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Důležité

Zprávy z Rady MČ Praha 4
Rada MČ Praha 4 na zasedání v září a v říjnu mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
- návrh finančního vztahu hl. m. Prahy k městské části Praha 4 na rok 2017 dle usnesení
Rady hl. m. Prahy č. 2164 ze dne 6. 9. 2016
- petici za zachování dlažby v Branické ulici,
Praha 4 – Braník a schválila návrh odpovědi

-

ŽÁDÁ
- Radu hl. m. Prahy o zvýšení neinvestičního
příspěvku na žáka na rok 2017 z částky 1 360 Kč
na částku 3 000 Kč

-

ROZHODLA

-

- zveřejnit záměr pronájmu volných startovacích
bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hl.
m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
- uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2014/1092/OOM/STAR ze dne 26. 9. 2014 se
společností Zemský pivovar, s.r.o., se sídlem
Branická 44/44, Praha 4, IČ: 020 40 344, jehož
předmětem je prodloužení lhůt pro zhotovení projektové dokumentace, pro zahájení
rekonstrukce předmětu nájmu a pro dokončení
stavebních úprav předmětu nájmu
- uzavřít nájemní smlouvu se společností Ulpan,
s.r.o., se sídlem Královická 65, Praha 10,
IČ: 034 59 802 na pronájem nebytových prostor
o celkové výměře 153,66 m2 ve 2. nadzemním

-

-

-

podlaží v objektu č.p. 1139, Pod Terebkou 15,
Praha 4, katastrální území Nusle. Účel nájmu: vzdělávací akce, výuka cizích jazyků
zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky
č. 428/101 o celkové výměře 50,40 m2 příslušející k domu č. p. 428, postavený u domu č. p.
428 jako jiná stavba na společném dvoře na
pozemku parc. č. 1652/3, Marie Cibulkové 12,
katastrální území Nusle, Praha 4
zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky č. 428/103
o celkové výměře 22,60 m2 v domě č.p. 428, Marie
Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 1961/2 o výměře 926 m2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Lhotka,
minimálně za cenu ve výši 1.130.650 Kč.
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 1219 o výměře 581 m2, ostatní plocha, zeleň,
památkově chráněné území, k. ú. Krč, minimálně za cenu ve výši 726 000 Kč
uzavřít dohodu o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a hlavním městem Praha na
realizaci akce „Úprava přechodu pro chodce na
bezbariérový na křižovatce ulic Zálesí x Vídeňská“
uzavřít dohodu o provedení stavby mezi
městskou částí Praha 4 a hlavním městem
Praha na realizaci akce „Úprava přechodu pro
chodce na bezbariérový na ulici Thomayerova
u Thomayerovy nemocnice“

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

Informace z magistrátu
Pracovní skupina bude řešit kamiony
Rada hlavního
města Prahy
uložila náměstkovi
primátorky Petru
Dolínkovi vytvořit
společnou pracovní
skupinu ze zástupců hl. m. Prahy
a Středočeského
kraje pro řešení
problematiky kamionové dopravy.
V současné době je připravováno několik
návrhů variant na omezení jízdy nákladních
automobilů o délce nad 12 metrů na území
hl. m. Prahy. Z jednání pracovní skupiny má
vzejít konsensus finální podoby dopravního
opatření. (red)
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- s umístěním reklamního vývěsního štítu o rozměrech 585 x 60
cm na fasádu domu č. p. 378,
Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4,
nad okna a dveře nebytového prostoru č. 800,
tj. vlevo vedle průjezdu do dvora domu

SOUHLASÍ
- s umístěním světelné reklamní tabule o rozměrech 80 x 80 cm na fasádu domu č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4, vlevo
vedle vchodu do nebytového prostoru č. 800
- s umístěním reklamní informační tabule o rozměrech 110 x 80 cm na fasádu domu č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4, vpravo
vedle vchodu do nebytového prostoru č. 800
- po dohodě s ředitelkami mateřských škol s přerušením provozu v mateřských školách ve dnech 27. 30. 12. 2016 z ekonomických a provozních důvodů
Kompletní znění všech usnesení Rady MČ Praha 4
najdete www.praha4.cz/appo/usn/394.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
V pořadí 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se
bude konat dne 9. listopadu v Nuselské radnici,
Táborská 500/30. Přesný čas zahájení včetně
programu bude zveřejněn na www.praha4.cz
a na úřední desce.
Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

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

NESOUHLASÍ

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

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

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 •

Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • Štúrova
1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška
2059/80b, tel.: 261 192 358 •

4 x o Lítačce
S koncem roku bude možná
některým z vás končit i platnost přepravního dokladu
Opencard. Pokud chcete nadále jezdit jen s kartou, musíte si pořídit Lítačku.
Kdy můžu Lítačku získat a jak to udělat, aby
to bylo zdarma?
Nejdříve dva měsíce před koncem platnosti Opencard nebo nejpozději 30 dní od konce platnosti
Opencard. Pokud o Lítačku zažádáte v době konce
platnosti vaší Opencard a žádost vyplníte online
přes www.litacka.cz, nic neplatíte a dorazí vám
poštou až domů. Při ztrátě či krádeži Opencard vás
výměna bude stát peníze dle ceníku.
Potřebuji k Lítačce novou fotografii?
Ano, budete ji potřebovat ke každé žádosti

(i v případě, že kartu ztratíte nebo vám bude
ukradena). Technické požadavky jsou velikost
max. 2 MB, minimálně 346px výška a 260px
šířka. Možné formáty jsou jpg, jpeg a png.
Jak postupovat v případě žádosti pro dítě
mladší 15 let?
V tomto případě nelze žádat ani online, ani papírovou žádostí. Musíte navštívit kartové centrum ve
Škodově paláci na Jungmannově 35/29, tam Lítačku na počkání připraví za cenu online žádosti.
Potřebují Lítačku také senioři?
Pokud vám už bylo 70 let, můžete po Praze
jezdit zdarma pouze po předložení občanského
průkazu. Pokud je vám 65 až 69 let, musíte mít
Lítačku s kuponem za 120 Kč.
Zdroj: www.litacka.cz
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
tradiční listopadové počasí jen málokdy láká
k procházkám, ale pevně věřím, že si mnozí
vás najdou čas, aby si připomněli na Národní
třídě i na dalších místech v Praze události, které
připadají na 17. listopad.
Není to jen rok 1989, který tak radikálně změnil
naše životy, ale také rok 1939, kdy studenti
pražských vysokých škol dali odvážně najevo
svůj odpor k jiné totalitní moci – nacistické
Třetí říši. Obě výročí jsou významnými milníky
našich dějin, které neodbytně připomínají, jak
snadno o svobodu přicházíme a jak obtížné
může být ji znovu získat.
Den, který symbolizuje hodnoty otevřené
společnosti, by měl být mementem nejen ceny
naší vlastní svobody, ale i naší povinnosti
respektovat a hájit svobodu jiných, zvláště těch,
kteří nemají to štěstí žít jako my v demokraticky
uspořádané společnosti a ve světě bez válek.
Den boje za svobodu a demokracii by nám tak
měl připomínat náš závazek pomáhat a podporovat lidi, kteří naši pomoc a podporu potřebují,
pomáhat, tak jak demokratický svět pomáhal
v době naší nesvobody nám.
I když vše u nás není takové, jaké jsme si v listopadových dnech roku 1989 vysnili, protože
někteří si svobodu vyložili po svém, když zjis-

tili, že ve jménu vznešených symbolů lze podvádět, lhát a krást, nemůžeme se nechat otrávit
a rezignovat. Je to součást morálního odkazu
Václava Havla, k němuž se sice slovy v těchto
dnech hlásíme, na jehož nesobecké vnímání
světa a společnosti ale v komerčním světě, ve
kterém příliš často vítězí sobecké zájmy, snadno
zapomínáme. Vážení občané, učme se toleranci
a respektu, jako jsme se po 17. listopadu 1989
začali učit svobodě a demokracii.
Vážení čtenáři, na závěr ještě několik slov
k časopisu Tučňák. Jak vidíte, prochází změnou,
která vám má umožnit lepší orientaci v tom, co
se událo a co se připravuje v naší městské části.
Protože víme, že všichni nepoužíváte internet,
najdete nově na straně 2 přehled nejdůležitějších
rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4.
A navíc i důležité informace a zajímavosti z pražského magistrátu, které se týkají všech Pražanů.
Tučňák má sice nyní méně stran, to ale neznamená, že dostanete méně informací. Omezili jsme
rozsah inzerce, proti které jste měli výhrady,
a především budeme jinak pracovat s informacemi, včetně informací od vás – čtenářů. Tučňák
by neměl být sterilní, musí držet krok s dobou,
změny proto po letech určitě potřebuje.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Nepřehlédněte
M ě s t s k á č á s t P r a h a 4 s i Vá s d o v o l u j e p o z v a t n a

ADVENTNÍ KONCERTY
na Nuselské radnici
•

•

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

I. adventní týden, 24. listopadu 2016, 17. hod.
BYZANTION
Předvánoční čas v hudbě staletí

II. adventní týden, 1. prosince 2016, 17. hod.
prof. Libor Nováček a jeho host
Klavír sólový i čtyřruční ve světové virtuózní literatuře
III. adventní týden, 8. prosince 2016, 17. hod.
Martina Kociánová – zpěv a Kateřina Englichová – harfa
Koncertní program
IV. adventní týden, 13. prosince 2016, 17. hod.
Nejkrásnější česká hudba vánoční – DĚTSKÁ OPERA PRAHA
umělecká vedoucí Jiřina Marková-Krystlíková
Karel Stecker: České koledy, Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 24. října 2016 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

www.praha4.cz
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Branické divadlo se po něko
opět otevírá divákům

P

o několikaleté odmlce způsobené rekonstrukcí objektu se od listopadu znovu
začne pravidelně plnit hlediště Branického divadla. Nový nájemce, vzešlý z několikakolového výběrového řízení, slibuje
zajímavý program i nové herecké tváře.
Při této příležitosti si proto připomeňme ve
stručnosti historii vzniku Branického divadla.
O jeho existenci se zasloužili členové branické
Tělocvično-hasičsko-ochotnické jednoty, která
vznikla roku 1868 a z níž o tři roky později
povstal Spolek divadelních ochotníků v Braníku. Amatéři s nadšením hráli divadlo nejprve
po místních hostincích či na letní scéně v Krči
a přežili různé krize způsobené první světovou
válkou i vnitřními rozpory.
Zásadní rozhodnutí padlo v roce 1921, kdy se
objevil návrh na postavení vlastní divadelní
budovy v Branické ulici. Budovu navrhl místní
stavitel V. Šindelář v neoklasicistním stylu
a výstavba se financovala podobně jako Národní
divadlo. Konaly se lidové sbírky, přijímaly dary,
byly vystaveny úpisy a uzavíraly se půjčky.

Braničtí ochotníci v 50. letech při
představení Paní Marjánka, matka pluku. 

Foto: SBCH

Sbírky zachraňují budovu
„Divadlo branické. Z nadšení lidu jsi povstalo
– žij pro jeho povznesení.“ Tato slova zapsal do
kroniky Spolku divadelních ochotníků v Braníku herec a režisér Národního divadla Karel
Želenský v červenci 1924 při položení základního kamene a již 1. srpna 1925 bylo divadlo,
které vyšlo na milion korun československých,
slavnostně otevřeno hrou Naši furianti.
A opět přišlo období rozmachu i temna, znovu
musí občané Braníka, Lhotky, Podolí i Zátiší
věnovat peníze, aby svoje divadlo zachránili
před vleklými finančními problémy. Na konci
druhé světové války se budova stala skladem
nábytku z vyklizených škol a Němci navíc
zničili nejen kulisy, ale i podlahu. A do třetice
Braničtí konají sbírky a opravují divadlo.
Ovšem ani po druhé světové válce to nebylo pro
branické ochotníky nikterak veselé. Komunisté
postupně ovládli kulturu, vše musí být organizováno a ochotníci jsou nuceni se přidružit k nějakému podniku či instituci. Stává se tak 1. dubna
1963, kdy se připojují k Obvodnímu kulturnímu
domu Prahy 4, který se stal jejich zřizovatelem.
Ochotníci de facto ztrácejí kontrolu nad budovou
a tu hlavně využívá Čs. televize. Až v 70. letech
je jim opět umožněno pravidelně v divadle hrát.
Dnes je divadlo v majetku městské části Praha 4,
která jej v roce 1993 pronajala společnosti Letitie.
Po nedávné, několik let trvající rekonstrukci
a modernizaci interiéru je novým pronajímatelem společnost BCD CZ principálů Václava
Čížkovského a Barbory Hanychové. (md)
4 Tučňák • 11/2016
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olikaleté pauze

anketa
Co přejete Branickému
divadlu do nové sezony?
Josef Dvořák, herec
Milé Branické divadlo, s celou naší divadelní
společností, to jest s Divadelní společností
Josefa Dvořáka, jsme na tvém jevišti zažívali
nádherné okamžiky.
Teď k nám dolétla radostná zpráva, že opět
začínáš fungovat. Přejeme ti nádherné divadelní sezony, skvělé diváky a těšíme se, že si
ve tvých nových prostorách také zahrajeme.
Lukáš Zicha, zástupce starosty MČ Praha 4
Komedie, komedie, komedie! Principál divadla
Václav Čížkovský, nový nájemce našeho kamenného divadla, dostal před ostatními zájemci
o provozování stánku branické Thálie přednost
možná proto, že sliboval poměr komedií vůči
tragédiím 8:2.
Ano, přesně tak má podle plánů ředitele a uměleckého šéfa vítězit smích nad pláčem, osmkrát
má na premiérách sál burácet smíchem a jen
dvakrát si budou diváci utírat slzičku…
Pro Václava Čížkovského je potlesk diváků jeho
velkou motivací, a proto jemu osobně a celému
souboru přeji plné sály a nám všem příjemné
divácké zážitky, vytržení ze všedních dnů a nahlédnutí do podivuhodného světa divadla.

6 otázek pro

V listopadu naostro startuje program Branického divadla. Co jste si pro diváky
připravili?
Měli jsme zatím jeden měsíc
na přípravu celé sezony, takže
v přípravách programů stále
pokračujeme. Čtenáře určitě
pozvu na komedii Běž za svou
ženou, která sklízela úspěch v branickém Letním
divadelním dvoře. V listopadu budeme mít dvě
premiéry – hořké komedie Dva nahatý chlapi
a 25. listopadu komedie Spolehlivé cvičení, s Vilmou
Cibulkovou v hlavní roli. Jednáme o pravidelném
hostování Radošínského naivného divadla a divadel
z Příbrami a Ml. Boleslavi, připravujeme projekt hostování zahraničních souborů a v Braníku opět budou
představení pro děti i hudební koncerty.
Diváci většinou chodí na známá herecká
jména. Jaká ještě nabídnete?
Od ledna bude u nás vystupovat Hana Maciuchová
se svým monodramatem Žena vlčí mák, jednáme
www.praha4.cz

Karla Klimtová, Spolek branických ochotníků
Branickému divadlu bych popřála všechno
nej, protože mám k divadlu citový vztah. Hrála
jsem v něm, právě tak jako můj táta, mnoho
let amatérsky. Proto přeji hodně zdaru novému
osazenstvu, ať se daří a chodí diváci.

