnotě 60 000 Kč. Pokud na něm budete
chtít z Arkád odjet domů, musíte v nejlepším
čase seskládat profesionální kufříkovou sadu
klíčů USAG.
Mezi vystavenými exponáty nebude chybět ani
značka Yamaha.
Foto: Martin Novotný

Z VYCHÁZEK PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
■ 9. 2. BRANICKÉ INTERMEZZO – Podíváme se
k bývalé usedlosti Zemanka a z branické skály se nám
otevřou panoramatické výhledy. S kronikářem Kosmou
a Dalimilem si připomeneme Dívčí válku. Projdeme kolem
Dvořákovy vily od architekta J. Kaplického. Ve starém
Braníku si připomeneme kostel sv. Prokopa, Branické divadlo
a Dominikánský dvůr. Začátek akce v 10 hod. na zastávce
autobusu č. 124 „Zemanka“ (jede ze stanice metra
C „Budějovická“). Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek.
■ 16. 2. NA VYŠEHRAD ZA SVATÝM VALENTÝNEM
– Vycházka nejen pro zamilované! Procházka zimním

Vyšehradem spojená s vyprávěním o svatém Valentýnovi. Dozvíte se o románské, gotické i obrozenecké
historii Vyšehradu, projdete se po barokních hradbách,
navštívíte vyšehradské pohřebiště, připomenete si legendy
spojené s tímto místem, ale také navštívíte baziliku
sv. Petra a Pavla, kde se nachází barokní relikviář
sv. Valentýna, který byl po mnoha staletích objeven
v roce 2002 v depozitáři Vyšehradské kapituly.
Začátek akce v 10 hod. před Táborskou branou,
(ul. V Pevnosti, Praha 4, stanice metra C „Vyšehrad“).
Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu 30/10 Kč.
Pavla Lešovská.

Více informací o výstavě a podrobná pravidla
soutěže najdete na www.arkady-pankrac.cz.

■ 23. 2. NUSELSKÝ MOST – Nuselský most oslavil
čtyřicet let od svého uvedení do provozu. Za toto období
ho přijali Pražané jako jednu z dominant Prahy
a významnou dopravní tepnu. Smutnou proslulost si získal
jako „most sebevrahů“. Podívejme se na tento most
také z pohledu jeho technického a architektonického řešení,
povězme si o stavbách na něj navazující. Začátek akce
ve 14 hod. před kostelem sv. Karla Velikého (ul. Horská,
zastávka autobusu č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“,
metro C „I. P. Pavlova“). Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová
Zörnerová.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
tel.: 221 714 161, 221 714 714,
e -mail: vlastiveda@pis.cz

Nový projekt Zdravotnického zařízení MČ Praha 4

DOMÁCÍ CHŮVA POHLÍDÁ DĚTI DO 6 LET
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 získalo finanční podporu na zcela nový projekt
„Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva
pro děti ve věku 0–6 let.” z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu
Praha – Adaptabilita. Realizace tohoto projektu začala 1. ledna 2013 a potrvá 24 měsíců.
Projekt je určen pro sociálně znevýhodněné
pražské rodiče a jeho hlavním cílem je pomoci
rodičům vrátit se po mateřské/rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. S návratem do zaměstnání jim pomůže profesionální chůva, která
bude pečovat o děti ve věku 0–6 let v přirozeném prostředí jejich domova. V rámci projektu
budou také probíhat „Výukové kurzy pro chůvy
ve věku 0–6 let“. Jsou určeny všem rodičům na
mateřské/rodičovské dovolené, kteří se chtějí
stát kvalifikovaným pracovníkem v oblasti péče
o dítě a získat certifikát. Kurzy budou probíhat
od září do listopadu a v roce 2014.

Více informací o projektu a o službě
Domácí hlídání naleznete na www.zzpraha4.cz
a u koordinátorek projektu.
Z
o: Z

Pro rodiny, které do cílové skupiny projektu
nespadají, zůstává služba v provozu podle
stávajícího ceníku a provozního řádu.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ha

Pra

4

fot

ní
KONTAKTY:
trač
Ilus
Zdravotnické zařízení
MČ Praha 4,
Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4
● Koordinátorka projektu Helena Langerová,
e-mail: helena.langerova@zzpraha4.cz
● Koordinátorka projektu Lenka Dvořáková,
e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz
Internetové stránky: www.zzpraha4.cz
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divadlaúnor
Křesomyslova 625,
Praha 4

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. pá
3. ne
4. po
5. út
6. st
8. pá
10. ne
11. po
12. út
13. st
14. čt
15. pá
16. so
17. ne
18. po
19. út
20. st
21. čt
22. pá
24. ne
25. po
26. út
27. st
28. čt

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

JÁ, FRANCOIS VILLON
JEPPE Z VRŠKU
ŽENITBA
DARDA – zadáno
DARDA
CHARLEYOVA TETA
JÁ, FRANCOIS VILLON
DARDA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
LÁSKY PANÍ KATTY
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
JÁ, FRANCOIS VILLON
CHARLEYOVA TETA
LÁSKY PANÍ KATTY
DARDA
TAKOVÝ ŽERTÍK
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
ŽENITBA
MANDRAGORA
PETROLEJOVÉ LAMPY
JEPPE Z VRŠKU
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ

3. ne 15.00 ROKEC A ŽUŽU
– pohádkový cestopis o hledání
pokladu a své druhé polovičky
4. po 18.00 FILIP MRÁČEK – vernisáž
6. st–8. pá
8.30–14.00 KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2013
XVIII. ročník pěvecké soutěže
– krajské kolo pro hl. m. Prahu
6. st 19.30 SEDM PSYCHOPATŮ – filmový klub
7. čt 20.00 RADŮZA S KAPELOU
10. ne 15.00 CHOBOŤÁCI, VELRYBA
A DAREBÁCI – pohádka pro děti
13. st 19.30 AŽ VYJDE MĚSÍC – filmový klub
17. ne 15.00 VODNÍKŮV SEN
– dětské představení
20. st 19.30 OBCHOD PRO SEBEVRAHY
– filmový klub
21. čt 19.30 ZÁVOD
– divadlo o moderním pětiboji
23. so 15.00 REBELKA – filmový klub
– představení pro děti
24. ne 15.00 KARNEVAL S KLAUNEM
MIREČKEM A LEONTÝNKOU
– program plný tanečků, soutěží,
písniček, krásných masek a nakonec
vyhlášení té nejlepší.
24. ne 18.00 JAN BULTAS – ETIOPIE A HABEŠ
– vernisáž (fotografie)
25. po 19.30 MLÝNY
– nejúspěšnější drama divadla Sklep
26. út 19.30 BESÍDKA 2013
– tradiční představení divadla Sklep
27. st 19.30 BESÍDKA 2013

www.praha4.cz
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
GALERIE:
(31. 1.–27. 2.)
VÝSTAVA STUDENTŮ ŠKOLY
PRAGUE BRITISH SCHOOL
Výstava ročníkových prací studentů na různá
témata, která se uskuteční v rámci vzájemné
spolupráce a snahy o mezigenerační setkávání.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek
31. ledna.
6. st
11.00–18.00 hod.
ZABIJAČKOVÉ HODY
Restaurace Michelský dvůr připraví řadu pokrmů,
které tentokrát ocení především příznivci tradiční
české kuchyně.
7. čt
15.00–19.00 hod.
KORÁLKOVÁNÍ
Pravidelné setkání korálkářek, které svou tvorbou podporují Domov Sue Ryder. K účasti je
třeba projít základním kurzem korálkování.
Přihlášky u Drahomíry Fejtkové na e-mailu:
dfejtkova@dari.cz.

11. po
15.00–18.00 hod.
BRANICKÉ DUO
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci a poslechu v restauraci Michelský dvůr.
19. út
16.00–21.00 hod.
BROŽOVÁNÍ
Tvůrčí podvečer pro vaše šikovné ruce. Nutná
registrace u Radky Kulhánkové na e-mailu:
radka.kulhankova@sue-ryder.cz.
25. po
15.00–18.00 hod.
BRANICKÉ DUO
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci a poslechu v restauraci Michelský dvůr.
27. st
11.00–18.00 hod.
SPECIALITY PRO VEGETARIÁNY
Tentokrát se nabídka menu restaurace Michelský dvůr zaměří především na ty, kdo preferují
bezmasou kuchyni.

Výtěžek z veškerých akcí je určen na podporu
Domova Sue Ryder, o. p. s., který poskytuje péči seniorům,
jež jsou v důsledku nemoci či vysokého věku odkázáni na pomoc druhých.
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Branická 411/63, 147 00 Praha 4-Braník,
Fax: +420 244 462 813
POKLADNA DIV. + TEL. REZERVACE:
PO–ČT 15–18 hod. – Tel.: +420 244 462 779
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY:
PO–ČT 10–14 hod. a PÁ 8–12
Fax: +420 244 462 813
Prosíme, uvádějte tel. spojení!
Aktuální program najdete na
www.branickedivadlo.cz

2. so 16.00 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
– komedie
3. ne 14.00 ČERVÍK A SVĚTLUŠKA JDOU
POPRVÉ DO ŠKOLY – pohádka
7. čt 19.00 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA – komedie
10. ne 14.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
– pohádka
11. po 19.00 KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU
– komedie
13. st 19.00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
– komedie
14. čt 19.00 BÁSNÍK A KOČKA – komedie
15. pá 19.00 ZDRAVÝ NEMOCNÝ – komedie
17. ne 14.00 O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE
A DRAČÍM MLÁDĚTI – pohádka
18. po 19.00 ČOCHTAN VYPRAVUJE – uvádí
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
21. čt 19.00 MICHAELA NOSKOVÁ
– narozeninový koncert s hosty
22. pá 19.00 HERCI JSOU UNAVENI – komedie
23. so 16.00 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
– komedie
24. ne 14.00 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
– pohádka
25. po 19.00 SVĚTÁCI – komedie
26. út 19.00 S PYDLOU V ZÁDECH – komedie
27. st 19.00 ČTVERYLKA
aneb ŠTIKA K OBĚDU – komedie
28. čt 19.00 LO STUPENDO – komedie

NETRADIČNÍ ABONMÁ, za pouhých 1200,- Kč získáte
12 poukázek na poloviční slevu, 12 vstupenek na kterýkoliv program pořádaný BD. DÁRKOVÉ KARTY: 6 poukázek na volnou vstupenku do BD (2000,- Kč). SLEVY:
PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE (OMEZENÝ POČET
VSTUPENEK NA JEDNOTLIVÁ PŘEDSTAVENÍ).

BRANICKÉ DIVADLO
provozuje občanské sdružení LETITIA,
společnost pro rekonstrukci
a obnovu Branického divadla.

ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA

BABIČKA V BŘEZNU
NA FIDLOVAČCE
Již před vánočními svátky proběhla
v Divadle Na Fidlovačce první čtená zkouška
připravované hry, kterou bude v březnové
premiéře dramatizace románu Boženy
Němcové Babička. Pro DNF román zcela
nově zdramatizoval Jan Jirků, který je též
režisérem inscenace. Stěžejním tématem
nové úpravy jsou velké příběhy osudových
lásek. Ať už se jedná o lásky šťastné, nenaplněné nebo tragické. Režie a dramatizace Jan Jirků, v titulní roli Babičky diváci
uvidí Elišku Balzerovou, v dalších rolích například I. Pazderkovou, M. Doležalovou,
B. Mošnovou, D. Rouse, D. Ratajského,
L. Rouse, L. Trojana, V. Chaloupkovou ad.
Více informací na www.fidlovacka.cz.

Trasa metro C – Vyšehrad,
od stanice metra Karlovo náměstí,
tramvaj 6, 18, 24,
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
POKLADNA:
po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00,
tel.: 241 404 040
HROMADNÉ OBJEDNÁVKY
PRO OBĚ SCÉNY
tel.: 241 409 346, 261 215 721,
mob.: 606 684 531, 773 831 706
e-mail: objednavky@fidlovacka.cz,
http//www.fidlovacka.cz

1. pá 19.30 JULIE, TY JSI KOUZELNÁ!
– derniéra
2. so 19.30 JEPTIŠKY
3. ne 15.00 LUCERNA
4. po 10.30 DŮM ČTYŘ LETOR
19.30 DŮM ČTYŘ LETOR
5. út 19.30 MY FAIR LADY
6. st 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
7. čt 19.30 PROUTNÍK POD PANTOFLEM
8. pá 19.30 SHAPIRA
9. so 15.00 MY FAIR LADY
19.30 MY FAIR LADY
11. po 10.30 DIVOTVORNÝ HRNEC
19.30 DŮM ČTYŘ LETOR
12. út 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! ANEB
VŠICHNI V TOM JEDOU
13. st 19.30 NERUŠIT, PROSÍM
14. čt 19.30 TECHTLE MECHTLE ANEB
KDYŽ TO JDE, JE TO SUPER…
KDYŽ NE, JE TO JEŠTĚ LEPŠÍ
15. pá 19.30 ŘEČI, ŘEČI
16. so 15.00 ŠUMAŘ NA STŘEŠE
19. út 10.30 HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
19.30 TECHTLE MECHTLE ANEB
KDYŽ TO JDE, JE TO SUPER…
KDYŽ NE, JE TO JEŠTĚ LEPŠÍ
20. st 19.30 MY FAIR LADY
21. čt 19.30 DŮM ČTYŘ LETOR
22. pá 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! ANEB
VŠICHNI V TOM JEDOU
23. so 15.00 PROUTNÍK POD PANTOFLEM
19.30 PROUTNÍK POD PANTOFLEM
25. po 19.30 TECHTLE MECHTLE ANEB
KDYŽ TO JDE, JE TO SUPER…
KDYŽ NE, JE TO JEŠTĚ LEPŠÍ
26. út 19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
27. st 19.30 BALADA PRO BANDITU
28. čt 19.30 DŮM ČTYŘ LETOR

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna otevřena jednu hodinu
před začátkem představení

tel.: 241 404 268
POKLADNA DNF
tel.: 241 404 040
objednavky@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz
4. po
7. čt
12. út
14. čt
18. po
23. so
27. st
28. čt

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
TŘI HOLKY JAKO KVĚT
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
TŘI HOLKY JAKO KVĚT
TŘI HOLKY JAKO KVĚT
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
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seniorskékalendárium
PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY – ÚNOR 2013
NÁZEV AKCE

DEN KONÁNÍ AKCE

MÍSTO KONÁNÍ AKCE

DEN VÝDEJE VSTUPENEK

PŘEDNÁŠKY

11. 2.

– „Aktivní přístup k životu stárnoucí
populace“. Doc. PaedDr. Miroslav Štilec, CSc.

od 14.30 hod.
„Formy a přístupy k aktivnímu
a radostnému stáří“

SLAVNOSTNÍ SÁL
NUSELSKÉ RADNICE,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2.

STAVOVSKÉ DIVADLO

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2.

STAVOVSKÉ DIVADLO

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2.

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2

SLAVNOSTNÍ SÁL
NUSELSKÉ RADNICE,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2.

SLAVNOSTNÍ SÁL
NUSELSKÉ RADNICE,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezplatnou
linku 800 100 128 od 4. 2.

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

přihlášky telefonicky na
linku 800 100 128 od 10. 1.

PROHLÍDKA STAVOVSKÉHO DIVADLA

13. 2.
od 14.00 hod.

PROHLÍDKA STAVOVSKÉHO DIVADLA

14. 2.
od 9.00 a od 14.00 hod.

VÝTVARNÉ DÍLNY

14. 2.

– téma: Příběhy hrdinů antiky
technika v ateliéru: práce s keramickou
dílnou + dekorování engobou

od 14.00 hod.

PŘEDNÁŠKY

18. 2.

– „Aktivní přístup k životu stárnoucí
populace“. Doc. PaedDr. Miroslav Štilec, CSc.

od 14.30 hod.
„Dech jako fenomén zdraví“

PŘEDNÁŠKY

25. 2.

– „Aktivní přístup k životu stárnoucí
populace“. Doc. PaedDr. Miroslav Štilec, CSc.

od 14.30 hod.
„Mysl – základní faktor
kvality života“

VÝTVARNÉ DÍLNY

28. 2.

– téma: Příběhy hrdinů antiky
technika v ateliéru: práce s keramickou
dílnou + dekorování engobou

od 14.00 hod.