Václava Čížkovského, herce, režiséra
a principála Branického divadla

o spolupráci s Miroslavem Vladykou, Simonovou
Postlerovou, Hanou Seidlovou, Vendulkou Křížovou a dalšími. A jsme doslova nadšení z toho, že
srbský a hollywoodský režisér Lordan Zafranović
(např. film Okupace v 26 obrazech – pozn. red.) se
rozhodl, že svoje první divadelní představení udělá
právě v Braníku! Nejpozději příští rok na jaře chceme začít jeho hru zkoušet. Dalších titulů se ujmou
režiséři Filip Nuckolls, Jan Nosek Novák a Jaromír
Janeček. A rádi bychom nabídli jeden bonbónek
– rakovnické ochotnické divadlo vyprodukovalo
muzikál Šakalí léta a na jevišti hraje 68 lidí! To
mne přímo fascinuje a beru to jako velký divadelní
počin, který by mělo vidět i pražské publikum.
Jaký máte vy osobně vztah k Branickému
divadlu?
Nostalgický. V roce 1985 jsem tu stál poprvé v životě na profesionálním jevišti společně s Borisem
Hybnerem a sehráli jsme pantomimické představení. V podstatě jsem se po více než
30 letech a doslova přes půl zeměkoule vrátil
tam, kde jsem svoji hereckou kariéru začínal.

Branické divadlo vzniklo díky místním
ochotníkům. Nabídnete jim možnost se opět
postavit na divadelní prkna?
Zatím jsme s nimi z časových důvodů nejednali,
ale máme je v úmyslu oslovit. To platí ostatně
i pro další divadelní soubory a uvidíme, kdo
bude o spolupráci stát.
Prozradíte plánované vstupné na představení?
Standardní vstupné bude 290 Kč a plánujeme slevy pro důchodce, zdravotně tělesně
postižené a studenty. Připravujeme také Klub
branického divadla. Veřejné generálky budou
stát zájemce 50 Kč a u představení pro děti
vstupné ještě kalkulujeme.
Jaká je spolupráce s MČ Praha 4?
Vážím si radních a zastupitelů, kteří nás podporují.
Speciálně zástupce starosty Lukáše Zichy, který
nám nejenom poskytl záštitu nad akcemi, ale
skutečně se zajímá o problematiku divadla a nabídl
i pomoc. Zažil jsem to poprvé a nebudeme si nic
nalhávat, v české politice je to výjimka. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce z radnice
20 nových laviček v parku

V parku na Kavčích horách přibylo 20 laviček.
Je to výsledek spolupráce městské části Praha 4
s Českou televizí, která má nedaleko svoje sídlo
a která lavičky i zafinancovala. Podnět k obnově již
dosluhujícího mobiliáře inicioval u vedení České
televize (ČT) starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ). ČT poté požádala Odbor životního prostředí
a dopravy úřadu městské části Praha 4 o konzultaci
při výběru vhodného typu laviček. (red)

Bezpečná cesta
do školy Táborská

Spolupráce s neziskovkami zlepší
sociální a zdravotní péči
Setkání s neziskovými organizacemi, které působí
v sociální a zdravotní oblasti v Praze 4, se uskutečnilo v září v Nuselské radnici. Účelem setkání,
jehož organizátorkou byla zástupkyně starosty pro
sociální, zdravotní a rodinnou oblast Iva Kotvová
(Trojkoalice/SZ, na snímku), bylo prohloubení
spolupráce mezi neziskovými organizacemi a MČ
Praha 4 a předání aktuálních informací od pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy. (red)

Obnova informační tabule
na Dobešce
Víte, kam až sahá historie Braníka? Nebo kde žil
oblíbený herec Ladislav Pešek? Odpovědi na tyto
otázky a mnoho dalších zajímavých informací se
můžete dozvědět při procházce vilovou osadou
Dobeška. Městská část Praha 4 ve spolupráci
s místními patrioty obnovila informační tabule
umístěné u vstupů k Branické vyhlídce.
Původní informační panely z roku 2004 byly
značně poškozeny a neplnily již svůj účel. (red)

Dopravní studii prezentovali žáci na radnici Prahy 4. 

P

raha 4 patří kvůli své poloze blízko centra
k městským částem s vysokou intenzitou
automobilového provozu. Zabezpečit
dětem bezpečnou cestu do a ze školy
je proto jednou z priorit současného vedení
městské části.
Jak jsme vás před časem informovali, zapojila se ZŠ Táborská do programu na podporu
bezpečného a udržitelného cestování žáků do
škol. Děti i s rodiči vyplňovali dotazník, jak se
dopravují do školy, a zakreslovali do mapy svou
cestu a nebezpečná místa na této trase. Výsledkem je dopravní studie s návrhy na stavební
a bezpečnostní úpravy ve vytipovaných místech
okolo školy.

Přibude nové dopravní
značení
„Podporujeme studii, která vznikla s pomocí dopravních odborníků v Základní škole Táborská,
protože jejím cílem je nejen vzdělávání a osvěta,
jak se bezpečně pohybovat v každodenním
provozu, ale také reálné zlepšení podmínek pro
samostatné dopravování dětí do i ze školy,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a do-

Foto: Pražské matky

dal: „S odborem financování a rozvoje dopravy
pražského magistrátu jsem proto dohodl, že na
realizaci nového dopravního značení podle této
studie bude vyčleněno zhruba tři čtvrtě milionu
korun.“
V současné době prochází dopravní studie
obvyklými fázemi projednávání a schvalování
příslušnými orgány, jako jsou ROPID, Dopravní
podnik hlavního města Prahy, dopravní policie,
složky integrovaného záchranného systému,
Naším cílem je přizpůsobovat
dopravní prostředí rezidenčních
částí města především pro
bezpečný pohyb pěšky, na kole
či veřejnou dopravou.
Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4
Odbor dopravních agend MHMP a další. Ihned
po získání všech kladných stanovisek bude
zahájeno řízení, jehož výsledkem bude stanovení místní úpravy silničního provozu v okolí
ZŠ Táborská. Vydané stanovisko bude obratem
postoupeno k realizaci magistrátní organizaci
BESIP. (red)

Vzpomínky pamětníků oživí minulost

Ocenění pro mateřinku
MŠ 4 Pastelky získala certifikát „Rodiče vítáni“ za
vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Certifikát je platný rok, splněná kritéria jsou uvedena
na ceduli vyvěšené u vchodu do školy a na
www.rodicevitani.cz. (red)
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Příběhy našich sousedů, pamětníků významných historických událostí, budou od října do ledna 2017
zaznamenávat žáci druhých stupňů základních škol, členové filmových, animačních a jiných zájmových
kroužků a gymnázií z Prahy 4. Patronkou soutěže nazvané Žijí mezi námi je spisovatelka Milena Štráfeldová, autorka knihy Trestankyně, což je beletristický životopis profesorky a politické vězeňkyně Růženy
Vackové. Žákovské týmy mají za úkol vyhledat ve svém okolí pamětníka nebo pamětnici zajímavé historické události nebo období, natočit s ním životopisný
Žijí mezi námi
rozhovor a zpracovat buď krátký film, nebo brožuru
Školáci, zajímají vás naše nejnovější dějiny? A víte,
či plakát s textem a fotografiemi. „Dějiny nemusí být
že jejich účastníci žijí mezi námi? Pomozte je najít.
Vyhledejte ve svém okolí ty, kdo byli součástí významnudnou záležitostí, když zjistíme, že jejich svědkové
žijí přímo mezi námi a dějinami jsou jejich vzpomínky, ných historických událostí 20. století, a objevte jejich
příběh. Natočte se „svým“ pamětníkem či pamětnicí
příběhy, které sami prožili,“ uvedla radní pro kulturu životopisný rozhovor, zpracujte ho na krátký film
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.) a připojuje prosbu: nebo textový materiál a zapojte se do soutěže. Při„Pomozte nám je najít!“ Soutěž pořádá MČ Praha 4, vy- hlaste se se svým nápadem u vašeho učitele dějepisu
hlášení výsledků proběhne na jaře příštího roku. (red) nebo na e-mail adela.gjuricova@praha4.cz.
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Desítky dětí i dospělých se
bavily na dopravním hřišti

V

yzkoušet si trenažer motocyklu nebo
automobilu, absolvovat jízdu zručnosti,
zapojit se do různých interaktivních her,
ale také si osvěžit znalosti z pravidel
silničních provozu, to vše si mohli děti i dospělí
vyzkoušet na dopravním hřišti Jánošíkova. Je jediné v této městské části a jeho provoz zajišťují
městští strážníci.
„Se začátkem školního roku je pravidelně vyšší
riziko kolizí dětí s dopravními prostředky.
Dopravní odpoledne mělo proto kromě zábavy
přinést návštěvníkům také výchovný a vzdělávací rozměr,“ vysvětlil Jaroslav Míth (ODS, na
snímku ve žluté vestě), radní pro oblast školství
a vzdělávání.
Dopravní hřiště Jánošíkova je jedenáct let staré.
Slouží především k výuce dopravní výchovy
v základních a mateřských školách zřizovaných
MČ Praha 4. Výuka zde probíhá ve školním roce
denně od poloviny dubna do poloviny listopadu
(s výjimkou prvního týdne v září), na zbytek
školního roku se pak přesouvá do učebny ve vedlejší budově. V odpoledních hodinách pak hřiště
obvykle využívají mateřské školy a školní družiny.
„V průběhu školního roku tu absolvuje dopravní
výchovu 1 630 dětí, a to každé čtyřikrát. Součástí
výuky je i jízda na kole,“ prozradil Jaroslav Míth.

Příští rok na jiné adrese
Každé úterý a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin je dopravní hřiště otevřené pro veřejnost
s přítomností strážníků. Bez nich je pak zpřístupněné od dubna do června a od září do
října ve všední dny od 15.00 do 19.00 hodin,
v sobotu od 10.00 do 19.00 hodin a v průběhu letních prázdnin denně od 10.00 do 19.00
hodin. „Děti se tu učí znát dopravní značky,
předpisy, osvojují si základní dovednosti
pro pohyb v silničním provozu. Naučí se ale
například i správně nasazovat a upevňovat
cyklistickou přilbu,“ uvedla Lucie Michková
(OSD), předsedkyně výboru pro bezpečnost.
Koloběžky a šlapací autíčka si na hřišti mohou děti půjčovat zdarma.
Městská část Praha 4 dává ročně do údržby
a obnovy dopravního hřiště Jánošíkova zhruba
80 000 Kč. „Dopravní hřiště se nachází v areálu soukromé školy PORG a podle podmínek
kupní smlouvy bude na náklady PORGu
v příštím roce přestěhováno do areálu Základní
školy Pujmanová na Pankráci. Výuka a provoz
tam pak budou probíhat ve stejném rozsahu
a hřiště bude díky centrální poloze v rámci Praze 4 lépe dostupné ze všech škol,“ upozornil
Jaroslav Míth. (red)

Děti pomáhají při revitalizaci „Synkáče“
Městská část Praha 4 vyhlásila společně s „Architekty ve škole“ soutěž pro žáky a studenty základních
a středních škol v Nuslích. Jejími účastníky mohou být jednotlivci i týmy a cílem je nalezení tématu, námětu nebo přístupu pro budoucí revitalizaci náměstí Bratří Synků.
„Velmi nás zajímá, jak děti vnímají tento významný veřejný prostor. Obvykle se totiž jejich pohled nepromítá do koncepčních plánů a projektů našeho nejbližšího okolí a tváře našich měst. Vytváří však bohatý
zdroj poznatků a inspirace, který by se měl stát plnohodnotnou součástí přípravné fáze každého projektu,
protože děti užívají veřejný prostor stejně jako dospělí a mohou ho užívat i lépe,“ uvedla radní pro územní
rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
„U nás v Praze 4 máme šikovné děti, dokazují to každoročně svými úspěchy v nejrůznějších soutěžích,“
uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Proto věřím, že nám i tentokrát předloží mnoho inspirujících
návrhů, jak při plánované revitalizaci proměnit náměstí Bratří Synků a jeho bezprostřední okolí, aby bylo
dobrým a bezpečným místem pro život,“ dodal.
Další informace na internetových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz) a Architektů ve škole
(www.architektiveskole.cz). Datum pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoveno na 15. února 2017.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v březnu. (red)
www.praha4.cz

Krátce z Prahy 4
Prahou i na jízdním kole bezpečně
Dobrou příležitostí pro každého, kdo se chce
naučit bezpečně jezdit na jízdním kole po Praze,
byla Škola kola Pepy Dresslera. Uskutečnila se
v A-parku u branických ledáren ve dvou termínech na přelomu září a října. (red)

Budějovické náměstí očima studentů
V DBK Budějovická proběhla výstava studentů
Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se
v rámci ateliérové výuky zabývali zpracováním
vize urbanistického řešení prostoru Budějovické
a jejího okolí. Návštěvníci se mohli v průběhu
čtrnácti dnů vyslovit nejen k představovaným
návrhům, ale také formou ankety na místě vyjádřit, jak by měla Budějovická vypadat. (red)

Lidé se přišli poradit o bydlení
První informační stánek, věnovaný bydlení,
vzbudil u stanice metra Pankrác zájem obyvatel
Prahy 4. Podle zástupce starosty pro majetek
a podporu podnikání Lukáše Zichy (STAN - Tučňák) se lidé zajímali o volné obecní byty, místo,
kde je nabídka volných bytů zveřejňována a jak
se určuje cena nájemného. Častou otázkou bylo,
zda si lze obecní byt po určité době koupit do
osobního vlastnictví. Další stánek bude umístěn
v Braníku 14. listopadu před Obchodním centrem Novodvorská Plaza a v Podolí 21. listopadu
na křižovatce Podolská a Sinkulova, vždy od
16.00 do 18.00 hodin. (red)
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Předimenzovanou výstavbu
Budějovická nepotřebuje
V současné době probíhá diskuze o současné a budoucí podobě Budějovického náměstí, které je však
spíše dopravní křižovatkou než náměstím. Zapojili se
do ní i studenti, kteří výstavou svých návrhů v prostorách DBK zveřejnili své vize, které sice nebudou
realizovány, ale některé mohou přinést inspiraci pro
budoucnost. Mně však dělá starosti současný záměr
výstavby výškové administrativní budovy na křižovatce ulic Vyskočilova a Budějovická. Hlavní město Praha,
bohužel s předchozím souhlasem Rady MČ Praha 4
z roku 2010, prodalo developerovi pozemek o rozloze
Daniel Kunc (Trojkoali- necelých tisíc metrů čtverečních. Původně zde měla
stát galerie či jiné veřejně prospěšné zařízení. Develoce/SZ), zastupitel
MČ Praha 4
per si však pozemek vyhlédl a získal ho ve výběrovém
řízení, které mu bylo ušito na míru. Teď trvá na tom,
že má právo postavit si na nároží devatenáctipodlažní
čistě administrativní objekt. S tím však nesouhlasilo již v roce 2014 předchozí
vedení radnice. V tomto volebním období připojilo téměř dva tisíce občanů své
podpisy pod protestní petici a Zastupitelstvo MČ Praha 4 požádalo magistrát,
aby pozemek vykoupil a vrátil mu veřejný charakter.