Počet vstupenek na uvedené akce je omezen. Všechny akce se pořádají za finanční podpory MČ Praha 4. Další informace k akcím a výdeji vstupenek obdržíte na bezplatné seniorské lince
800 100 128. Pořadatelem akcí je MČ Praha 4. Při výdeji vstupenek pro vaši osobu je nutné prokázat trvalé bydliště předložením OP. Další vstupenku obdržíte pro manžela/manželku,
který je uveden v OP. Pokud chcete vyzvednout vstupenku pro držitele ZTP, je nutné mít průkaz ofocený. UPOZORŇUJEME: Městské části Chodov, Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd
u Průhonic patří do kompetence ÚMČ Praha 11, přestože se v adrese objevuje Praha 4! Městské části Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice, Písnice, Točná a Libuš patří do kompetence ÚMČ Praha 12,
přestože se v adrese objevuje Praha 4!

Již čtvrtým rokem MČ Praha 4 ve spolupráci s kadeřnickým SOU Praha 8 zajišťuje pro své seniory kadeřnické služby
za velmi výhodných podmínek.

NECHTE SE VÝHODNĚ OSTŘÍHAT!

S MČ Praha 4 pojí SOU kadeřnické dlouholetá spolupráce. K odborné přípravě žáci využívají šesti provozoven, z nichž dvě jsou v Praze 4.
V provozovně U Družstva Ideál pracují žáci
2. ročníku. „Každý občan MČ Praha 4, který
dovršil 60 let, má možnost využít kadeřnických
služeb v této provozovně za ještě příznivější
ceny než obvykle. S vystřiženým kuponem,
který je třeba vzít s sebou, zaplatíte pouze cenu
spotřebovaného materiálu,“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková (ODS).
Kontakt: U Družstva Ideál 3/1516, Pankrác,
telefon: 241 413 582.
Provozní doba: Po–Pá 8.00–14.30 hod.,
www.souhair.cz.
Stříhání proběhne od 4. do 15. 2., pak mají
žáci týden prázdnin, akce bude pokračovat
od 25. 2. do 8. 3. 2013.

KUPON NA KADEŘNICKÉ SLUŽBY PRO SENIORY
NA MĚSÍC ÚNOR A BŘEZEN 2013
Pro seniory, kteří dovršili 60 let
a mají trvalé bydliště v městské části Praha 4.
Zaplatíte pouze cenu spotřebovaného materiálu, tam kde není potřeba
žádného kadeřnického materiálu, budete obslouženi zdarma.

Střední odborné učiliště kadeřnické
Karlínské náměstí 8/225, Praha 8
Provozovna Praha 4, U Družstva Ideál 3/1516

www.souhair.cz
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senioři
BLAHOPŘÁNÍ
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

V ÚNORU
■ Z CYKLU BESED KARLA TEJKALA
RYCHLÉ ŠÍPY
Čtvrtek 21. 2.
15.00 hod.
Rychlé šípy a další slavné kreslené seriály ve vzpomínkách
spisovatelky PhDr. Olgy Bezděkové, autorky právě vydané
rozsáhlé dvoudílné publikace „Po stopách kreslených
seriálů“. Zvláštním hostem Ing. Jiří Raba, přední český
hádankář, autor řady křížovek a dlouholetý přítel
Jaroslava Foglara. Rezervace nutná.
■ PC KURZY
INTERNET PRAKTIK
18. února až 4. března
Po, Pá 11.30–13.30 hod.
„Chci pomocí počítače dobře nakupovat, vzdělávat se,
snadno a rychle vyhledávat potřebné informace.“ Nahuštěný kurz internetu pro pokročilé, ve kterém najdete vše,
co potřebujete k úspěšnému kormidlování životem 21.
století. Rozsah: 5 x 120 min.
TVORBA WEBU PRO ZAČÁTEČNÍKY
18. února až 4. března
16.30–18.30 hod.
Kurz pro ty, kteří si chtějí vytvořit vlastní webovou
stránku, blog, nebo sdílet s ostatními galerii fotografií.
Nepotřebujete žádné programátorské znalosti, ani nic
instalovat či nastavovat. Dozvíte se, k čemu vám poslouží
blog. Rozsah: 5 x 120 min.
JAK NA PENÍZE
12.–26. února
Út a Čt 12.00–13.30 hod.
Prakticky zaměřený kurz zaměřený na bezpečí vašich
osobních financí v každodenním životě. Rozsah výuky:
5 x 90 min. Kurz zdarma díky podpoře ČSOB.
VELKÝ SYSTEMATICKÝ KURZ
25. února až 11. března
Po, St 9.00–11.00 hod.
Získejte v kurzu Systematik jistotu opakováním nejdůležitějších témat. Můžete se lektora ptát na to, co vás zajímá
a přizpůsobit tak osnovu kurzu vašim požadavkům.
Rozsah: 5 x 120 min.
Informace o dalších kurzech a přihlášení na tel. č.:
272 701 335 nebo na e-mailu: info@elpida.cz.
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4
(vedle hlavní pošty).

Dne 30. 12. 2012
oslavila 90. narozeniny

BĚLA
KRÁSOVÁ
V Praze 4-Braníku žije již 55 let a vychovala
zde i svých 5 dětí. Je babičkou 14 vnoučat
a 6 pravnoučat.
Gratulujeme!

NEVYUŽITÉ PLAVENKY
V PRODEJI OD 1. 2.
Zbylé plavenky z loňského roku si mohou
senioři z městské části Praha 4 zakoupit od
1. února v informačních centrech MČ Praha 4.
Pro nákup dvou plavenek do Plaveckého
stadionu v Podolí je nezbytné předložit
plavecký průkaz a platnost poukazů je jen do
28. února 2013! O systému distribuce plavenek
pro letošní sezonu se dočtete v příštím čísle
Tučňáka.
(md)

NENECHTE SI UJÍT PŘEDNÁŠKY
O AKTIVNÍM PŘÍSTUPU K ŽIVOTU
Pro dříve narozené, kteří mají stále zájem
rozšiřovat své obzory a dozvědět se, jak se i ve
vyšším věku udržet svěží, jsou určeny přednášky doc. PaedDr. Miroslava Štilce, CSc., na téma:
„AKTIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU STÁRNOUCÍ
POPULACE“.
Autor publikace „Program aktivního stylu života seniorů“ se celoživotně zabývá tímto tématem. Na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity
Karlovy Praha se podílel na výzkumných úkolech zabývajících se stárnutím. O své poznatky
se s vámi podělí na třech tematických přednáš-

kách vždy v pondělí od 14.30 hod ve slavnostním sále Nuselské radnice.
Po 11. 2. „Formy a přístupy k aktivnímu
a radostnému stáří“
Po 18. 2. „Dech jako fenomén zdraví“
Po 25. 2. „Mysl – základní faktor
kvality života“
Z důvodu omezené kapacity sálu svoji účast
nahlaste na bezplatné telefonní lince 800 100
128, popřípadě na tel.: 281 192 630, p. Michal
Valenta.

ZÚČASTNÍTE SE 1. ROČNÍKU
TURNAJE VE STOLNÍM TENISE?
MČ Praha 4 zve seniory 14. března od 14 hod.
do tělocvičny Základní školy Jílovská, Jílovská
1100/6, Braník, na turnaj ve stolním tenise.
Přihlášky se přijímají na bezplatné telefonní
lince: 800 100 128, nebo na tel.: 281 192 630
(Michal Valenta), a to nejpozději den před koná-

ním turnaje. Na uvedeném telefonním čísle
budou poskytnuty i veškeré další informace.
Nemáte pálku? Nevadí, vše potřebné včetně
občerstvení zajištěno. Ceny vítězům předá
zástupkyně starosty pro sociální oblast Ivana
Staňková (ODS).

DROBNÝ NÁKUP A LÉKY AŽ DO BYTU
Bezplatná
„Také v letošním roce bude v případě sněhové kalamity či náledí městská část
Praha 4 poskytovat obstarání drobných nákupů základních potravin a jejich doruinformační
čení až do bytu. Pokud bude potřeba, zajistíme i vyzvednutí vašich léků z lékárny,“
linka pro seniory říká Ivana Staňková, zástupkyně starosty (ODS).