Záměr nekoresponduje s okolím
Developer však od svého záměru neustoupil, přestože rozhodnutí
místního stavebního úřadu o umístění této stavby počátkem roku 2016
zrušil Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, mimo jiné
také proto, že takto vysoký a objemný administrativní objekt na nároží
nepatří, protože nekoresponduje s okolní zástavbou. Nyní je však záměr
projednáván znovu. Developer omezený malou rozlohou stavební parcely
sice provedl určité zeštíhlení stavby, ale ze své představy o velikosti
podlažní plochy neslevil a stavba má stále výšku 71 metrů, tj. podstatně
převyšuje těsně sousedící bytové domy. Městská část ve svých námitkách
zdůrazňovala, že výstavba další administrativní budovy přinese zhoršení již tak špatné dopravní situace, znečištění ovzduší a vysokou úroveň
hluku. Občané, kteří sesbírali téměř dva tisíce podpisů pod petici proti

výstavbě a zapojili se
do správních řízení,
namítají totéž. Developer sice argumentuje,
že pozemek vysoutěžil
se svým záměrem, ale
není pravda, že tím
zároveň získal nárok
záměr v této podobě
na pozemku realizovat.
Umístění a konkrétní
podoba projektu je prověřována až v procesu
posuzování vlivů na
životní prostředí (EIA)
a v územním a stavebním řízení. Lidem
na svém okolí záleží.
Stačí si pročíst závěry
z Plánovacího stanu,
který se na Budějovické Administrativní centrum Budějovická před úpraZdroj: dokumentace EIA
uskutečnil na jaře 2015 vou projektu. 
z iniciativy radnice.
Jako hlavní hrozba byla místními obyvateli uvedena další výstavba na
Budějovické. Nebo bylo možné vyslechnout obavy obyvatel nad modely
studentů architektury k podobě Budějovického náměstí v říjnu v DBK.
Názory občanů na podobu centra městské části musí být vyslyšeny. Domnívám se, že řešením patové situace je aktivní vstup radnice do jednání
s developerem ve smyslu již schváleného usnesení zastupitelstva z roku
2015 o výkupu předmětného pozemku zpět do vlastnictví města. Namísto
další administrativní budovy, kterých je na Budějovické ulici a v jejím
blízkém okolí až dost, by si obyvatelé městské části zasloužili například
prostory pro konání výstav či jiné kulturně společenské zařízení, kde lze
potěšit duši a setkávat se s přáteli a sousedy.

Je milé, když se věci začínají hýbat
Oblíbenou municí opozice je poukazování na neplnění slibů daných voličům stranami či jednotlivci před
volbami. Oblíbená je hlavně proto, že se proti ní dá jen
špatně bojovat. O to víc pak potěší, když sliby i přes
různé podpásovky či nadměrné řehtání úředního
šimla přicházejí do realizace. Jsem proto rád, že mohu
veřejnosti oznámit, že se u dvou takových případů
začíná blýskat na lepší časy.
Začněme ale skromněji. Řada obyvatel Hodkoviček
ví o problému, který v dolní části ulice Havlovického
působí parkující řidiči. Pokud nechtějí ulici blokovat,
tak na jedné i druhé straně ulice vjíždějí koly do
Pavel Caldr (BEZPP),
zastupitel MČ Praha 4 zbytku trávníku a místo již řadu let nevypadá pěkně.
Na sklonku září se ale podařilo dát konečně zelenou
změně režimu parkování a místní se mohou těšit na
více než dvě desítky nových míst k stání. Zároveň
byla tato akce s objemem přes 1,7 milionu korun zařazena ještě do letošního
plánu investic. Pravda, s ohledem na očekávanou dobu realizace až 8 týdnů
nemusejí být parkovací stání hotova „pod stromeček“, ale i tak jde o dobrou
zprávu.
Druhý příklad je mediálně známým tématem. Ano, je to investiční akce
s názvem Revitalizace koupaliště Lhotka. I tady se věci pohnuly. Ve druhé
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půli srpna Praha 4 požádala stavební úřad o zahájení dlouho očekávaného
územního řízení, které po doplnění žádosti o měsíc později skutečně odstartovalo. V době, když budete číst tyto řádky, by už měly být podány všechny
případné námitky a stavební úřad bude moci začít konat. Vzhledem k tomu,
že si dokumentaci na úřad nepřišel nikdo ani prohlédnout, tak věřím, že i zde
zasvítí projektu zelená. Tedy pokud někdo nebude chtít „Lhotku“ torpédovat
od „zeleného stolu“ nebo jen tak z principu či ze závisti. Držme tedy koupališti palce, ten nejdůležitější krok v této etapě byl vykonán!

Mapa připravované změny parkování v Hodkovičkách (vlevo) a revitalizace koupaliště Lhotka.
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Konec bláznění v Čechách…
Máte rádi konspirační teorie? Já docela ano, některé
člověka celkem pobaví, pár jich donutí k i zamyšlení… Já vám teď jednu takovou vlastní teorii předkládám a myslím si, že není vůbec daleko od pravdy.
Důkazy najdete v následujícím vědeckém pojednání.
Zaposlouchali jste se někdy do hudby, co zní v supermarketech? Pokud ne, udělejte to, ale buďte velmi
opatrní! Pokud ano, určitě mi dáte za pravdu, že to
nebývá vždy hudba „běžná“, ale naopak většinou
kvílivá a vlezlá, lehce obalená nějakou známější
melodií. A teď k meritu věci: jsem víceméně přesvědčena, že jakmile se méně odolný jedinec do takové
Klára Cingrošová
„psychopísně“ zaposlouchá, na místě se zblázní.
(ODS), zastupitelka
Původní záměr byl nepochybně jen přimět lidi k bezMČ Praha 4
hlavému nakupování, ale situace se nakonec vymkla
výzkumníkům z ruky. Jistě už jste všichni v obchodě
zažili naprosto bizarní reakci, kdy šel zákazník po krku prodavači, prodavač
zákazníkovi, dítě mámě, máma tátovi… Tak vidíte, důkaz číslo jedna.

Jak z toho ven?
No jo, ale dost lidí se z toho v marketu získaného bláznění jen tak rychle
neoklepe a táhne si ho s sebou ven. To jsou pak třeba ti, co pak v pomatení
smyslů opisují podivné trajektorie, vrážejí do kolemjdoucích, skáčou pod
auta: lovci Pokémonů. Další jasný důkaz. A co třeba cyklisti, co vás v lepším

případě překvapí na chodníku herdou do zad, jelikož jim v obchodě do hlavy nasazený brouk vysloveně zakazuje použít zvonek, a nebo třeba vydat
jen hlásek aby na svou přítomnost chodce upozornili!
Jak z toho ven, když už je psychohudbou ovlivněno tolik lidí? No, na
tomto místě musím konstatovat, že nejsem sama, kdo si tohoto „fenoménu zbláznění“ všiml, situaci se totiž evidentně již jaly řešit vyšší kruhy!
Jak jinak si vysvětlit nové převratné trendy myšlení: cyklistům přidělíme
vlastní stezky a pruhy, chodníky ořízneme, stejně všichni jezdí autem.
Cože, autem? Potenciální pobláznění vrazi vracející se ze supermarketu!
Zlikvidovat! Vyženeme auta z města, zúžíme silnice, přidáme překážky,
znepříjemníme majitelům aut parkování. Tak! A podpoříme ty, co nakupovat nechodí nebo chodit nemusí. Ty zadotujeme a věnujeme jim sem
tam nějakou tu Kliniku. Ti vědí, jak správně žít!

Řešení je jednoduché
Těm, co už teda holt na nakupování trvají, pěkně ztrpčíme ty jejich zvrhlé
choutky: zavřeme obchody nejdřív zkusmo na pár dní, pak nenápadně a plíživě budeme přidávat a přidávat. To bude účinná ochrana před
konzumním blázincem! K tomu budeme lidi kontrolovat přímo u nich
doma, vždyť je to pro jejich dobro, co kdyby se jim náhodou při tom všem
bláznění něco přihodilo!
A teď přicházím já s řešením mnohem jednodušším: jestli ono by nebylo
snazší vyhnout se podobným nebezpečným pokusům na lidech a nabídnout místo toho úplně obyčejnou a srozumitelnou muziku…

Dejme část magistrály pod zem
a Spořilovskou pod střechu

Jiří Bodenlos (ČSSD),
zastupitel MČ Praha 4

V posledních týdnech se v Praze 4 opět často mluví
o dvou dopravních stavbách: rekonstrukci Táborské
včetně křížení s magistrálou a o úpravách Spořilovské. Zaregistroval jsem, že některé politické strany
či jednotlivci se na těchto tématech snaží přiživit
a za tímto účelem nehrají s veřejností fér hru. Myslím, že je na čase dát věci do správného kontextu.
Co se týče Táborské ulice, zájem veřejnosti vyvolalo
zejména zamýšlené zrušení podjezdu s třídou
5. května a omezení počtu parkovacích míst. Postoj
radnice Prahy 4 je bohužel naprosto nečitelný. Rada
městské části se totiž k návrhu, který na začátku
roku předložil Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy (IPR), zatím neráčila vyjádřit.

Politické kotrmelce kolem Táborské
Dne 15. února řešila tento návrh komise pro dopravu. Podle zápisu se
jednalo o „podrobnou prezentaci“ za účasti architekta z IPR. Komise
doporučila zachovat v co největší míře zeleň, snížit hlučnost Táborské,
upravit zastavení autobusů u základní školy a myslet na budoucí provoz
elektrovozidel. O nedostatku parkovacích míst či zachování mimoúrovňového křížení s magistrálou není v zápisu ani slovo. Předseda komise
(ze Strany zelených) dokonce ocenil IPR „za kvalitní, pečlivé, komplexní
a moderní zpracování“ studie. Pro souhlas se studií hlasovali dle zápisu
mimo jiné členové komise nominovaní Stranou zelených, ODS, klubem
STAN - Tučňák i Hnutím pro Prahu! Následně se v druhé půlce března
konala v ulicích výstava zaštítěná starostou Petrem Štěpánkem, kde byl
návrh představen širší veřejnosti. A v říjnu najednou ODS pořádá setkání
s občany, kde se razantně bojuje proti témuž návrhu a kde vůči Straně
zelených padá jedna urážka za druhou. Tak co z toho vlastně platí?
www.praha4.cz

Mohu občany Prahy 4 ujistit, že za současné situace v žádném případě
nepodporuji zrušení podjezdu Táborské a 5. května. Ale třeba za deset let –
po dostavění Pražského okruhu a humanizaci magistrály – přece mohou být
dopravní vztahy v hlavním městě naprosto odlišné. Pro obyvatele, kteří žijí
v blízkosti ulice 5. května, bude podle ČSSD ideální, když se část magistrály, například od Nuselského mostu po ulici Hvězdova, případně až po
Kačerov, umístí pod zem. Je to sice řešení nákladné, ale přesto realistické
a určitě přispěje ke zklidnění místní dopravy i zvýšení kvality ovzduší.

Kdo opravdu pomáhá Spořilovu?
Na radikální úpravu dopravních vztahů čekají netrpělivě i na Spořilově.
O tamním problému s kamiony se napsaly už tisícovky listů papírů a pronesly miliony slov. Bez dokončení Pražského okruhu se definitivní řešení nerýsuje, ale i předtím se dá mnohé dělat. Už v dobách, kdy jsem byl místostarostou
Prahy 4 pro dopravu, jsem pomáhal hlavnímu městu rozjet investiční akci
v podobě zastřešení / zakrytí Spořilovské ulice. Dnešní vládci radnice
Prahy 4 ale tuto dlouhodobě připravovanou akci v minulém Tučňáku připisují
jen sobě. Jako by snad oni samotní vše naplánovali a rozhodli.
V této souvislosti mě mrzí, že se zastupitelé Prahy 4 nemohli dne
14. září v plné míře zapojit do protestního pochodu proti kamionům
na Spořilovské ulici. Koaliční zastupitelé totiž odmítli podpořit procedurální návrh ČSSD na přerušení jednání zastupitelstva Prahy 4 na
90 minut. A mimochodem, zeptejte se politiků ze Strany zelených na
hlavním městě, zda podporují dostavbu jihovýchodní části Pražského
okruhu v té podobě, jak je navržena. V politickém programu Trojkoalice pro volby 2014 se totiž vyhýbavě píše: „Vnější silniční okruh musí
být veden s respektem k přírodním hodnotám území a k dotčeným
městským částem i obcím Středočeského kraje. Zadáme studii pro prověření jednotlivých úseků silničního okruhu.“ Tak kdo to tady zdržuje
výstavbu Pražského okruhu?!
Tučňák • 11/2016 9

Zprávy z Prahy 4

Dům byl zbořen a nelegální nájemníci už neškodí.

Likvidace squatů zajistí
větší bezpečnost občanů

B

ezdomovci a narkomani trápili několik let
obyvatele ulic Pod Vršovickou vodárnou
III a Za Arielem. Teď se podařilo oba nelegální squaty zlikvidovat. Lidé z okolních
domů si stěžovali na hluk, nepořádek, zápach
a zhoršení nejen kvality bydlení, ale i bezpečnosti. Tábořiště Pod Vršovickou vodárnou MČ
Praha 4 vyklidila a zbavila nepořádku. Vyčištěny
byly i bývalé garáže Za Arielem v Michli.
„Pokračuji v tom, co jsem začala v minulých
letech,“ uvádí zastupitelka a předsedkyně
výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS).
„To znamená likvidovat nelegální squaty a nedat
nepřizpůsobivým lidem, kteří nemají zájem

uvedl radní pro bezpečnost Zdeněk Pokorný
o pomoc společnosti, šanci terorizovat naše
(STAN - Tučňák). „Aktivně řešíme i další neleobyvatele, kteří v okolí squatů bydlí,“ dodává.
Po několika letech průtahů, stížností občanů
gální tábořiště nepřizpůsobivých osob, která
a intervencí městské části Praha 4 si obyvatesnižují bezpečnost a zhoršují kvalitu bydlení
našich obyvatel. Do určité míry chápu, pro jaký
lé michelského sídliště mohou oddechnout.
způsob existence se tito lidé rozhodli, neměl by
Společnost vlastnící pozemek mezi ulicemi Pod
však jakkoli omezovat život ostatních obyvatel
Vršovickou vodárnou III a 5. května provedla
Prahy 4.“ Nelegální bezdomodemolici domu, který
po léta sloužil jako
vecké příbytky zmizely též z poNěkteré squaty řešíme i roky. zemků bývalých garáží v ulici
squat bezdomovců,
Nemám pochopení pro tato
narkomanů a jiných
za Arielem. I zde byla situace
semeniště problémů. Chci,
nežádoucích osob.
neúnosná, a dokonce tu docháaby lidé v Praze 4 žili v klidu
„Tím naše práce
zelo k opakovaným požárům
a v bezpečí.
samozřejmě nekončí,“
Lucie Michková, zastupitelka vybydlených objektů. (red)

Děti se Na Pakráci rozloučily s létem

V parku Na Pankráci se uskutečnila poslední letošní ekologická akce MČ Praha 4 Rozloučení s létem, zaměřená na děti z mateřských a základních škol.
Zúčastnil se jí radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučnák, na snímku vlevo). Děti zaujaly koně městské policie, stánky Lesů hlavního
města Prahy s vycpanými i živými zvířaty a samozřejmě také nafukovací atrakce, které sloužily k zábavě i poučení. (red)
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Obrazem z Prahy 4

Slušně bez aut? Jde to!

Zažít město jinak
Navzdory nepříznivému počasí se v sobotu
17. září otevřely ulice všem sousedům v rámci
pouličního festivalu Zažít město jinak. V Praze 4
kromě tradičních míst vznikly dvě zbrusu nové
festivalové zóny v Hurbanově a Mezilesní ulici.
Akce se konala pod záštitou Petra Štěpánka
(Trojkoalice/SZ), starosty MČ Praha 4. Spolupráci zón s městskou částí koordinovala Adéla
Gjuričová (Trojkoalice/nez.), členka rady MČ
Praha 4. (red)
Městská část Praha 4 v září uspořádala zábavnou akci Slušně bez aut. „Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokole, jednokolce, nebo dokonce na živém velbloudovi,“ sdělil starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ). Kromě toho mohly děti malovat nejdelší obraz v Praze, užít si v mobilním planetáriu nebo si vyzkoušet roli asistenta pro vozíčkáře. Akce Slušně bez aut byla pořádána
v rámci Evropského týdne mobility. (red)

Pohádky nabídly Provozovny
nový pohled na roku mají
Tibet
svá ocenění
Městská část Praha 4 uspořádala ve spolupráci
se Spolkem Lungta a OC Novodvorská Praha
výstavu Pohádky Tibetu očima ilustrátorů. Expozice nabídla ilustrace tří českých výtvarníků
ze tří knih - Lenky Jasanské (Himálajské pohádky), Hany Vyoralové (My Tibeťané) a Jakuba
Hrdličky (Šprýmař Akhu Tänpa). „Ilustrace
doplnily obvyklý středoevropský pohled na Tibet jako exotickou klášterní enklávu, o kterou se
vedou politické spory,“ uvedla radní pro kulturu
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.) a dodala:
„Náš projekt představil Tibet dětských pohádek,
žertovných historek a lidových vyprávění.“ (red)

Zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák), který nad
soutěží převzal záštitu, předal v průběhu října
vítězným provozovnám ocenění Provozovna
Prahy 4 za rok 2016. Mezi vítězi bylo například
Divadlo Na Jezerce, za které převzal cenu jeho
principál Jan Hrušínský (vpravo). (red)
www.praha4.cz

Který návrh zvítězí?
V Gymnáziu Milady Horákové proběhla výstava
soutěžních modelů pro uvažovaný pomník
M. Horákové v Praze 2. Devítičlenná komise ve
třech kolech
posoudila
23 návrhů
a udělila dvě
třetí místa. Celkového vítěze
vybere výbor
Klubu M. Horákové. (md)
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Co byste popřáli republice
V

Petr Kutílek, zastupitel
MČ Praha 4,
Trojkoalice/SZ

nadcházejícím období naše republika oslaví svátky dokonce dva: 28. října den jejího zrození a 17. listopadu pak vlastně
den jejího obnovení po dvaačtyřiceti letech komunistického režimu. Mám oba tyto svátky rád: jsou myslím ze všech našich
státních svátků nejdůležitější a nejvíce ke mně promlouvají i tím, jak jsou si významově blízké.
Oba tyto dny si můžeme připomenout odkaz optimistických roků 1918 a 1989 a všeho, co pro nás znamenají. Především
tedy onu republiku - zřízení, kde se všichni občané a občanky mohou a mají podílet na správě věcí veřejných. Ale ostatně
i otevřenost Čechů a Češek vůči světu, jejich spoluodpovědnost za něj, jak ji cítili a vyjadřovali Masaryk i Havel a lidé
kolem nich.
Republika vznikla v roce 1918 za podpory našich západních spojenců v Americe i v Evropě. A listopad roku 1989 se pak nesl
v duchu volání po návratu do Evropy, na demokratický Západ.
O to smutnější je pak vidět, že z Hradu k nám dnes zaznívají vulgarity, nikoli státnická slova. Že si současný prezident dělá výlet za
putinovskými silami na Rhodos, ale jinak už se neumí ani včas dostavit na pohřeb bývalého prezidenta bratrské Slovenské republiky.
Budiž tedy tyto dny připomínkou, že si za rok musíme zvolit lepšího prezidenta. Ale hlavně toho, že ona masarykovská drobná
práce demokratická je úkolem pro všechny nás, kdo se v politice aktivně pohybujeme, ale i pro občany a občanky, aby nám
pomáhali dobře sloužit naší republice.

Č

eské republice bych chtěl k svátku popřát především spokojené občany v tom nejlepším slova smyslu. To samozřejmě souvisí
s tím, jací budou vládnout lidé na všech úrovních a jakou politiku budou realizovat. Přál bych si, aby to byli odborníci a lidé
smýšlející ve prospěch občanů, nikoli politických stran, které představují. Logicky s tím souvisí i prosperita naší země, která je
nutnou podmínkou zmíněné spokojenosti.
Příští rok nás čekají prezidentské volby. Co si přát více než prezidenta, který bude mít kromě podpory většiny obyvatel
také názory, se kterými se občané budou moci ztotožnit. Přeji si, aby to byl člověk, který bude Českou republiku skutečně reprezentovat! Naší republice bych také přál, aby lidé nezapomínali. Jsme téměř tři desetiletí od sametové revoluce,
která nám přinesla demokracii a mnoho událostí, které více či méně tuto demokracii rozvíjely. To, co se během tří desítek
let odehrálo, ale i to, co se stalo v době před rokem 1989, by nemělo upadat v zapomnění. Každá událost je prezentována
konkrétními lidmi a neměli bychom na ně zapomínat ať v tom špatném, tak i v tom dobrém. Každý by měl být zodpovědný
Zdeněk Pokorný, radní za své činy.
Všem obyvatelům České republiky a zvláště těm z naší městské části, bych chtěl popřát klidný zbytek letošního roku a pozitivní vstup
MČ Praha 4, STAN do roku 2017.
Tučňák

J

ako předseda klubu pravicové strany i sám za sebe přeji naší republice především aktivní podnikavé a svobodné obyvatele!
Dále přeji nejen republice, ale každému z nás důvěru, pohodu a radost, protože s klidem a radostí zvládneme každý mnohem víc
než se vztekem a nedůvěrou.
Republika je zároveň zasloužilou téměř stoletou seniorkou plnou zkušeností i čerstvě vystudovanou mladicí plnou sil.
Potřebujeme obojí, važme si proto jeden druhého a nenechme si vnutit od pachatelů dobra další a další okovy pro naši aktivitu,
podnikavost a radost ze života!

Zdeněk Kovářík,
zástupce starosty
MČ Praha 4, ODS

N

aší republice bych k jejím „narozeninám“ popřál, aby nadále ctila zásady, na kterých před 98 roky začala vznikat. Určitě
v této souvislosti stojí za připomínku provolání Národního výboru z večerních hodin 28. října 1918, které následovalo po
vydání prvního zákona o zřízení samostatného státu československého, ze kterého si dovolím odcitovat úvodní i závěrečná
slova: „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných,
svobodných, kulturních států světa… Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato. Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.“
Věřím proto, že se za dva roky při kulatinách naší, byť poněkud menší a trošku jiné republiky, již nebudeme muset
zaobírat otázkami, zda je vhodné řídit stát jako firmu, zda mám udat zelináře nebo řezníka, že mi nevydal ke dvěma
mrkvím a jednomu jablku či dvěma párkům doklad, který ani nechci a ani nepotřebuji. To je to, co bych naší republice
opravdu od srdce přál k jejímu státnímu svátku letošnímu i těm v dalších letech.
Jan Schneider, zastupitel S ohledem na výsledky posledních senátních i krajských voleb to sice nebude úplně jednoduché, ale cítím a vidím náMČ Praha 4, Pro Prahu
znaky, že by se to mohlo podařit. A právě o tom rozhodnou především sněmovní volby, které nás čekají v příštím roce.
Takže ještě jednou, republice bych přál, aby byla stále Českou republikou a neměla za tímto názvem viditelnou či jen
tušenou zkratku s.r.o. nebo a.s.
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k svátku 28. října?
K

98. narozeninám přeji naší republice dobrou paměť, silnou ideu, vzdělané a zapálené lidi, kteří dobrou pamětí a vzdělaností
oplývají. Právě na tom byla naše státnost založena, na tom vydržela skoro sto let. Zatím. Vystudoval jsem historii a byl jsem
vychován ve vlasteneckém duchu. Tak vím, že náš stát vyrostl na silných myšlenkách a znalostech i na vědomí dlouhodobé kontinuity národní svébytnosti, která se nikdy neobešla bez silných osobností a bez lidí, kteří je následovali a byli ochotni pro naplnění
a pokračování myšlenky národní samostatnosti něco obětovat a udělat.
Právě tuto symbolickou a klíčovou okolnost jsem měl na mysli, když jsem byl v Poslanecké sněmovně jedním z navrhovatelů zákona,
který stanovil, že dr. Eduard Beneš se zasloužil o stát. Nešlo mi jen o prostou glorifikaci jedné z osobností našich dějin. Nešlo mi jen
o to připomenout slova T. G. Masaryka, že „bez Beneše by nebyla republika“. Šlo mi o symbolické vyjádření skutečnosti, že dobře
fungující stát se neobejde bez vzdělaných, pracovitých a charizmatických osobnostní, lidsky bohatých, zkušených a odhodlaných lidí,
kteří se řídí vyššími hodnotami nežli čtyřletým předplatným za křeslo ve sněmovně za peníze voličů. Právě v tradici silných osobností
jako T. G. M. a E. Beneš vidím základní ideu a realizační mechanizmus udržitelnosti našeho státu spočívající na fundamentu hluboké
Karel Šplíchal,
a všestranné vzdělanosti a životní zkušenosti. Stále mě přitom pronásleduje srovnání s dneškem. Za „muži října“ šel celý národ, který
zastupitel
s nimi sdílel jejich ideu – to byla podstata onoho zázraku jménem „první republika“. Právě díky všestranně lidsky silným, vzdělaným
MČ Praha 4, ČSSD
a charizmatickým osobnostem mohli jít sokolové budovat a bránit i se zbraní v ruce naše hranice ve chvíli, kdy jsme žádnou skutečnou
armádu ještě neměli. Právě díky takovým osobnostem jsme jako první v Evropě bez zaváhání vzdorovali od 21. května do 29. září 1938
v obklíčení Němců, Poláků, Maďarů, sudetských Němců. A to jmenuji jen pouhé dva ze silných okamžiků našich dějin. Stále mě pronásleduje otázka, jak je to
dnes? U nás v Evropské unii. Tehdy lidé šli za Masarykem a Benešem… Za kým jdou nebo by alespoň mohli jít dnes?

Č

eské republice nelze přát v dnešní situaci nic důležitějšího, než aby v ní žilo co nejvíce odpovědných a nelhostejných
občanů, kterým není jedno, kdo jim jako jejich zvolený zástupce vládne a jak. Velmi těžce by se asi hledaly dva od
sebe vzdálenější obrazy z našich politických dějin, než jsou obrovské demonstrace předcházející 28. října 1918 vyhlášení československé samostatnosti, ohromující davy vítající Tomáše Garrigue Masaryka při jeho návratu a na druhé straně
volební účast při druhém kole letošních senátních voleb. Bez projeveného zájmu lidí o pečlivý výběr nejlepších zástupců
je bohužel naivní si myslet, že se nabídka zlepší a zvolené osobnosti se alespoň přiblíží těm, kteří stáli u založení naší
republiky. Určitě je důležité republice popřát (a ještě důležitější něco pro to udělat), aby si i přes pokusy některých
českých politiků udržela i nadále dobré spojence, bez kterých by bezpečí této země bylo ve velkém ohrožení. Já sám
bych si pak velmi přál, aby se nám podařilo zakladatelský příběh našeho státu vrátit do povědomí lidí jako neuvěřitelné dobrodružství, příběh velké odvahy, buldočí vytrvalosti a málokdy viděné pracovitosti, který si zaslouží být znám
Michal Hroza, zastupi- stejně jako jeho hlavní aktéři členové Čs. národní rady Tomáš G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan R. Štefánik, tzv. muži
tel MČ Praha 4, TOP 09 října Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, Vavro Šrobár a další. 28. říjen zkrátka není volný den,
ale opravdový svátek toho, že máme svůj vlastní stát, a to není a v budoucnu ani nemusí být samozřejmé, pokud o něj
přestaneme pečovat.