800 100 128
www.praha4.cz/seniorweb
STRANA 20

Zájemci nechť kontaktují Úřad městské
části Praha 4 v pracovní dny od 7.30 do 11.00
hodin na bezplatné lince: 800 100 128, případně
na číslech: 261 192 415, 261 192 299, 261 192
634.
Nákup bude podle možnosti doručen týž den
v odpoledních hodinách, případně druhý den.
Jeho cena bude doložena účtenkou a na místě
vyúčtována. Objem nákupu je omezen na při-

bližně 5 kusů zboží (jedná se o základní potraviny – pečivo, mléko, sýr a uzeniny).
Služba bude poskytována seniorům s trvalým
pobytem v městské části Praha 4 při splnění
těchto podmínek:
1. zájemce nesmí být příjemcem
příspěvku na péči,
2. osoba musí být osamělá,
3. umožnění vstupu do domu.
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www.nasepraha4.cz
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názory
JE ROZŠIŘOVÁNÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU SPRÁVNÝM KROKEM V BOJI PROTI POULIČNÍ KRIMINALITĚ?

LUCIE MICHKOVÁ
radní
MČ Praha 4
ODS

LUCIE KOUDELOVÁ
garantka bezpečnostní
komise TOP 09
MČ Praha 4

FRANTIŠEK KADLEČEK
radní
MČ Praha 4
ČSSD

RNDr. JIŘÍ BENDL, CSc.
zastupitel
MČ Praha 4
SZ

Z mého pohledu má městský kamerový systém dvojí
přínos. Jednak v oblasti prevence kriminality, kdy již pouhá
instalace kamery v problémové lokalitě může odradit
potencionálního pachatele trestného činu nebo přestupku,
a jednak v oblasti represe, kdy napojení kamer na operační
střediska Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy umožňuje
těmto složkám bezprostředně reagovat na narušení
veřejného pořádku. Systém může také významně pomoci
při vyšetřování závažných trestných činů.
Vzhledem k velikosti, hustotě zástavby a počtu obyvatel
se bohužel i v naší městské části nacházejí lokality, které
vyžadují zvýšenou pozornost z hlediska zajištění bezpečnosti

obyvatel, ochrany majetku a veřejného pořádku. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se intenzivně snažíme o rozšiřování městského kamerového systému do těchto lokalit.
Mohu konstatovat, že jen v rozmezí let 2011–2012 se nám
podařilo zajistit instalaci kamer na čtyřech nových stanovištích, což je vyšší počet než za minulé roky.
Se snižováním rozpočtu hlavního města Prahy, následně
i rozpočtu městských částí, se však snižují i finance vynakládané na stavbu nových stanovišť v jednotlivých městských
částech. Proto se rozhodně neztotožňujeme s rozhodnutím
Zastupitelstva hl. města Prahy ve věci přerozdělení peněz
z loterií a jiných her. Tyto prostředky měly být primárně

investovány do bezpečnosti v Praze 4 – do budování nových
kamerových stanovišť s „chytřejšími“ kamerami, hlídaných
parkovišť apod. Praha si ale drtivou většinu těchto odvodů
ponechala, a to málo, které nám zaslala, doprovodila
usnesením, podle kterého musíme tyto finanční prostředky
rozdělit pouze a jen do kultury a sportu.
Rozšiřování kamerového systému je správným krokem,
avšak je nutno říci, že je pouze jedním z mnoha opatření
vedoucích ke snižování kriminality. Nelze se na něj spoléhat
stoprocentně a jeho provozování se musí řídit striktními
pravidly, aby zároveň s dobrým úmyslem nedocházelo
k narušování soukromí občanů.

Rozšíření kamerového systému v ulicích naší městské
části je krok správným směrem. Platí to zejména v době,
kdy se potýkáme s trestnou činností, jako je vykrádání aut,
pouliční prodej drog, nejrůznější druhy vandalství, přičemž
strážníci městské policie nemohou být, jak se říká, vždy
a všude.
Na druhou stranu žijeme ve společnosti, kde jsou o nás,
občanech, shromažďovány údaje v nejrůznějších databázích
státních i soukromých institucí a troufám si říct, že ne
všechna tato shromaždiště dat jsou zabezpečena takovým
způsobem, aby nemohla být zneužita.
Instalace městského kamerového systému musí probíhat

v souladu se zákonem o Policii České republiky, zákonem
o obecní policii a také se zákonem o ochraně osobních
údajů. Kamery musí monitorovat pouze veřejná prostranství
a prohlížet záznamy z nich mohou pouze oprávněné osoby.
Uchovávání a zpracování takto získaných záznamů
se pak dále řídí zákonem o ochraně osobních údajů
a veřejnost musí být informována o tom, že určitý prostor
je monitorován.
Za sebe tedy říkám – rozšíření městského kamerového
systému ano, ale pouze tehdy, bude-li vše provedeno
v souladu s platnými zákony a budou-li efektivně nastavena
pravidla kontroly. Zároveň je potřeba, aby kamerový systém

byl součástí celkové strategie prevence kriminality naší
městské části, protože jedině tak bude možné naplno využít
jeho možnosti.

Považuje-li se Praha za významnou metropoli, a já
předpokládám, že ano, musí trvale věnovat vysokou pozornost zajištění veřejného pořádku. K ochraně bezpečnosti
obyvatel a návštěvníků hlavního města napomáhá právě
i městský kamerový systém.
Jeho hlavním úkolem, a to i na území naší městské části,
je řešit specifické problémy v lokalitách, které jsou občany
považovány za méně bezpečné především vinou zvýšené
pouliční kriminality. Kamery v ulicích často zaznamenávají
protiprávní a kriminální jednání a poskytují mužům zákona
vodítka k vypátrání pachatelů. Současně lze městský
kamerový systém chápat jako prevenci proti trestným činům.

Právě z těchto důvodů jsem přesvědčen, že jeho rozšiřování
je skutečně správným krokem v boji proti pouliční kriminalitě.
Jeho expanzi v Praze 4 však limitují finanční prostředky, proto
bude velmi záležet na finanční podpoře ze strany Magistrátu
hlavního města Prahy.
Více kamer bychom potřebovali již nyní, po vyhlášení
nedávné prezidentské amnestie došlo i v Praze 4 k navýšení
trestné činnosti. Mně osobně byl na Novodvorské vykraden
v noci automobil a zločinci se nebojí loupit i na ulici plné lidí,
jak se o tom nedávno přesvědčila nešťastná žena na
Budějovickém náměstí.
Na druhou stranu nesmí být městský kamerový systém

zneužíván. Občané nesmí mít pocit, že jsou bezdůvodně
monitorováni, a záznamy musí výhradně sloužit pro potřeby
státní a městské policie.

Kvalitní a dobře obsluhovaný kamerový systém je
významným pomocníkem policie k zajišťování bezpečnosti
občanů i k ochraně jejich majetku. Snadno zranitelné
skupiny, jako jsou ženy, děti, senioři i nemocní, jej rozhodně
uvítají i na dalších místech.
Již delší dobu však očekávám, že po spáchání zločinu
bude mnohem akčněji využíván integrovaný kamerový systém
včetně podnikových a dopravních kamer k polapení zločinců,
násilníků, zlodějů, k nalezení odcizených aut, kol, nebo
pomůže zadržet vandaly.
Efektivitu využívání však doposud ztěžuje i tzv. „Úřad
pro ochranu osobních údajů“, který spíše funguje na

ochranu zločinu a k zametání stop a který zároveň ignoruje
právo na svobodný přístup k informacím a nerespektuje
ducha Aarhuské úmluvy. Kdo má čisté svědomí,
nemusí nic skrývat a nevadí mu, že je někde viděn, třeba
v televizi.
V televizních pořadech působí až beznadějně, když
jsou tváře zločinců retušovány a obětí nikoliv. V pořadu
„Na stopě“, kde veřejnost může napomoci s identifikací
pachatelů z kamerových systémů, je například věnován
příliš malý prostor k opakovanému sledování a studování
záznamů. I styl chůze je dobrým znakem k identifikaci.
Místo toho je dlouze zabírán komentátor. U naléhavých

případů – únosy a přepadení – bych očekával téměř okamžité zapojení televizních zpráv.
Policii přeji, aby její práce nebyla mařena soudnictvím
a díky kamerovým systémům dále vzrostla objasněnost
případů. Občané by jistě uvítali i to, aby po odhalení
zločince i jeho odsouzení nemuseli sami z pachatele
dolovat například náhradu škody za vykradené auto,
a vymáhání se stalo normální činností státních orgánů.