P

řestože vlastně Československo neexistuje,
slavíme 28. října jeho vznik jako náš státní
svátek. Tento den vnímám jako důležitý mezník
našich národních dějin, jako počátek naší
demokracie. Tehdy stejně jako dnes v čele státu
stál prezident a zákonodárnou moc vykonávalo
Národní shromáždění skládající se z poslanecké
sněmovny a ze senátu. Odhlédnu-li od období
2. světové války a totality, nabízí se srovnání
tehdejší mladé demokracie, která si za první
republiky jen těžko hledala tu správnou cestu,
Jarmila Machová,
a demokracie dnešní ohýbané, jak se to komu
zastupitelka
hodí. Je přirozené, že vše se vyvíjí, a co platilo
MČ Praha 4,
včera, nemusí platit dnes. Nicméně principy
ANO 2011
demokracie by měly i přes těch skoro sto let od
vzniku Československa zůstat stejné a demokracii jako naši tradici
bychom měli ctít a zachovat. Václav Havel řekl, že přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje
ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. Z toho
vyplývá stará známá pravda, že vše je v lidech. Ale protože jde o svátek
a přání má být optimistické, přeji naší republice poctivé politiky ve
státní správě a samosprávě, aby občané nepochybovali o tom, že státní
správa a samospráva slouží všem občanům a že politická rozhodnutí
opravdu vycházejí z vůle většiny při dodržení oprávněných zájmů
menšin, a aby nám svrchovaná a demokratická Česká republika jako
dobré místo k životu vydržela co nejdéle. Tak si to nepokažme.
www.praha4.cz

Představujeme
Čestného občana MČ Praha 4 Eduarda Marka
Narozen 17. 3. 1917 na Žižkově.
Dlouholetý vedoucí a velitel Junáka.
I během protektorátu, kdy byl Junák zakázán, se pokoušel vést mládež v žižkovské
Dělnické tělovýchovné jednotě ve skautském
duchu. Za druhé světové války pomáhal
ohroženým Židům, po zatčení gestapem
několik měsíců vězněn. Během Pražského
povstání působil jako spojka mezi vojenským velitelstvím v Karlíně a policií a telefonicky podával hlášení generálovi Kutlvašrovi o situaci v Karlíně.
Po únoru 1948 se se svými přáteli zapojil do odbojové činnosti, která
vznikla v jeho karlínském bytě. Jejím cílem bylo zajistit pomoc pronásledovaným či jejich rodinám a organizovat přechody přes hranice.
V roce 1950 zatčen za ilegální protistátní činnost, odsouzen na 10 let,
po 7 letech podmínečně propuštěn.
Na jaře 1968, když byla činnost Junáka povolena, se podílel na obnovení
karlínského skautského střediska.
Po listopadu 1989, znovu při obnově činnosti Junáka, byl zvolen do funkce předsedy obvodní rady Junáka Prahy 2.
Nyní je členem čestného Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu Velena
Fanderlika. Angažuje se i ve Společnosti křesťanů a Židů, Konfederaci
politických vězňů, účastní se skautských setkání a píše své paměti. Je
držitelem řady skautských vyznamenání a medailí. (red)
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Karolína Kamberská:

Jídlo mne vždy bavilo

Na spořilovském Bylinobraní se představila
také hudebnice, televizní kuchařka a matka
tří dětí Karolína Kamberská.

Čtenáři vás znají z televizní obrazovky, kde
předvádíte gastronomická kouzla. Co vás
k tomu vedlo?
Původně jsem studovala politologii, a tak jsem
začala logicky pracovat jako novinářka, která
píše o politických tématech. Jenže jsem z toho
byla trochu nešťastná, protože jsem si představovala, že politika má zlepšovat svět - a štvalo
mě, že to tak často není... Jídlo zlepšuje svět
mnohem víc, proto jsem se postupně přesunula
k psaní o gastronomii.
Je televizní vaření jednoduchá záležitost?
Je to mnohem komplikovanější, než vařit doma.
Když se vaří normálně, máte spoustu věcí
rychle. Ale před kamerou se to musí udělat několikrát a z různých úhlů, takže než se přestaví
světla, tak spálíte jíšku, musíte si pak vyčistit
hrnec a udělat ji znovu. A tak je to se vším.
Představujete divákům svoje recepty. Předpokládám, že si je nejprve důkladně otestujete…

Dům ochránců přírody
Michelská 48/5, Michle, tel.: 222 516 115
www.csop.cz/dumochrancuprirody
St 16. 11. 18.00 hod. Netopýr ve vafkách aneb nenechte
je uhořet! Přednáší Ing. Dagmar Zieglerová.
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác
www.dajanapraha.cz
So 12. 11. 9.30 – 18.00 hod. Rodinné (a jiné) konstelace
v Dajáně, seminář, během kterého můžete najít odpověď
na svůj soukromý problém, vede zkušený lektor Aleš Michálek. Nutná rezervace na tel.: 721 040 045.

Branická třešňovka: uspávání broučků a zamykání
sadu s Ekoškolkou Rozárkou se uskuteční 10. 11. (17.00 –
18.00 hod.). Děti s rodiči si přinesou broučka vyrobeného z přírodních materiálů (šišky, kaštany, větvičky,
brambory). Za svitu lampiónů se vydáte broučky a celou
třešňovku uložit k zimnímu spánku. Info: www.podhoubi.cz, jana.budova@podhoubi.cz, tel. 776 356 959.
Foto: Zdeněk Kříž

Samozřejmě, to by jinak nešlo. Každý recept
proto pečlivě ladím a testuji na mojí rodině.
Teprve potom ho pustím do světa.
Jaký máte vztah k bylinkám?
Nejsem na ně žádná odbornice, ale bylinky mě
moc baví. Bydlím na venkově, kde je každoročně pěstuji a sbírám. A samozřejmě ráda používám do spousty jídel. Dává mi to pocit kontaktu
s přírodou a ten mám moc ráda.

Café Start
Hurbanova 1285, Krč
Tel.: 730 516 409, info@cafestart.cz, www.cafestart.cz
St 30. 11. 19.30 hod. Cestovatelský večer – Palestina
Promítání a vyprávění zážitků z cest. Vstupné dobrovolné.
Doporučuje se rezervace předem.
RC 4medvědi (školka Začít spolu)
Bítovská 5, Michle, www.4medvedi.cz
Pá 25. 11. 17.00 – 19.00 hod. Vázání adventních věnců
Velký výběr ozdob a materiálu, cena za dílnu 350 Kč/velký věnec.
Přihlášky do 18. 11. na petra@4medvedi.cz, tel.: 724 464 329.

Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle, tel: 773 89 88 55
www.hernickalumpik.cz
Ne 13. 11. 10.30 hod. Pejsek a kočička, divadélko pro děti
od 2 let. Nutná registrace na info@hernickalumpik.

Baby Office
Business centrum Zálesí, Krč
Pod Višňovkou 1662/25, budova B3, 6. patro
St 16. 11. 9.00 – 15.00 hod. Ženy v podnikání – přednášky a jarmark
Podnikatelky se podělí o své příběhy a zkušenosti. Na
jarmarku lze nakoupit vánoční dárky nebo se zapojit jako
prodejce. Vstup na přednášky 150 Kč, rezervace míst na
www.babyoffice.cz, vstup na jarmark zdarma.

MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Kamýk, tel. 241 712 071, www.mcbalonek.cz
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz
Pá 18. 11. 16.00 – 20.00 hod. a so 19. 11. 10.00 – 18.00
hod. Vázání adventních věnců
Přijďte si vytvořit vlastní originální adventní věnec či jinou
vánoční dekoraci. Bližší informace na webu: mcbalonek.cz,
FB a v letácích.

Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Krč
Tel. 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum.cz, www.hobbycentrum4.cz
Čt 17. 11. 8.00 - 16.30 hod. Den s Amforou
Zábavný den pro všechny kluky a holky. Tvoření, pečení, pohyb a zábava. Součástí programu jsou svačiny, oběd a pitný
režim. Info klub Amfora, tel. 602 507 510.

MC Rybička
Stallichova 514/2, Krč
FB Rodinný klub Rybička, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz
Ne 27. 11. 10.00 - 12.00 hod. Výroba adventních věnců
Pro rodiče s dětmi od 7 let.
Kurzovné 180 Kč členi / 200 Kč ostatní + cena materiálu.
Registrace nutná! Rezervace do 24. 11. na mcrybicka@
centrum.cz.

Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50, Lhotka
Info: 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
Út 29. 11. 18.00 – 19.00 hod. Apiterapie - léčba medem
a včelími produkty
Blahodárné účinky medu, propolisu, pylu, mateří kašičky
a vosku. Ochutnávka medu a ostatních včelích produktů.
Přednáší: Ing. Hana Chmelová z organizace Českého svazu
včelařů. Vstupné dobrovolné.
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Žluté lázně: 29. 10. (12.00 – 19.00 hod.) setkání všech
strašidel. Yelloween mohou přijít oslavit malí i velcí
návštěvníci v maskách a kostýmech. Chybět nebude
strašidelná show, karneval, dlabání dýní i řada akcí pro
děti. Vstup je zdarma.
Kaple Thomayerovy nemocnice: ve čtvrtek 3. 11. od
19.00 h. Requiem za zemřelé v Thomayerově nemocnici.
Vystoupí pěvecký sbor Corus Carolinus Kladno, vstupné
dobrovolné. Ve čtvrtek 16. 11. od 16.00 h. koncert žáků
oboru flétna ze ZUŠ Praha 4 Křtinská za klavírního doprovodu Iljany Christové Nikolovové. Vstup volný.

Tipy na listopad
Více akcí najdete na webových stránkách jednotlivých
spolků a mateřských center.

Co kde bude a bylo

KC Novodvorská: skupina SCREAMERS opět vystoupí
v KC Novodvorská, a to 15. 11. v 19.30 hod. se svým novým
programem „Videopůjčovna“. Předprodej vstupenek bude
v nově otevřené cukrárně Simona v KC Novodvorská.
Kostel na Lhotce: Farní akademie farnosti Praha – Lhotka pořádá přednášku na téma Rozumět internetovým
dětem, a to v neděli 20. 11. od 16.00 hod., Ve Lhotce 36.
Vstup zdarma.
Nuselská radnice: 21. Mezinárodní festival jazzového
piana pokračuje koncerty ve velkém sále, vždy od
19.30 hod: 22. 11. Krisztián Olah a Lorenz Kellhuber;
23. 11. Valér Miko a Filipe Raposo, 30. 11. Michal Šupák
a Gadi Stern, 7. 12. Thomas A. Turunen a Kuba Cichocki.
Vstupenky je možno objednat na e-mailu:
objednavka@jmw.cz nebo zakoupit přímo na místě.
Info na www.jmw.cz.
Naše kavárna v Thomayerově nemocnici: 1. 12. od
17.00 hod. autogramiáda knihy Olgy Struskové O čem
se (ne)mluví. Jádrem publikace jsou příběhy mladých
lidí s Downovým syndromem. Vstup volný. Rezervace:
Blanka Vogelová – tel. 739 020 260, 261 082 265,
261 084 017.
SK Oaza Praha: každé pondělí a pátek tenis pro školy,
dotovaný z grantu MČ Praha 4. Volné hodiny v tenisové
hale, Jeremenkova 106, Praha 4, pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
a mateřských škol, pod odborným vedením. Bližší info
na tel. 602 255 602.
Braník: v klubové místnosti DPS v Branické 43/55 se
uskutečnilo setkání zájemců o znovuzaložení místní
baráčnické obce. Příchozí s tradicí seznámil rychtář Pavel
Klíma a zástupci pražských baráčnických obcí. Vystoupily děti ze souboru Modřenec a na místě byly vystaveny
historické fotografie a kroniky. Zájemci o členství
mohou napsat na e-mail pa.klima@centrum.cz.
Adventní akce: ŘKF u kostela sv. Václava, Svatoslavova 7: Přijďte do kostela sv. Pankráce (ul. Na Pankráci), vždy
ve středu a v sobotu, od 6.30 hod. (30. 11., 3., 7., 10., 14.,
17. a 20. 12.), na adventní mši s rorátními zpěvy. Církev
československá husitská, Sbor Alberta Schweitzera, U Michelského mlýna 124/27: 1. 11. út 18.00 h. svátek všech
mučedníků a svědků Páně, vzpomínka zemřelých, 26. 11.
so 17.00 h. koncert dětí (klavír, varhany, flétny). FS ČCE
Praha 4 – Nusle, Žateckých 11: 25. 11. pá 9.00 h. výroba
adventních věnců, 27. 11. ne 9.30 h. bohoslužby s Večeří
Páně, 14.30 h. adventní odpoledne s programem.
TJ Pankrác: v hale v Lomnického 1 se uskuteční vánoční
výstava Ezotera (26.-27. 11.). Přednášky, prodejní výstava
- vánoční dárky, doprovodný program.
Info na www.festivalmilujsvujzivot.cz.
www.praha4.cz
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Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. út
2. st
3. čt
4. pá
7. po
8. út
9. st
10. čt
11. pá
12. so
15. út
17. čt
18. pá
19. so
20. ne
21. po
22. út
23. st
24. čt
25. pá
26. so
28. po
29. út
30. st

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
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Práskni do bot - komedie
Paní plukovníková - komedie
Generálka - komedie
Dědicové - komedie
Charleyova teta - komedie
Tři v tom - komedie
Shylock - tragikomedie
Generálka
Charleyova teta
Takový žertík - komedie
Paní plukovníková - komedie
Charleyova teta
Generálka
Poslední aristokratka - komedie
Poslední aristokratka
Manželské vraždění - komedie
Paní plukovníková
Shylock
Generálka - zadáno
Poslední aristokratka - zadáno
Dědicové
Zahraj to znovu, Same - komedie
Tři v tom - komedie
Poslední aristokratka - zadáno
Poslední aristokratka

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

1. út 19.00 Generation Jam - koncert
2. st 19.30 Kolonie - kinokavárna
3. čt 20.00 Vladimír Mišík a ETC - koncert
6. ne 15.00 Pohádková rezervace:
		
Past na Ptáčka
7. po 19.00 Jak se nestát pacientem
		Přednáška MUDr. Jana Hnízdila.
8. út 19.00 Přednáška o architektuře
		s Davidem Vávrou
9. st 19.30 Chronic - kinokavárna
12. so 15.00 Lichožrouti - filmový klub pro děti
13. ne 15.00 O Sněhurce – loutková pohádka
14. po 18.00 Tereza Kučerová: kresby a malby
		- vernisáž
15. út 20.00 Jana Hanáková: Červená a modrá
16. st 19.30 Rodinné štěstí - kinokavárna
17. čt 19.00 Hrobka s vyhlídkou – divadelní hra
19. so 19.00 Hrobka s vyhlídkou
20. ne 15.00 O Zlaté rybě - pohádka
21. st 19.30 Evžen a Kopírák - komedie
23. st 19.30 Tenkrát v ráji - kinokavárna
24. čt 19.00 Klopýtání za hvězdou
		
– ZUŠ Modřany
27. ne 10.00 Adventní dílna
		s Markétou Fleischnerovou
15.00 Slyšte, slyšte pastuškové aneb
		vánočka nazdařbůh – pásmo koled
28. po 19.30 Besídka 2016 – divadlo Sklep
29. út 19.30 Besídka 2016
30. st 19.30 Výběr z Besídek

Divadlo Na Fidlovačce

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

Komorní Fidlovačka

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

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

1. út
4. pá
5. so
8. út
19. st
10. čt
11. pá
12. so
15. út
16. st
21. po
22. út
23. st
24. čt
26. so
28. po
29. út
30. st

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30

Magor - činohra
Dohazovačka - činohra
Famílie - činohra
Eva tropí hlouposti - činohra
Dohazovačka - činohra
Jen žádný sex - činohra
Nerušit, prosím - činohra
Jeptišky - muzikál
Dohazovačka - činohra
Famílie - činohra
Jeptišky - muzikál
Eva tropí hlouposti - činohra
Magor - činohra
Famílie - činohra
Až naprší a uschne - činohra
Techtle Mechtle - činohra
Familie - činohra
Jeptišky - muzikál

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

1. út
5. so
7. po
8. út
11. pá
14. po
16. st
21. po
28. po
30. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Plný kapsy šutrů - činohra
Umění vraždy - činohra
Tři holky jako květ - činohra
Můj báječný rozvod - činohra
Nejlepší kamarádky - činohra
Můj báječný rozvod - činohra
Umění vraždy - činohra
Tři holky jako květ - činohra
Můj báječný rozvod - činohra
Plný kapsy šutrů - činohra

Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, Praha 4
rezervace@divadlobezhranic.cz
tel. rezervace 607 088 273

Trad iční lout kové d ivad lo

05. 11. Zvířátka a loupežníci 12. 11. Bajaja
19. 11. Broučci

24. – 26. 11.
Novodvorský Zvoneček

Workshopy, výstava a samozřejmě spousta pohádek
v podání našem i od našich skvělých kolegů
loutkářů - a věřte, letos je opět z čeho vybírat.
Sledujte náš web nebo naší facebookovou stránku.
Vstupné, jako loni - zdarma!
hrajeme v KC Novodvorská vždy od 14:00 a 15:30

tel.: 608 982 230
www.praha4.cz

út 1. 19.30 Dva muži v šachu
so 5. 17.00 Racajda
po 7. 19.30 Hadrián z Římsů
st 9. 19.30 Sluha dvou pánů
st 23. 19.30 Prachy dělaj nevěstu - hosté
pá 4. 19.30 Charliova teta, divadlo Maškara
ne 6. 15.00 Pekelná polízanice,
		divadlo Sentiment
pá 11. 19.00 Charliova teta, divadlo Maškara
ne 13. 14.00 Jo, není to jednoduchý,
		divadlo Bez Zábran
so 19. 15.00 Jen počkej, zajíci!,
		divadlo Applause
po 21. 19.30 Ani o den dýl!, divadlo Miraon
čt 24. 20.00 Musíš projít řízením,
		divadlo Improvizace.cz

Jak správně pečovat
o nohy?
Na nohách se zrcadlí náš zdravotní
stav. MČ Praha 4 proto připravila na
28. 11. od 14.30 hod. na Nuselské radnici (3. patro) pro rodiče i prarodiče
praktickou přednášku zkušené fyzioterapeutky z lázní Jáchymov, která
se specializuje právě na chodidla,
správnou chůzi a vše, co s tím souvisí.
Rovněž výběr obuvi je nesmírně
důležitý, součástí přednášky bude též
povídání se specialistou na zdravou
obuv pro děti i dospělé. (red)

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při
každodenních činnostech.
Poradenství • Osobní asistence • Domov pro
seniory • Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
14. a 28. 11., po 15.00 – 18.00 hod.
KOTY SWING BAND - restaurace Michelský dvůr.
15. 11., út 11.00 – 18.00 hod. VEČER
SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Závazné objednávky celých hus přijímány do
10. 11. Rezervace míst na: velena.obstova@sue-ryder.cz, tel.: 244 029 155.
21. – 22. 11., po – út 10.00 – 18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
V úterý končí v 17.30 hod. Divadelní sál
Domova Sue Ryder
26. 11., so 10 - 18.00 hod. VÁNOČNÍ
JARMARK V MICHELSKÉM DVOŘE
Vstup volný, celý areál Domova Sue Ryder, více
informací: www.sue-ryder.cz/jarmark

Branická 63, Praha 4.
info@branickedivadlo.eu
+420 602 542 969

2. ST 16.00 Dva nahatý chlapi
veřejná generálka
3. ČT 19:30 Dva nahatý chlapi
premiéra
5. SO 11:00 Pohádky do kapsy
SemTamFór
8. ÚT 19:30 Běž za svou ženou
9. ST 19:30 Z deníku hraběnky M
12. SO 16:00 Jaroslav Uhlíř – koncert
14. PO 19:30 Ani o den dýl – komedie
SemTamFór
16. ST 19:30 Běž za svou ženou
19. SO 18:00 Kabaret
20. NE 11:00 Pohádky do kapsy
SemTamFór
22. ÚT 19:30 Dva nahatý chlapi
23. ST 19:30 Pavel Dobeš
25. PÁ 19:30 Zázračné cvičení
premiéra
26. SO 19:30 Záměna – komedie
SemTamFór
28. +29.
Mezinárodní pěvecký
PO-ÚT 19:30 festival Diamonds Voice
pod Záštitou MČ Praha 4
vstup volný
30. ST 19:30 Běž za svou ženou

www.branickedivadlo.eu
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Senioři
Nepřehlédněte
Další kurzy trénování paměti
Od října již probíhají tři kurzy trénování paměti,
do kterých se přihlásilo 56 seniorů. Další čtyři
pětidílné kurzy trénování paměti proběhnou
v listopadu, a to opět buď pro začátečníky
v pondělí 7., 14., 21. a 28. 11. a 5. 12. od 10.00
a 12.30 hod., nebo pro pokročilejší ve středu 9.,
16., 23. a 30. 11. a 7. 12. od 10.00 a 12.30 hod.,
a to v délce 90 minut. Přihlášky do kurzů jsou
přijímány na bezplatné telefonické lince
800 100 128 od středy 2. listopadu od 8.00 hodin. Kapacita je 18 účastníků na 1 kurz. (red)
Co v sobě ukrývají pohádky?
Zajímá i vás, proč my Češi máme tolik rádi
pohádky? Proč a jakým způsobem je dětem
vyprávět? Na tyto a další otázky budete hledat
odpověď společně s psycholožkou a grafoložkou
PhDr. Evou Boháčkovou, z Ateliéru Psychologie
radosti a spoluautorkou knihy Co se dnes hraje? Pohádky 21. století. Přednášku zajistila MČ Praha 4
na 15. 11. od 10.00 hodin v malém sále Nuselské
radnice, přihlášky přijímány od 7. 11. (red)
Jak správně chodit, stát a sedět
Naučte se, jak správně stát a chodit, držet tělo,
pokládat nohu, došlapovat a jak neoperativním
zásahem zlepšit zdravotní problémy, jako např.
vbočený palec, plochou nohu, patní ostruhy,
kladívkové prsty, bolesti kolen, kyčlí, zad apod. MČ
Praha 4 nabízí praktickou přednášku fyzioterapeutky z lázní Jáchymov, která se specializuje právě na
správnou chůzi a vše, co s tím souvisí. Přednáška se
bude konat v pondělí 28. 11. od 10.00 hod. v malém
sále Nuselské radnice, přihlašuje se od 21. 11. (red)
Zábava při cimbálovce
Další z řady akcí, které MČ Praha 4 pro seniory
pořádá, se opět povedla. V KC Novodvorská
proběhlo v říjnu setkání Neseďte doma, přijďte
za námi – „Senioři jak víno – vínečko rudé“. Návštěvníci si užili cimbálovku, dobré víno a každý dostal krásné přání od Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ, uprostřed), zástupkyně starosty. (red)

sport

Pohár seniorů Prahy 4 v tenise

P

átý ročník populární soutěže proběhl v areálu Tenisového klubu Konstruktiva za účasti 44 seniorských dvojic a pod záštitou zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS). Nejstaršímu hráči
bylo obdivuhodných 89 let, z vítězství se nakonec radovali Jiří Březina, Jiří Víta (nad 70 let),
Petr Matoušek, Zdeněk Mazák (nad 60 let) a Jana Zemanová, Slávka Langmajerová. (red)

Family Cup pro celou rodinu
Začátkem října se uskutečnil tenisový turnaj rodinných dvojic – Family Cup. Během dne, kdy sportovní
klání doprovázel i zábavný program pro celou
rodinu, se v areálu TK Konstruktiva utkalo
23 rodinných dvojic. Pomyslné zlato získali v kategorii s členem týmu do 11 let Jandourkovi a v kategorii
bez omezení Bánovi. Nad akcí převzal záštitu Zdeněk Kovařík (ODS, vlevo), zástupce starosty. (red)

Cyklistický závod
olympijské naděje
Středeční dopoledne 5. října patřilo v parku
Na Pankráci dětem z několika základních
škol Prahy 4, které se utkaly v Cyklistickém
závodě olympijské naděje. Startovalo se ve třech
věkových kategoriích, závodu fandili a bedlivě
dohlíželi olympionici z Prahy 4, kteří společně
se zástupcem starosty Zdeňkem Kováříkem
(ODS) předali ceny vítězům. (red)

Mažoretky přivezly titul
mistryň světa
V chorvatské Poreči bojovalo více než 3000 mažoretek z 12 zemí o tituly na světovém šampionátu. Tým
SympA, který má tréninkovou základnu ve Školní
ulici, dosáhl velkého
úspěchu v podobě získání titulu II. vicemistryň světa v kategorii
classic baton kadet
a titulu mistryň světa
v kategorii classic
baton junior. (red)

Centrum Elpida
St 16. 11. 9.00-10.00 h.

Úterý a čtvrtky 14.00–16.00 h.

Palácové zahrady

Digitální fotografie I.

Přednáška z cyklu Povídání o Praze.
Po 21. 11. 14.00-17.00 h.

Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače,
digitální úpravy a vylepšení fotografií.
St 23. 11. 11.30-12.30 h.

Rodinná historie
Sestavte svůj rodokmen na počítači
22. 11. – 8. 12.

Televize a rádia na internetu
Praktický mini seminář z cyklu Témata dneška.

Na Strži 40 (hned u pošty), informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335
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Tichá vzpomínka
Dne 28. 10. tomu bude již 8 let, co nás opustila
paní PhDr. Helena Voldřichová, bydlištěm na
Spořilově. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím
se mnou tichou vzpomínku.
Helena Mertová
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
listopad 2016
Nový cyklus přednášek dr. Havlovcové na
téma „Pražské katastrofy“ – 1. část „Povodně
v Praze“

1. 11. od 14.00 h., malý sál
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 17. 10. – 50 míst

Prohlídka synagog – s průvodcem (opakování) 3. 11. od 10.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
IC Maiselova 38/15, P1
od 24. 10. – 30 míst; vstupné 88 Kč/
os.
Tradiční turnaj ve stolním tenise (pro ženy
i muže)

3. 11. od 14.00 h., ZŠ
Jílovská

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 24. 10. – 40 míst

Literární odpoledne s hercem Jiřím Brožem na 8. 11. od 14.00 h., malý sál
téma „Zadáno pro zvláštní školu“ – věnováno Nuselské radnice
nedožitým výročím zpěváka, herce a komika
Jiřího Grossmanna

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 31. 10. – 50 míst

Neseďte doma, přijďte za námi (8) – staročeské 10. 11. od 14.00 h., slavpísničky při harmonice
nostní sál Nuselské radnice

výdej vstupenek 1. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 100 míst – jen na vlastní OP!

Psychologie pohádek – přednáška psycholožky Evy Boháčkové

15. 11. od 10.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 7. 11. – 50 míst

Výstava „Venkov“ - přináší atmosféru venkova
do srdce Prahy – s průvodcem

15. 11. od 14.00 h., Národo- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
pisné muzeum Letohrádek od 7. 11.; 30 míst; vstupné 40 Kč/os.
Kinských, Kinského zahrada
98

Nový cyklus přednášek PhDr. Havlovcové na
téma „Pražské katastrofy“ – 2. část - Velké
požáry v Praze

22. 11. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 14. 11.; 50 míst

Slovenská epopej – prohlídka s lektorem
(Jedna z posledních možností prohlídky před
zapůjčením obrazů do ciziny!)

24. 11. od 10.00 h., sraz
před Veletržním palácem,
Dukelských hrdinů 47,
Praha 7

„Jak správně chodit, stát a sedět, aby nás nic
nebolelo“ - praktická přednáška fyzioterapeutky z lázní Jáchymov

28. 11. od 10.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 21. 11.; 40 míst

Proměny Jiřího Žáčka – hravá poezie Jiřího
Žáčka v doprovodu klavírních melodií

29. 11. od 15.00 h., velký sál výdej vstupenek 22. 11. od 8.00 do
Nuselské radnice
8.30 h., přepážka č. 34, přízemí MČ
Praha 4, Antala Staška - 110 míst – jen
na vlastní OP!

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 14. 11.; 30 míst; vstupné 90 Kč/os.

prosinec 2016
Vánoční dílna – výroba vánoční dekorace

1. 12. od 10.00 h., klub
Amfora, Pujmanové

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 21. 11. – 20 míst

Předvánoční rozjímání s básníkem Petrem
Skarlantem

1. 12. od 14.00 h., malý sál
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 21. 11. – 30 míst

Předvánoční prohlídka chrámu sv. Mikuláše na
Malé Straně

6. 12. od 10.00 a 11.30 h.,
sraz před vchodem kostela,
Malostranské nám.

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 5. 12. – 35 míst; vstupné 70 Kč /os.

Neseďte doma, přijďte za námi (9) – „Veselé
vánoční hody…“ – předvánoční posezení
s hudbou k tanci i poslechu – jako host vystoupí
Eva Pilarová

8. 12. od 14.00 h.,
KC Novodvorská

výdej vstupenek 29. 11. od 8.00
do 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst – jen na vlastní OP!

Neseďte doma, přijďte za námi (10) - adventní
koncert - Musica Dolce Vita (trio harfa, flétna
a zpěv)

15. 12. od 14.00 kostel
Panny Marie královny míru,
Praha 4 - Lhotka

výdej vstupenek 6. 12. od 8.00 do
8.30 přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala Staška
- 160 míst

Senior Hobby klub
Út 10.00-11.00 hod. VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI
v přízemí pavilonu A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4.
Vstup 20 Kč
17.00- 18.00 hod. KURZ RELAXACE – pravidelná
hodina aktivního duševního odpočinku s relaxačními
a meditačními technikami. Klub Amfora, Pujmanové
9. Vstup 20 Kč
Čt 18.00- 19.00 hod. KURZ DĚJIN UMĚNÍ – vizuální
procházka vývojem malířství, sochařství a architektury
www.praha4.cz

od pravěku po současnost. Klub Amfora. Vstup 20 Kč
9.00-11.30 hod. SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE. Klub Amfora. Vstup zdarma.
Čt 3., 10. a 24. 11. 9.30–11.00 hod. STOLNÍ TENIS Klub Amfora. Vstup zdarma.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v klubu Amfora (tel. 241 731 510, linka 21
nebo 602 507 510).