Městský kamerový systém a ochrana bezpečnosti
pomocí kamer je obecně, v posledních letech, stále
častějším trendem ochrany majetku a bezpečnosti občanů.
Kamerový systém musí však být zasazen do celkového
rámce bezpečnostní strategie.
To znamená propojení na složky schopné informace
z kamer vyhodnotit (tedy městskou nebo státní policii)
a v reálném čase je použít. Ať již pro účely prevence,
či jako důkazní materiál v rámci přestupkového
nebo trestního řízení proti pachatelům.
Jak ukazují studie z velkých měst, omezování
prostoru pro drobnou kriminalitu vede nejen k pocitu

MARTIN PÍŠA
radní
MČ Praha 4
Nezávislý

KAREL SKOUPIL
předseda MíV KSČM
MČ Praha 4
KSČM

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět několika řádky.
Problematika kriminality je velmi široká a zahrnuje i oblasti,
které s ní na první pohled nesouvisí.
Rozšiřování městského kamerového systému v boji
proti pouliční kriminalitě je krok správným směrem.
Je však třeba si uvědomit, že pouze kamery problém vysoké
pouliční kriminality v Praze nevyřeší. Současná úsporná
opatření naší „všemi milované“ vlády v rezortu vnitra...
omlouvám se, ale to bych musel vyjmenovat i ostatní rezorty
postižené mnohdy nesmyslnými škrty, a proto budu
pokračovat jinak.
Nasazení pouze kamerového systému bude velmi málo
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bezpečnosti občanů, ale její důsledné a rychlé potírání
směřuje i ke snížení závažné trestné činnosti.
Zároveň je třeba klást maximální důraz na to, aby
data získaná kamerovým systémem byla používaná pouze
a jedině k účelům boje proti kriminalitě, a dbát na ochranu
soukromí řádných občanů.

účinné bez toho, že budou přijata další opatření, počínaje
smysluplnými zákony a jejich vymahatelností, spravedlivým
potrestáním viníků, řádným placením daní, zamezením
rozkrádání veřejných finančních prostředků, posílením represivních složek atd.
Velkou měrou k agresivnímu jednání lidí a k vysoké
kriminalitě přispívají také naše televizní společnosti a je
jedno, zda jde o veřejnoprávní, nebo soukromé. Zpravodajské
pořady nám předkládají pouze a zásadně negativní informace. Na mnoha kanálech jsou vysílány od samého rána
stupidní akční filmy, nebo detektivky, kde tečou litry krve
a mrtvolami by se dalo „dláždit“.

Proto velmi oceňujeme nelehkou práci příslušníků jak
Policie ČR, tak městské policie, v této „naší malé džungli“.
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Nejste sami – alergie na kočky jsou jednou z nejběžnějších forem alergií ve Spojených státech a Evropě.
A jak víte, příznaky vám mohou významně snížit
kvalitu života. Kýchání, svědění a pálení očí a kůže
a ucpaný nos či rýma mohou být nesnesitelné. Již jste
možná i zkusili několik různých způsobů léčby, ale
ke zlepšení nedošlo.

tělesného vyšetření, laboratorních odběrů a hodnoceného léku zdarma (Zdravotní pojištění není
podmínkou a lze poskytnout náhradu za výdaje
související s cestováním a službami).
Chcete-li se dozvědět více, obraťte se prosím na:
Kontaktní informace:

A to je důvod, proč lékaři ve vaší oblasti provádějí
výzkumné klinické hodnocení nového léčivého přípravku, aby zjistili, zda pomůže omezit příznaky
související s alergií na kočky.

ALERGOLOGIE-IMUNOLOGIE
CENTRUM PODOLÍ, s.r.o.

Pro účast v klinickém hodnocení můžete být způsobilí, pokud je vám mezi 12–65 lety, bydlíte s kočkou
a trpíte alergií na kočky alespoň poslední dva roky.

Tel.: 241 412 912

MUDr. Marie Špičáková
Podolská 137/152, 147 00 Praha 4

SC-330136/01

Způsobilým účastníkům bude poskytnuta veškerá
s klinickým hodnocením související péče – včetně

SC-330030/04

V1:14. června 2012

Jen pro ilustrativní účely

SC-322018/01
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SC-322249/02

Místním

ažna recept
50 nebo
Kčpoukaz
nabízí
LÉKÁRNA
Na Pujmanové

(Pujmanové 1219/8, P 4, blízko potravin NORMA)
SC-322254/02

OTEVÍRACÍ DOBA:
Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá 8.00–18.00 • St 8.00–15.00

Tel.: 241 405 255

Podrobné informace
přímo v lékárně.

SC-322378/01

Hemodialyzační středisko Dialcorp JSOU VAŠE LEDVINY V POŘÁDKU?

SC-330098/01

SC-321356/82

Středisko se zabývá léčbou pacientů s onemocněním ledvin.

Zastavte se u nás ve středisku a ověřte si, zda Vaše ledviny správně fungují.

Provádíme léčbu metodami hemodialýzy i peritoneální dialýzy.
Součástí střediska je nefrologická ambulance (specializovaná ambulance pro veškerá onemocnění ledvin), kde provádíme vyšetření, dispenzarizaci a léčbu pacientů s chorobami ledvin a močových cest,
s normální i sníženou funkcí ledvin. V našem středisku pracuje multidisciplinární tým , ve složení lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice-terapeutka. Pacientům našeho střediska a jejich příbuzným je
poskytována zdarma nadstandartní péče formou konzultací sociální
pracovnice.

V rámci Světového dne ledvin pořádáme 14. března 2013 v našem
středisku od 10 do 16 hodin Den otevřených dveří v nefrologické
ambulanci. V rámci tohoto dne budete mít možnost nechat si zdarma
preventivně vyšetřit moč (vyšetření testačním papírkem), nechat si
změřit tlak, spočítat BMI a konzultovat své problémy týkající se ledvin
a močových cest s odborným lékařem. Přineste si s sebou prosím vzorek ranní moči. Lékař se v průběhu konzultace zaměří na vyšetření rizik onemocnění ledvin. Výsledkem bude doporučení, zda je nutné
podstoupit další podrobnější vyšetření.Pokud vám daný termín nevyhovuje, můžete se objednat na vyšetření v jiném termínu.. V odpoledních hodinách od
14 do 16 hodin si budou moci zájemci v rámci Dne otevřených dveří dialyzačního střediska prohlédnout zařízení střediska.

Kde nás najdete?
V Praze 4, v Ohradní ulici číslo 1368/4 (v sídlišti naproti základní škole)
Tel.: 241 410 472, 241 416 630, 241 485 888
E-mail: dialyza.ohradni@dialcorp.cz • www.dialyza-praha.cz

Chraňte své ledviny, šetříte tím své srdce!

Inzerci
v časopisu
pro Vás zajistí

Renáta
Čížková
Tel.: 777 114 473
222 980 260
renata.cizkova@ceskydomov.cz
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Inzertní uzávěrka březnového vydání

měsíčníku

Tučňák
je 15. února
2013

8. March 2011
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MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
VNITŘNÍ DEKORAČNÍ OMÍTKY Z USA
● LEPENÍ OZDOBNÝCH LIŠT A ROZET
● STŘÍKANÉ TAPETY
● ANTICKÉ MALBY
● ŠTUKOVÁNÍ PANELŮ
● PLOVOUCÍ PODLAHY, KOBERCE
LINA VČ. POKLÁDKY
●
●

SC-330198/01

SC-321016/08

SC-321987/02

Maskování ploch mic. folií,
sestěhování nábytku,
odstranění tapet.

SC-322223/02

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE

Baletní školička
Isabely Soukupové

RIDET, s.r.o.