Společenská rubrika
V srpnu oslavila
krásné 104. narozeniny Věra Svatá.
Všechno nejlepší
a hodně zdraví
v dalších letech jí
přišel za MČ Praha 4 popřát Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ), starosta MČ Praha 4.
V poslední
zářijové dekádě
oslavil 98. narozeniny doyen mezi
čestnými občany
MČ Praha 4 prof.
MUDr. Eduard
Kuhn, DrSc. Pevné zdraví a životní elán do
dalších let mu za radnici přišel popřát zastupitel
a bývalý starosta Pavel Caldr (BEZPP), kterého
doprovodila čestná občanka Prahy 4 Jaroslava
Křupalová.
V září se dožila
neuvěřitelných
105 let
Ludmila Slavíková, která je
zřejmě nejstarší
občankou
MČ Praha 4.
K významnému
životnímu jubileu jí přišla poblahopřát Iva Kotvová
(Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty MČ Praha 4.
Dne 20. 10.
oslavili 60 let
společného
života
Marie a Ladislav Janů
z Podolí
Hodně zdraví
do dalších let přejí děti, vnoučata a pravnoučata.
Dne 14. 11. oslaví 70.
narozeniny
Karel Šplíchal z Pankráce
Do dalších let přejeme
hodně sil a zdraví. Tvoji
přátelé a spolupracovníci.
Dne 28. 11. oslaví 85. narozeniny
Růžena Citová z Braníku
Milá maminko, babičko
a prababičko, blahopřejeme k Tvým krásným
narozeninám a přejeme
hodně zdraví, pohody
a optimismu do dalších
let. Blahopřání zasílá
celá Tvá velká rodina a především pravnoučata
Vítek, Daník, Adélka a Marianka.
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Inzerce

SC-362183/02

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PONDĚLÍ 5. PROSINCE 16:00 – 19:00

JJ > TOUR
PÁTEK 18. LISTOPADU, 15:00 - 19:00

Zábavný program s Mikulášem, čerty a anděly

MEGA BABY BAZAR
SOBOTA 12. LISTOPADU 14:00 – 17:00
V prvním patře centra v jednotce vedle Merkur Casino

Nejenom oblečení, ale veškerý dětský sortiment: kočárky, sportovní
potřeby, hračky, …

Mega show JůTuberů, focení, autogramiáda
a hlavně knížka JÁ, JŮTUBER za super cenu.

PROGRAM MAŇÁSKOVÝCH
PŘEDSTAVENÍ DIVADLA ÚSMĚV
NA LISTOPAD
VÁNOČNÍ STROM RÁDIA KISS 98
21. LISTOPADU AŽ 20. PROSINCE
Obdarujte děti, které nemají v životě takové štěstí jako vy!

1. 11. O MYSLIVCI MARTINOVI
8. 11. O KOČIČCE A PEJSKOVI
15. 11. KRAKONOŠOVO SPADLÉ LISTÍ
22. 11. O SMUTNÉ PRINCEZNĚ
29. 11. O BUDULÍNKOVI

fb: NovodvorskaPlaza / plazanovodvorska.cz / twitter: OCNovodvorska

SC-351841/09

inzerce

160400_CC_podval_188x63.indd 2

BALKAP, s.r.o.

SC-362151/03
16.9.16 10:15

23 let jsme tu s Vámi

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Malířství
Lakýrnictví

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel.: 602 581 122

www.znalec.f-m.cz
SC-351920/09

4,4 x 2,0 cm

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
SC-351757/10
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MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

SC-351786/10

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-362350/01

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

SC-351771/10

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

19/10/16 13:25

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

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

2_Tucnak_Linea_16.qxp_00 Linea08-1 14.09.16 12:16 Stránka 1

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

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-361061/08

PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz
SC-351837/10

SC-351795/08

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE
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SC-351810/09

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-350033/01
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Tomáš Munzar

LINEA 2016
Instalatér
Tučňák 608
září,554 617
INSTALATÉRSKÉ
Naše Praha 5+10
říjen, SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
188 x 30REKONSTRUKCE
mm


SC-361411/07

SC-351879/09

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Hana Žížalová
Praha 4
Michelská 1005/29
602 406 106
241 433 739

SC-362213/02

SC-362295/01

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

úterý 10.00 - 14.00;

čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
SC-3622306/01

servis
Pomoc a podpora
• APERIO, nezisková společnost pro zdravé
rodičovství, má nově sídlo v Praze 4. Již 15 let
podporuje rodiče a nastávající rodiče ve zvládání
rodičovství, slaďování práce a rodiny a v náročných
situacích, které rodičovství přináší. Nabízí bezplatné webové, telefonické a osobní právní a psychologické poradenství, organizuje kurzy pro nastávající
rodiče a rodiče malých dětí, podává pomocnou
ruku mámám a tátům, kteří zůstali s dětmi sami.
Aperio najdete nedaleko nám. Bratří Synků na
adrese V Luhu 6 nebo na www.aperio.cz a fb.
• Novou bezplatnou službu nabízí Pražanům
Gambling ambulance, v níž najdou pomoc
rodiny, které se ocitly v tíživé situaci kvůli tomu,
že některý z jejich členů propadl hazardnímu
hraní. Kontakt na telefonu 774 70 10 70 (pondělí
až pátek 9.00 – 17.00 h.) nebo na gambling@
sananim.cz, příjem klientů je možný i bez doporučení po předchozím telefonickém objednání.
• Ochránci zvířat sv. Fr. z Assisi, sídlící v Podolí na Dvoreckém nám. č. 1, poptávají uzamykatelnou místnost s elektřinou, vodou a vytápěním a nižším nájmem. Např. snížené přízemí
apod. Využití pro ubytování koček po kastraci.
Tel.: 723083403, Zuzana Bakovská. (red)

Představujeme
Farní charita Chodov
Odpovídá Eva Černá, ředitelka FCHCH
Co je hlavním posláním Farní charity Praha 4 Chodov?
Lidé vysokého věku nebo s chronickým onemocněním touží po bezpečí a pohodlí svých
domovů, kde často nemohou být bez pomoci
druhých. Smyslem existence naší charity je tuto
pomoc nabízet a poskytovat.
Jaké konkrétní služby lidem nabízíte?
Naše organizace poskytuje služby domácí péče,
pracovníci za vámi přijdou až domů. Zdravotní
sestřičky udělají zdravotní výkony třeba přímo ve
vaší ložnici, pečovatelky a osobní asistentky pomohou s osobní hygienou, oblékáním, zajištěním
stravy a péčí o domácnost. Konkrétní informace
najdete na našich webových stránkách.
Je vaše nabídka poskytovaných služeb něčím
výjimečná v rámci Prahy?
Nabízíme široké spektrum terénních služeb,
zdravotní i sociální péči. Naši klienti mohou
využít jednu službu nebo jich více vhodně
kombinovat, přesně podle svých potřeb. Vydali
jsme také knížku příběhů o domácí péči, která
neformálním způsobem představuje naše služby
a otevírá náš svět široké veřejnosti.
Jak hodnotíte spolupráci s MČ Praha 4?
Poskytujeme služby na území celé Prahy 4,
s městskou částí spolupracujeme mnoho let.
Naše spolupráce je kvalitní a příjemná. (red)
Kontakty:
U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4 – Chodov
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Frühbauer
Telefon: 272 941 972, 737 948 638
E-mail: socialnisluzby@charitapraha4.cz
Web: www.charitapraha4.cz
20 Tučňák • 11/2016

Zahrajte si beachvolejbal
se Čtyřkou

T

itul mistryň Evropy do 18 let či vítězství
na ženském halovém mistrovství ČR do
20, to jsou nedávné úspěchy beachvolejbalistek Beachklubu Pankrác.
Zasportovat si na pankráckém písku můžete ale
i vy. Novinkou je tu totiž seriál turnajů pro rodiče
s dětmi Plážujeme se Čtyřkou. „Den začíná dvouhodinovým tréninkem s našimi trenéry, poté si
rodiče s dětmi zahrají turnaj,“ říká Michal Rázek
z Beachklubu Pankrác a pokračuje: „Chceme tak
rozšířit možnosti sportovních aktivit pro rodiče
s dětmi, aby společně strávili víkendový den.
Beachvolejbal je velmi populární, tak proč do něj
nezapojit celou rodinu?“
Začít s beachvolejbalem může v podstatě každý,
jak úplný začátečník, tak pokročilý hráč, věk
není rozhodující. „Pro seznámení s pískem
nabízíme jednorázové kempy v pátek a neděli
večer a každé ráno od pondělí do pátku. Pro ty
zapálenější máme intenzivní sobotní kempy. Též
se u nás přes víkendy hraje široká paleta turnajů
pro všechny výkonnostní úrovně. Děti tu naleznou místo v kroužcích plážového volejbalu, ty
nejšikovnější jsou vybrány do speciálních skupin

Pankrácké beachvolejbalistky sklízejí úspěchy.
Foto: BP

talentů a připravujeme je na závodní kariéru.
A v květnu a září jezdíme na soustředění do Itálie
a celé rodiny s dětmi mají krásnou sportovní
dovolenou,“ uzavírá Michal Rázek. (md)
Kontakt:
Beachklub Pankrác
Horáčkova 1100/14, Krč
Telefon: 724 337 967, www.beachklub.cz

Jaké služby nabízí Pohoda?
Společnost pro normální život lidí s postižením Pohoda zve 22. listopadu na Den otevřených dveří
do svého sídla v Roškotově ulici č. 6.
Po celý den od 10.00 do 19.00 hod. budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si prostory, ve
kterých probíhají aktivity denního stacionáře, a informovat se o službách, které Pohoda aktuálně nabízí. Stejně tak budou moci s pracovníky Pohody konzultovat situace, které aktuálně řeší. Navíc se
mohou zúčastnit i jednotlivých pracovních terapií a seznámit se tak s chodem organizace a životem
uživatelů jejích služeb.
Pohoda již více než 18 let provozuje sociální služby pro lidi s mentálním znevýhodněním. Jsou mezi
nimi denní stacionář, osobní asistence, terénní odlehčovací služba, chráněné bydlení a v neposlední
řadě odborné vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. Pohoda také provozuje kavárnu Bílá
vrána, která zaměstnává lidi s mentálním znevýhodněním. Info na www.pohoda-help.cz. (red)

Čím vylepšit školu v Michli?
V michelských základních školách Ohradní,
Mendíků, Na Líše a Bítovská běží od 10. října
za podpory MČ Praha 4 soutěžní kampaň Lepší
škola. Žáci získávají během výuky informace
o tom, jak mohou zlepšovat prostor, ve kterém
žijí, a navíc si vše zkouší v praxi. Spojovacím
článkem kampaně je aplikace Lepší místo, přes

kterou děti i rodiče posílají nápady na to, co
chtějí ve škole nebo v jejím bezprostředním
okolí vylepšit. Tipy mohou zasílat do
6. listopadu přes #lepsiskola, na jaře pak
dva nejlepší nápady získají po 50 000 Kč od
společností Microsoft, Česká spořitelna a O2
Czech Republic. Info na www.lepsimisto.info/
lepsiskola. (red)

Habrovka přivítá adventní bazar
Tradiční charitativní adventní bazar proběhne ve velkém sálu u farnosti sv. Františka v Krči na
Habrovce (U Habrovky 2) v neděli 27. 11. od 9.00 do 15.00 hod. Podpořit akci můžete především
darováním skutečně všech nepotřebných věcí (knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby, malý
nábytek, malá elektroniky, hračky, sklo, keramika, porcelán, nádobí, oblečení dětské i dospělé, boty,
sportovní potřeby).
Příjem proběhne v sobotu 26. 11. od 13.00 hod. v prostorách sálu / kavárny Habrovka, U Habrovky 2, Krč.
Bazar nabídne jednak vánoční sortiment zboží, tj. především adventní věnce, svíčky a ozdoby, ale
také vánoční dárky z širokého sortimentu bazarového zboží. Připravena bude rovněž škála domácích gastronomických lahůdek, jejichž nákupem je možné rovněž přispět na charitativní účel akce.
Info: lucie.kirsch@volny.cz. (red)
www.praha4.cz

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – listopad
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00–20:00

Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Nad Pískovnou x Přechodní

01 16:00–20:00
01 16:00–20:00
01 16:00–20:00

Vavřenova
Pod Terebkou–nad schody
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Pekárenská x Prostřední
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami 2 – U trafačky č. TS 5178
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Mikuláše z Husi
Pod Dálnicí č.1
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Zapadlá x Zelený pruh
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova / u garáží /
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I. x Pacovská
U Habrovky x U Krč. vodárny
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Vzdušná x Na 1736/15
Rovinách
Rosečská
Klánova x U Vodotoku
V Hodkovičkách x Jitřní
Podolská x K Vysoké cestě

01
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
11

Družstevní ochoz x Zdařilá

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

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Boleslavova x Božetěchova
14 16:00–20:00
Nad Lesním div. x Němčická
14 16:00–20:00
Pod Krč. lesem x V Jehličí
14 16:00–20:00
Plamínkové (u garáží)
15 16:00–20:00
Jiskrova x Na Mlejnku
15 16:00–20:00
Podolská x U Vápenné skály
15 16:00–20:00
Kamenitá
16 16:00–20:00
Jílovská (u Údolní)
16 16:00–20:00
Lukešova x Bohrova
18 16:00–20:00
Na Zlatnici x Na Podkovce
18 16:00–20:00
Branická x K Ryšánce
18 16:00–20:00
Sinkulova x Na Klikovce
18 16:00–20:00
V Hodkovičkách x Jitřní
18 16:00–20:00
Pod Jalovým dvorem
18 16:00–20:00
Na Květnici–u stanoviště tříděného odpadu 21 16:00–20:00
Sdružení x Nad Studánkou
21 16:00–20:00
Horáčkova X Bartákova
21 16:00–20:00
Pod Vršovickou vodárnou III.
22 16:00–20:00
Baarova x Telčská
22 16:00–20:00
Bítovská
22 16:00–20:00
Psohlavců x Věkova
23 16:00–20:00
Ružinovská x Kukučínova
23 16:00–20:00
Nad Havlem x U Krč. nádraží
23 16:00–20:00
Na Líše x Na Novině
24 16:00–20:00
Jihlavská / proti garážím /
24 16:00–20:00
Jihozápadní V. x Jižní IX.
24 16:00–20:00
Sládkovičova
25 16:00–20:00
Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská) 25 16:00–20:00
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
25 16:00–20:00
Fillova x Rabasova
28 16:00–20:00
Jižní XVI.
28 16:00–20:00
Choceradská x Senohrabská
29 16:00–20:00
Severovýchodní IV. x Severní IV.
29 16:00–20:00
Viktorinova
30 16:00–20:00
29.10.2016
13:00
- 16:00
Ohradní x Na Křivině
30 16:00–20:00
30.10.2016
9:00 - 12:00
Podolská x Pravá
30 16:00–20:00

30.10.2016

9:00 - 12:00

U Krčské vodárny x Krčská
Stanoviště pro biokontejnery - podzim 2016
Paprsková x V Kole

30.10.2016
Datum
30.10.2016

13:00 - 16:00
Hodina
13:00 - 16:00

Jižní
XVI
Nad Nuslemi
x V Luhu

5.11.2016
1.10.2016

9:00 - 12:00

Termíny mobilního sběru
nebezpečného odpadu
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze
níže uvedené odpady - stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat!
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky),
léčiva, baterie a akumulátory. Nebezpečné odpady
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma.
Před odevzdáním jsou povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého
pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat
všechny trasy mobilního sběru na území města,
a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa C
středa křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3–Kovriginova
16. 11. ul. Zelený pruh č.1221/28

15:00–15:20
15:30–15:50

ul. Ke Krči č. 517/32
(u Dominikánského dvora–Penny Market)

16:00–16:20

křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5–Na Usedlosti

16:30–16:50

křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54–Na Staré vinici 17:00–17:20
křižovatka ul. Krčská–Tilschové č. :1082/2

17:30–17:50

křižovatka ul. U Krčské vodárny–U Habrovky

18:00–18:20

křižovatka ul. Hornokrčská–Rodvinovská

18:30–18:50

Trasa D
středa ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
23. 11. křižovatka ul. Havlovického–Vítovcova č. 268/28

15:00–15:20
15:30–15:50

(u garáží)
křižovatka ul. Skaláků–Mikuleckého

16:00–16:20

ul. Novodvorská č. 418/145

16:30- 16:50

křižovatka ul. Na Větrově–U Lesa

17:00–17:20

křižovatka ul. Višňová–Nad Havlem

17:30–17:50

křižovatka ul. Štúrova–V Štíhlách
(v blízkosti křižovatky)

18:00–18:20

křižovatka ul. Pasteurova–Trnková

18:30–18:50

Trasa E
sobota Roztylské nám. u č. 369/32
12. 11. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

8:00–8:20
8:40–9:00

Věkova
Psohlavců V
Jižní IX x Jihozápadní

5.11.2016
1.10.2016

9:00 - 12:00

křižovatka ul. Na Vrstvách–V Rovinách

Dolnokrčská
Obcí I
Ve Studenémx xNad
Machovcova

12.11.2016
1.10.2016

9:00 - 12:00

křižovatka ul. Krčská–Tilschové č. :1082/2

10:10–10:30

křižovatka ul. Znojemská–Přímětická

10:50–11:10

Na
Veselí vodárny
x V zálomu
U Krčské
x U Habrovky

12.11.2016
1.10.2016

9:00 - 12:00

ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

11:30–11:50

U
Družstva
58 (u separu)
Zelený
pruhpráce
x Za pruhy

12.11.2016
1.10.2016

9:00 --12:00
13:00
16:00

ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

12:00 – 12:20

Ve
x Skaláků (u separu)
NadStudeném
Lesem č.or.10

13.11.2016
1.10.2016

9:00 --12:00
13:00
16:00

Za Skalkou
x Nad
Lomem
Klánova
x Na
Dubině

8.10.2016
13.11.2016

9:00 - 12:00

Pekárenská
Prostřední
Nad Hájem xx Vítovcova

13.11.2016
8.10.2016

9:00 - 12:00

Severovýchodní
IV x Severní IV
Vlnitá
x Nad Křížkem

15.10.2016
13.11.2016

9:00 -- 12:00
13:00
16:00

Kamenitá
Nad
Kostelem

15.10.2016
13.11.2016

9:00 -- 12:00
13:00
16:00

Vzdušná
x V xZahradní
čtvrti
V
Ondřejově
Nad Kolonií

15.10.2016
13.11.2016

9:00 -- 12:00
13:00
16:00

Herálecká I x Pacovská

15.10.2016

9:00 - 12:00

Lukešova x Bohrova

15.10.2016

13:00 - 16:00

Ohnivcova x Aksamitova

22.10.2016

9:00 - 12:00

22.10.2016

9:00 - 12:00

Chcete koupit byt? Využijte reality.praha4.cz
Nad Koupadly x Nad Zátiším (u separu)
15.10.2016
13:00 - 16:00
www.praha4.cz

Klánova x Na Dlouhé mezi

9:30–9:50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

Práce
Školní jídelna Na Planině 1393 hledá vedoucí
kuchařku/kuchaře na HPP. Pracovní doba Po
- Pá 6.00 – 14.30 h., nástup možný ihned nebo
po dohodě. Požadavky: vyučení v oboru nebo
zaučení, praxe ve školní jídelně výhodou. Informace na tel. 220 104 428, 607 24 55 28.
Školní jídelna při gymnáziu na Vítězné pláni
1160 přijme pomocnou sílu do kuchyně. Nástup od
1. ledna 2017. Informace na tel. 261 109 617. (red)
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na konec
Cena
Ocenění pro
zastupitele
Josefa Svobodu
Publikace
nazvaná Proč
zmizely insignie Karlovy
univerzity,
kterou společně napsali
novinář a spisovatel Milan
Syruček a člen
Zastupitelstva
MČ Praha 4 Josef Svoboda (Trojkoalice/
KDU-ČSL), získala mezinárodní Cenu Egona
Erwina Kische určenou pro autory literatury
faktu. Pátrání po ztracených nebo ukradených insigniích Karlovy univerzity trvá již
sedmdesát let. Univerzitní žezla, medaile,
zakládací listiny a archiválie zmizely na
konci 2. světové války a dosud se nepodařilo
zjistit ani to, jestli sedm set let staré symboly
ještě existují. (red)

Úspěch
Josef získal stříbro
Pět sportovců ze ZŠ Křesomyslova bylo na začátku září v Brně mezi 630 účastníky republikového finále OVOV. Všichni závodili s obrovským
nasazením a překonávali své osobní rekordy
v různých disciplinách. Nejlépe si vedl Josef
Musil ze 7. třídy, který ziskem stříbrné medaile
přispěl k dobrému jménu školy i celé městské
části Praha 4. (red)

Soutěž
Vyhrajte netradiční diář
na rok 2017
Diář na rok 2017 HLEDÁNÍ
přináší na každý týden podnětné a motivující myšlenky jednoho z nejčtenějších
spisovatelů 20. století, malíře, filozofa a mystika Chalíla Džibrána. S filozofickou
hloubkou a poetickým stylem komentuje lidské radosti i bolesti, ukazuje
skrytou jednotu protikladů života a přináší inspiraci a povzbuzení
všem, kdo hledají cestu k sobě a k životu.
V diáři nechybí plánovací kalendář, lunární
kalendář, přehled státních svátků a jmenin,
prostor pro poznámky aj.

Soutěžní otázka:

Kde se filozof Džibrán narodil?
a) Libanon
b) Arménie c) Kuvajt
Odpovědi zasílejte do 11. 11. 2016 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Diář získá 3., 33. a 73.
správná odpověď. Výherci z říjnového čísla (správná odpověď – a, 700): Hana Mojžíšová, Libor Klicpera, Petra
Kozlíková, Lenka Dovalilová a Dita Migová. Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Vážená redakce,
v říjnovém čísle Tučňáka jsme se dočetli,
že podle radního Jaroslava Mítha (ODS) je
„vpravdě šokující“, že se plánuje zpříjemnění
Táborské ulice a zlepšení podmínek městské
hromadné dopravy. V podobném duchu píše
zastupitel Filip Vácha (TOP 09).
Pánové Míth a Vácha straší čtenáře tím, že kvůli
zkvalitnění alternativ k automobilismu vzniknou
větší kolony „čmoudících a hřmících“ aut a že
k uklidnění ulic potřebujeme jenom více místa pro
auta. Zdá se, že řešení problému nadbytku aut je
podle nich – více aut! Zjevně se nepoučili z následků postavení tunelu Blanka: jak se dalo čekat,
zpříjemnění jízdy automobilistům nezpůsobilo, že
se uklidnily ulice, nýbrž naopak: aut jen přibylo.
Jediné opatření, které se osvědčilo jako efektivní,
je budování alternativ k automobilismu. Je proto
„vpravdě šokující“, že lidé, kteří se považují za
zastupitele obyvatel Prahy 4, prosazují zhoršení
našich životních podmínek ve jméně privilegia,

které pro většinu z nás není ani přístupné, ani
příjemné, ani nutné – jezdit po městských ulicích
autem. Raději by se naši zastupitelé měli soustředit
na podpoření něčeho, na co může být Praha 4 hrdá:
náměstí, chodníky a systém MHD, který se stále
může – a doufejme, navzdory některým zastupitelům, že i bude - zlepšovat. (red. zkr.)
Joseph Grim Feinberg, etnolog a filosof, Akademie
věd České republiky, a Tereza Smejkalová, neurobiolog, Akademie věd České republiky
Vážení,
po měsících putování po světě jsem si opět
prohlédl fotografie, které jsme si v Praze 4 v létě
udělali. Pro zanedbanost okolí Dvorců či prostředí obchodního střediska na Budějovické obtížně
hledám srovnání v zašlých slumech a smetištích
zemí třetího světa. Ale na obranu Prahy 4 je třeba
říci, že i na Pražském hradě se nevyvážejí odpadkové koše, i v době nejvyšší turistické sezony.
Kromě toho Praha zapáchá, všude převládající
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puch cigaretových orgií na pražských ulicích či
zastávkách (nemluvě o restauracích) nenalézá
porovnání ve světě, ve kterém se pohybuji.
Je pravděpodobné, že moje korespondence
skončí v odpadkovém koši, nicméně jsem měl
potřebu písemnou formou formulovat alespoň
některé aspekty atmosféry Prahy, které možná
obyvateli ani nepřijdou, ale za které se, za sebe
a i před svými hosty z ciziny, stydím. (red. upr.)
Dr. Jan Svoboda, Johannesburg,
Jihoafrická republika
Váš podnět byl předán Technické správě komunikací hl. m. Prahy. (red)

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka příštího čísla je 18. listopadu 2016.
www.praha4.cz

inzerce
KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ
AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátké čekací lhůty, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení lékaře!
• Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí
digitální dermatoskopie
• Vyšetření znamének, pih a bradavic
• Léčba onemocnění nehtů a vlasů

• Léčba oparů a akné
• Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
• Kosmetické poradenství, korektivní dermatologie
• Kontrola mateřských znamének

Stačí se jen objednat! Tel.: 604 120 223,
každý všední den mezi 9 a 13 hodinou.
Kontakt: Údolní 93, Praha 4 - Braník, Tel.: 244 466 821, e-mail: info@dermalink.cz

www.dermalink.cz
SC-361156/03

Hledáte zkušeného praktického
lékaře pro dospělé v Praze 4?

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

BP bezpečnostní a protipožární dveře.
Ochraňte sebe i Vaši domácnost.

Tel.: 777 317 278

Byrtus

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

MUDr. Barbora Rulíšková a její ordinace splňují
nároky na kvalitní péči a vstřícný přístup.
Stále přijímáme nové pacienty.
Nabízíme-možnost objednání na konkrétní čas
telefonicky nebo e-mailem
Objednejte se ke vstupní prohlídce, neváhejte i při
malých potížích, zdraví je to nejcennější, co máme.

www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.

Adresa: SINUHET-ordinace PL, Roškotova 1, Praha 4
Kontakt: telefon: 261 105 416
e-mail: barbora.ruliskova@email.cz
webové stránky: www.ruliskova.cz

SC-361901/04

SC-362081/03

Harmony
Vaše realitní kancelář na Praze 4
Již 10 let Vám pomáháme najít domov,
nové bydlení, výhodnou investici.
Šetříme tak Váš čas, energii a starosti.
Ohodnotíme Vaši nemovitost, poradíme
nejlepší tržní cenu, vyřídíme všechny
potřebné záležitosti a budeme na Vás
milí a příjemní!
Přenechejte nám Vaše starosti, my je
umíme vyřešit na profesionální úrovni.
Děkujeme, že se k nám vracíte a těšíme
se na Vás!

Náš tým
tým může
může
Náš
být ii větší.
větší.
být
Přidáte se?
se?
Přidáte

737 400 438
harmony@re-max.cz

Ing. Lucie Svobodová,
manažerka kanceláře

SC-361827/02

AKCE 20-30 % na vinylové podlahy.
ˇ
ˇ
TRUHLÁRSTVÍ
- PODLAHÁRSTVÍ
Pokládka veškerých podlahovin.
Tel.: 704 366 910
www.drevenyradek.cz

SC-362358/01

Vaše realitní kancelář

P4 - Kamýk
garsonka 27 m2
k prodeji, panel,
1.p., s lodžií, po
rekonstrukci,
Písecká ulice,

Cena: 1.950.000Kč

P4 - Modřany
dvougenerační
RD k prodeji,
Klostermannova
150m2, 3 patra,
po část.rekonst.
pozemek 400m2,
Cena: 9.200.000Kč

monika.dvorakova@re-max.cz 603 923 600 harmony@re-max.cz

Jesenice-prodej
P4
- Točná
prodejv pozemku
2+kk
reziden.
lokalitě,
881m2, 82 m2,
s balkonem,
3.p.,
rozestavěnou
cihl.dům
stavbou. bez
výtahu.
Cena: 2.750.000Kč
3.850.000Kč

Červený
P4
- Točná
Újezd
prodej RD
pozemku
4+1,
2
po
rekonstrukci,
881m
,
zahrádkou,
sserozestavěnou
velkou garáží,
stavbou.
12km od Prahy.

Cena: 4.500.000Kč
3.850.000Kč

harmony@re-max.cz
marketa.pavkova@re-max.cz
731
739618
486464
533 harmony@re-max.cz

Radlík - cihl.
chata k prodeji,
zahrada1100m2,
jezírko, kousek
od Prahy(u Jílového).

731 721
605
618 944
464

Zde můžeme nabízet i Váš byt.
Máme klienty, kteří by rádi koupili
byt 2+kk - 3+1 na Praze 4,
i před rekonstrukcí.

Cena:1.900.000Kč

RE/MAX Harmony, Na Pankráci 20, Praha 4 katerina.mojzisova@re-max.cz 602 743 101 harmony@re-max.cz

605 721 944

605 721 944

605 721 944

www.realityharmony.cz
SC-361593/03

Inzerce

SC-362183/01