KOUPÍM

SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI MÁME

K objednání na tel.: 211 222 211
VÝROBA NA ZAKÁZKU:

KUCHYNĚ • VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

originální fotografie, negativy, dokumenty
a písemnosti, týkající se Pražského povstání
v květnu 1945, případně i období celého protektorátu.

padevet@academia.cz

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY

a další nábytek z lamina
Kontakt: Luboš Truhlář

Tel.: 602 613 700

Tel.: 777 135 008

SC-330132/01

Kontakt: 603 475 464

SC-330010/01

OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4

SC-330134/01

přijímá děti od 3 do 8 let

SC-330133/01

SC-330144/01

Hviezdoslavova 520/12, Praha 4 (u metra Háje)

www.rekonstrukce-123.cz

Tel: 775 690 435

SC-322248/02

Byty, domy, fasády, zednické
obkladačské, malířské práce
Za rozumné ceny

SC-330100/01

REKONSTRUKCE NA KLÍČ
SC-322258/02

SC-322260/02

Mobil: 777 670 326

Tel.: 602 877 566

SC-330113/01

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

Š+M
i rm a

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

www.maluji-lakuji.cz

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 603 485 331

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

☛
SC-330114/01

SC-322259/02

F

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU

SC-322261/02

Kompletní rekonstrukce bytu, domku,
kancelářských a sklepních prostor.
Odvoz suti zajištěn.

SC-311497/08

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE

tel.: 241 412 507, mobil: 602 387 427

SC-330099/01

Hájek – zedník

SC-330302/01

SC-322252/02

☛

Bytové jádro – standard již od 79 900 Kč
Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617,
777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

SC-321094/07

SC-320238/11

ROZPOČTY A KONZULTACE ZDARMA

SC-330049/04

(PRO

www.praha4.cz
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NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK

MČ PRAHA 4 – VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
BŘEZEN 2013

MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory (jednotky)
pořadové číslo záměrů: ZP NP (NJ) 26/13 - 44/13
Pořadové číslo
výběrového
řízení
ZP NP 26/13
ZP NP 27/13
ZP NP 28/13
ZP NP 29/13
ZP NP 30/13
ZP NP 31/13
ZP NP 32/13

ZP NP 33/13
ZP NJ 34/13
ZP NJ 35/13
ZP NP 36/13
ZP NP 37/13
ZP NP 38/13
ZP NJ 39/13
ZP NP 40/13
ZP NP 41/13
ZP NJ 42/13
ZP NP 43/13
ZP NJ 44/13

Adresa nebytové prostory

Výměra, patro

Kolaudovaný stav

U Kublova 112/5, k. ú. Podolí
V Horkách 1431/26, k. ú. Nusle
Na Jezerce 1197/3, k. ú. Nusle
Sezimova 459/4, k. ú. Nusle
V Horkách 1389/11, k. ú. Nusle
Družstevní ochoz 1305/26, k. ú. Nusle
garáž na pozemku parc. č. 358/2
(Mečislavova 224/12, k. ú. Nusle
– dvorní trakt domu)
Na Jezerce 1197/3, k. ú. Nusle
5. května 853/29, k. ú. Nusle
5. května 853/29, k. ú. Nusle
Hodonínská 967/13, Michle
Michelská 1270/91, k. ú. Michle
Návršní 285/13, k. ú. Krč
Pod Svahem 867/6, k. ú. Braník
Pod Vinohradem 173/30, k. ú. Braník
V Zápolí 988/18, k. ú. Michle
5. května 1143/61, k. ú. Nusle
Viktorínova 1122/1, k. ú. Nusle
5. května 1143/61, k. ú. Nusle

15,60 m2, 5. patro
81,10 m2, suterén
25 m2, suterén
43,50 m2, suterén
65,80 m2, přízemí
26,50 m2, suterén

byt – nutno provést rekolaudaci
kanceláře, zkušebny s příslušenstvím
obchodní místnost s příslušenstvím
dílny s příslušenstvím
prodejna
byt – nutno provést rekolaudaci

20 m2
27,80 m2, suterén
150,10 m2, přízemí
199,40 m2, přízemí
22,46 m2, přízemí
24,98 m2, přízemí
59,06 m2, přízemí
53,07 m2, suterén
40 m2, přízemí
43,84 m2, 2. patro
26,2 m2, suterén
23,10 m2, přízemí
59,20 m2, přízemí

garáž
obchodní místnost s příslušenstvím
prodejna
prodejna
byt – nutno provést rekolaudaci
byt – nutno provést rekolaudaci
2 kanceláře s příslušenstvím
prodejna
byt – nutno provést rekolaudaci
byt – nutno provést rekolaudaci
sklad
prodejna
prodejna

Záměr pronájmu volných nebytových prostor a nebytových jednotek formou nabídkového řízení je od 1. do
28. února 2013 zveřejněn na úředních deskách Úřadu městské části Praha 4 a v informačních centrech
a současně v elektronické podobě na www.praha4.cz (odkaz Úřední deska – pronájem nebytových prostor
nebo Občan – Realitní inzerce MČ Praha 4).

KOMPOSTOVAT LZE I VE MĚSTĚ
Chcete snížit množství odpadu ve vašem
kontejneru na směsný odpad o 40 %? Je vám
líto vyhazovat denně do koše bioodpad, cenný
materiál, z kterého lze získat kvalitní hnojivo
v podobě kompostu? Máme pro vás několik
tipů, jak toho docílit, a to i ve městě, kde má
jen málo lidí vlastní zahradu, na které lze bez
problémů kompostovat.
Jednou z možností, jak bioodpad začít využívat, je domluvit se se sousedy a společně si pořídit uzamykatelný komunitní kompostér, který
lze umístit na dvorek nebo na vhodné místo
před váš dům. Pokud chcete mít kompostování
plně ve své režii, můžete zkusit vermikompostování. K tomu můžete využít dřevěnou nebo
plastovou nádobu, nebo si zakoupit speciální
vermikompostér. Zde se o váš bioodpad starají
žížaly.
Vermikompostér se hodí jak do bytu, tak
na balkon nebo do sklepa. Další možností je
nechat si bioodpad svážet, tato služba je placená a vyžaduje pronájem kompostejneru od
Pražských služeb. Často ji využívají právě
majitelé zahrad. O kompostování ve městě ví
své i obecně prospěšná společnost KOKOZA,
která nyní usilovně pracuje na tom, aby mohla

Foto: KOKOZA

■ VERMIKOMPOSTÉR vypadá velice nenápadně,
ale odvádí skvělou službu.
obyvatelům Prahy 4 nabídnou nejen svoz
bioodpadu, ale i komunitní zahradu, zelené
místo poblíž metra Pankrác, uzpůsobené pro
pěstování zeleniny, bylinek, drobného ovoce
a květin. Více informací o aktivitách KOKOZY
naleznete na www.kokoza.cz.
(md)

V únoru se velkoobjemové kontejnery nepřistavují!
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Stanoviště

Zavezení den

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou (nad schody)
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami 2 – u trafačky č. TS 5178
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
K Výzkumným ústavům
Pod Dálnicí č.1
Pekárenská (pod svahem)
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Michelská x U Michelského mlýna
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova (u garáží)
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
U Habrovky x U Krčské vodárny
Boleslavova x Božetěchova
Nad Lesním diadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
Vzdušná x Na Rovinách
Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Alberta)
Na Květnici
– u stanoviště tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Lukešova x Bohrova
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Bítovská
Sinkulova x Na Klikovce
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Doudlebská
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

Hodina

01
01
01
01
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
18
18
18
19
19
19

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
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

20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
25
25
25
26
26
26
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

27
27
28
28
28
28
29
29
29

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
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V listopadu a v prosinci 2012 proběhlo na radnici v Nuslích další vítání nových občánků
městské části Praha 4. Vítala členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová
(ODS), poděkování za pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy Trojlístek a také
Střední škole Kavčí hory.
● V úterý 20. listopadu 2012 byli přivítáni:

Marie Sladká, Nela Dušková, Amálie Čuhelová,
František Kazda, Anežka Slepičková, Tobiáš
Měska, Kryštof Vejvoda, Rozálie Svobodová,
Judita Dolanská, Laura Vondrášková, Julie
Fafílková, Eva Grohmanová, Adam Jakubička,
Ráchel Císařová, Erik Niedoba, Martin
Zábranský, Michal Libra a Kristýna Cetkovská.
● Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 byli přivítáni:

Kristián Klimeš, Karolína Veselá, Jáchym
Dřevíkovský, Sandra Čápová, František Brynych,
Nikola Rusinov, Šimon Cejnar, Daniela
Stejskalová, Michal Setunský, Tomáš Částka,

Kryštof Kvičinský, Monika Hanovská, Kryštof
Šípek, Marek Hudeček, Markéta Šurovská, Matěj
Trs, Viktor Junek, Natálie Jirsová, Matouš
Zeman, Filip Česenek a Johana Medřická.
● V úterý 4. prosince 2012 byli přivítáni: Jiří

Veselý, Jan Benda, Lenka Štěpánková, Štěpán
Zemánek, Eliška Kamanová, Martin Štukavec,
Viktorie Homolková, Berenika Boháčová, Kamila
Ondroušková, Kateřina Janoštíková, Jakub
Pšenička, Jiří Janoštík, Anna Haisová, Lucie
Kučerová, Pavel Chýlek, Tomáš Vach a Sofie
Zemanová.
Zuzana Peňová, odbor kanceláře starosty

KVŮLI PLYNU NAVŠTIVTE PARKOVIŠTĚ
Zákazníci Pražské plynárenské si potřebnou
agendu mohou vyřídit 15. února (8–12 hod.) na
parkovišti před Základní školou v Jitřní ulici č.
185. Zde bude zaparkovaná mobilní kancelář,
automobil s logem Pražské plynárenské. Ta poskytuje zejména tyto služby: zahájení, převod
a ukončení odběru zemního plynu, změny
smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna,
kontrola a zaplombování plynoměru, informace
k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního
plynu a tiskopisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech: 267 175 174
a 267 175 202, www.ppas.cz.

MAJITELÉ BYTŮ A DOMŮ
MAJÍ ZÁJEM O POZEMKY
V minulých letech byly v městské části
Praha 4 realizovány privatizační vlny, při nichž
byla dána možnost právnickým osobám vytvořeným oprávněnými nájemci bytů (obvykle
družstvům či společnostem s ručením omezeným) koupit si pouze bytový dům bez pozemku, na němž dům stojí. S právnickými osobami,
které této možnosti využily, byly uzavírány
nájemní smlouvy na pozemky pod bytovými
domy s dobou nájmu obvykle 99 let a za
neobvykle nízké nájemné.
Tak, jak se vyvíjela judikatura Nejvyššího
soudu ČR a v návaznosti na ní praxe soudů
nižších stupňů, tak se změnil náhled na dobu
trvání smluv uzavřených na dobu přesahující
obvyklou (běžnou) délku lidského života (typicky na 99 či 100 let). Takovéto smlouvy je třeba
považovat za smlouvy uzavřené na dobu neurčitou (viz odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR vydaného 28. 3. 2007 ve věci sp. zn. 28
Cdo 2747/2004, a rozsudku Nejvyššího soudu

ČR z 28. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004).
„Vzhledem k výše uvedenému vznikla městské
části Praha 4 potřeba narovnat vztahy s majiteli
bytových domů, které stojí na pozemcích ve
vlastnictví hlavního města Prahy svěřených
městské části Praha 4,“ vysvětluje starosta Pavel
Caldr (ODS). „Proto byla v listopadu loňského
roku rozeslána majitelům předmětných bytových domů výzva k odkoupení pozemků pod
bytovými domy a souvisejícími pozemky
(zahradami, dvorky) nebo k uzavření nových
nájemních smluv.“
Celkový počet původních nájemních smluv
je 133 a všichni tito nájemci byli obesláni.
Odpovědělo 50 subjektů, z nichž 41 projevilo
zájem o koupi. Ceny pozemků pod bytovými
domy budou stanoveny podle cenové mapy
MHMP a souvisejících pozemků podle znaleckých posudků. V případě dotazů se obracejte
na odbor obecního majetku Úřadu městské části
Praha 4.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH
HODIN NA ÚŘADU PRÁCE
Od 1. února dochází na všech pracovištích
Úřadu práce České republiky ke změnám
úředních hodin. Na území městské části
Praha 4 se jedná o pracoviště v Údolní 1147
– oddělení zaměstnanosti a v Táborské 376
– oddělení nepojistných sociálních dávek.

NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
8.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
Úterý
8.00–11.00 hodin
Středa
8.00–12.00, 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek
8.00–11.00 hodin
Pátek
8.00–11.00 hodin
(jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání
a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či
pozvané klienty)
Podatelna úřadu je otevřena po celou úřední
dobu.

SBĚR BIOODPADU
VZRŮSTÁ
V loňském roce odevzdali obyvatelé
MČ Praha 4 do sběrného dvora Durychova
302 t objemného odpadu, 217,17 t stavební
sutě, 123,15 tun dřeva, 89,77 t bioodpadu
(v roce 2011 bylo odevzdáno 61,64 t bioodpadu). Jako jediný sběrný dvůr na území
hl. m. Prahy přijímá bezplatně vyřazené
pneumatiky (4 kusy/osoba/rok). V loňském
roce převzala obsluha od obyvatel městské
části Praha 4 celkem 679 kusů pneumatik.
„Ve spolupráci s pelhřimovskou Agenturou Dobrý den a ECO-BATem, s. r. o., se
chceme na jaře pokusit o nový tuzemský
rekord ve sběru monočlánů. Jedinou podmínkou je jejich sběr v průběhu pěti hodin
na jediném místě za účasti výše uvedených
společností,“ sdělil Jiří Bodenlos (ČSSD),
1. zástupce starosty. Přesné datum, čas
a místo akce bude včas zveřejněno
v Tučňáku.
(eš)

ZNOVUOTEVŘENÍ
SD ZAKRYTÁ
Ve druhé polovině ledna byl opět otevřen
sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici Zakrytá,
Praha 4. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy
k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů (objemný odpad, stavební odpad do 1 m3,
odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, kartony, nebezpečné odpady) a vyřazených
elektrických a elektronických zařízení.
Provozní doba: po–pá 8.30–17.00 (do 18.00
hod. v letním čase), v sobotu 8.30–15.00 hod.
Provozovatelem je společnost A.S.A., spol.
s r.o. Bližší informace o provozu sběrných dvorů v systému hlavního města najdete na
http://envis.praha-mesto.cz – odpady.
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JAKÁ NEBEZPEČÍ ČÍHAJÍ NA DĚTI NA INTERNETU?

Ilustrační foto: Martin Dudek

S rozvojem informačních a komunikačních technologií dochází k novým sociálně-patologickým jevům, které vznikají v souvislosti s užíváním internetu. Děti,
ale i dospělí si často neuvědomují rizika, která jsou s jeho používáním spojena.
dek k vydírání nebo k jiné trestné
činnosti.
Dalším jevem je takzvaný kybergrooming. Jedná se o zvláště nebezpečné chování, kdy se pachatel
snaží z oběti vylákat osobní údaje,
fotografie se sexuální tematikou
a všechny podstatné informace, které dále využije. Postupně navazuje
s obětí citový vztah a snaží se většinou pod falešnou identitou vyvolat
pocit důvěry. Cílem bývá většinou
manipulace ke sjednání osobní
schůzky za účelem fyzického násilí
či sexuálního zneužití.

KYBERŠIKANA MÁ
DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY
Nezanedbatelným jevem se stává
i kyberšikana. Jedná se o soustav■ Z DOSAVADNÍCH PRŮZKUMŮ vyšlo najevo, že děti nemají obavy né, cílené, dlouhodobé poškozování
oběti za pomoci informačních a koz osobního setkání s někým, koho znají pouze z internetu.
munikačních technologií. Rozlišit
Mezi nejčetnější hrozby patří zneužití osobhranici mezi šikanou a kyberšikanou je někdy
ních údajů, kdy děti bez uvážení o sobě a své
značně obtížné, a to vzhledem k tomu, že se
rodině zveřejňují na internetu osobní informace
často prolínají. Kyberšikana je však mnohem
– celé jméno, datum narození a bydliště – a dále nebezpečnější, a to pro její rychlé šíření mezi
jsou neopatrní při zabezpečení svých účtů
větším počtem uživatelů a dlouhodobým následa zadávání hesel. Nebývá výjimkou, kdy zasílají
ků. Putování například zesměšňující či ponižujía zveřejňují intimní fotografie či nahrávky. Děti
cí fotografie může být záležitostí mnoha let.
jsou v tomto ohledu naivní, netuší, že takto
Problémem v prostředí internetu bývá i věrozaslaná fotografie je může v budoucnosti ohrohodnost informací. Děti nejsou schopny ověřit
zit. Děti i dospělí by si měli uvědomit, že co
informace z jiného zdroje a často podléhají
jednou zveřejní na internetu, nelze již vrátit
představě, že vše, co je na internetu zveřejněno,
zpět. Často tímto způsobem dochází k zneužití
je pravda. Nebezpečí skýtají i různé chatovací
informací, a ty mohou posloužit i jako prostřemístnosti, kde děti mohou komunikovat napří-

klad o svých zájmech. Bohužel, v dnešní době
jsou tyto místnosti zaměřené i na patologické
jevy – na sebepoškozování, anorexii a extremismus. Někteří odborníci uvádějí, že tato komunikace může být v určitých ohledech pro dítě
přínosná. Ve většině případů však děti získávají
návodné rady k nevhodnému chování, které
pro ně může být v konečném důsledku velice
nebezpečné.

ZÁKLAD PREVENCE JE NA RODIČÍCH
V současné době již existují projekty, které se
prevencí internetové kriminality zabývají, je
však stále mnoho dětí, které pravidla bezpečného užívání internetu neznají a jsou přímo ohroženy výše uvedenými jevy. Rodiče jen zřídkakdy vědí, s kým jejich ratolesti prostřednictvím
sociálních sítí, jako je například facebook, nebo
lidé.cz, komunikují a jaké informace o sobě
zveřejňují. Bohužel, rodiče často ani tyto technologie neznají a nejsou schopni dětem adekvátně pomoci. Avšak i v tomto případě platí, že
základem prevence je otevřená a vřelá komunikace mezi rodiči a dětmi a zájem o to, jak
a s kým dítě tráví volný čas. Rodiče by měli
s dětmi budovat vzájemné prostředí důvěry
a tolerance a stejně tak, jako běžně učíme děti
přecházet bezpečně vozovku, snažit se dětem
přiměřeně věku vysvětlit úskalí virtuální komunikace.
Městská část Praha 4, odbor sociální, se internetovou problematikou dlouhodobě zabývá
a řeší nejen případy dětí a mladistvých, kteří
se stali obětí těchto činů, ale i nezletilé, kteří se
sami trestního jednání na internetu dopouštějí.
Rodiče a děti, kteří se s podobnými jevy setkali
a neví si rady s řešením, mohou využít konzultaci na odboru sociálním MČ Praha 4, kde jim
bude poskytnuto kvalifikované poradenství,
podpora a pomoc.
Mgr. Helena Kratochvílová

BLÍŽÍ SE POVINNOST ZAPLATIT ZA PSA!
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů, aby nezapomněli na včasné uhrazení místního poplatku za kalendářní rok 2013.
Roční poplatek pro důchodce (kdy důchod je
jediný zdroj příjmu) a majitele rodinných domů
je splatný bez vyměření předem do 31. března
každého kalendářního roku.
Poplatek za psa chovaného v bytě je splatný
bez vyměření předem do 31. března za I. pololetí a do 31. srpna za II. pololetí každého kalendářního roku.
Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a je oprávněn
zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého
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bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je
jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa,
přihlášení psa k místním poplatkům psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého
z pražského útulku), je poplatník podle obecně
závazné vyhlášky č. 23/2003, §4 odst. 1),
povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
Mnohým již také letos končí dvouletá úleva
od místního poplatku za psa v důsledku trvalého označení (čipování) psa.

POZOR NA VARIABILNÍ SYMBOL
Poplatek lze platit bankovním převodem,
v informačních centrech, nebo na poště složenkou typu A. V těchto případech platby je velice

důležitý váš variabilní symbol, který je 10místný a začíná 9004…… nebo začíná 1341…….
(je uveden pod čarou na přihlášce k místnímu
poplatku).
Účet pro úhradu místního poplatku za psa
je: 19-2000832359/0800.
Také je možné poplatek zaplatit přímo v pokladně ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.
Pokud někdo neví svůj variabilní symbol, nebo
bude-li potřebovat nějakou bližší informaci,
či si není jistý výší letošního poplatku (sleva
na čipování po dobu dvou let maximálně do
výše 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo
na e-mailu: eva.sedlakova@praha4.cz nebo
martina.stepanova@praha4.cz.
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na redakci časopisu Tučňák a stejně tak na
Českou poštu se mnozí z vás obracejí s dotazy,
kdy se zlepší doručování tohoto měsíčníku do
domácností. Často zaznívá, že dříve to bylo
bezvadné, za poslední čas se však situace zhoršila. K tomu lze říci jediné – pro Českou poštu je
každý nespokojený zákazník
špatným vysvědčením, proto
bezpochyby uděláme vše, aby
se současný stav napravil. Ten
však nezapříčinila lenost nebo
liknavost kolegů v provozu,
skutečný důvod je třeba hledat
jinde. Pošta prochází za poslední roky obrovskými změnami, které sice zákazník nevidí, ale měl by je pocítit v podobě lepších a komfortnějších služeb.
Nehledejte v té větě troufalost, natož drzost.
V konečném důsledku tomu tak jistě bude,
ale mnohé změny se musí dotáhnout do konce,
musí si sednout.
Doručování vašeho měsíčníku například
zajišťuje nově zřízená alternativní doručovací
síť. Důvod jejího vzniku? Bylo hlavně zapotřebí
ulevit našim doručovatelkám, které kromě listovních zásilek roznášely (a mnohdy ještě roznášejí) i propagační materiály. Pošta začala také
distribuovat denní tisk poté, co nechala konkurenční firma vydavatelské domy den ze dne na
holičkách a bez nadsázky mnohým z nich hrozil
zánik.

Alternativní síť se tak zrodila mnohem rychleji, než bylo plánováno. Přitom bylo zapotřebí
kompletně přenastavit logistiku a znovu nastavit
doručovací službu, kdy zhruba k třinácti tisícům
doručovatelů přibyly v paralelně řízené síti další
tisíce nových lidí. To samozřejmě zákazníka
nezajímá a ani zajímat nemůže. Chce kvalitní službu TEĎ,
proč by měl přemýšlet, jak to
bude PAK? Omluva za současný
stav je proto zcela na místě
a zároveň také prosba: dejte
nám prosím chvilku času, na
novoty si musí zvyknout především naši lidé a zrod alternativní doručovací sítě je novinkou jako hrom. Nové
boty také mnohdy tlačí, ale jen do okamžiku,
kdy sednou jako ulité. S alternativní sítí to bude
stejné. Do doby, než vše poběží hladce, vypomůžou ve vaší čtvrti doručovatelé, které mnohdy
možná osobně znáte, protože svůj rajon znají
– inu, jako svoje boty.
Ještě jednou děkuji za vaši trpělivost a přeji
povedené zimní dny.
Ivo Mravinac,
ředitel odboru komunikace České pošty
P.S. Kontaktní osobou je pro vás v případě potřeby vedoucí našeho doručovacího depa, Šárka
Přibylová (pribylova.sarka@cpost.cz).

Foto: Jiří N. Jelínek

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
2x CD
NA KŘÍDLECH RAF
Nahrávky válečných relací BBC věnovaných
československým letcům v řadách Royal
Air Force ve Velké
Británii jsou dodnes
poutavé jednak pro
svou atmosféru (vedle
redakčních textů a komponovaných pásem o bojových
operacích tu hovoří také skuteční piloti), ale rovněž pro
svou akustickou atraktivitu. Ceny do soutěže věnoval
Radioservis, www.radioservis-as.cz.
Foto: Roman Černý

Vážení čtenáři,

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Na jaké adrese se nachází reprezentační
prodejna Českého rozhlasu?
a) Vinohradská 11
b) Vinohradská 12
c) Vinohradská 13
Odpověď zašlete do 15. února 2013 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. CD získá 15. a 30.
správná odpověď.
Výherci z lednového čísla (správná odpověď:
Johann Nepomuk Nestroy – Dům čtyř letor):
Jana Hrčková, Pavel Holík a Zdenka Březinová.
Výherce bude kontaktovat sekretariát divadla.
Gratulujeme!
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