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Důležité

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 4
Na svém posledním loňském zasedání zastupitelé MČ Praha 4 dne 16. prosince:

SOUHLASILI
- s vydáním celoměstsky významné změny
vlny IV č. Z 2756/00 ÚP SÚ HMP – změna
funkčního využití ploch v areálu bývalých
branických ledáren - vybudování rekreačního
centra

ROZHODLI
- poskytnout finanční dar ve výši 150 000 Kč
společnosti BCD CZ a.s., Bořivojova 878/35,
Praha 3 – Žižkov, nájemci objektu čp. 411,
Branická, č. o. 63, k. ú. Braník, a provozovateli Branického divadla

SCHVÁLILI
- návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok
2017: objem příjmů ve výši 727 407,0 tis. Kč,
objem výdajů ve výši 960 011,4 tis. Kč,
plánovaný schodek ve výši 232 604,4 tis. Kč
je kryt třídou 8 – s objemy běžných výdajů ve

výši 650 787,1 tis. Kč a kapitálových výdajů
ve výši 309 224,3 tis. Kč. Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných
běžných a kapitálových výdajů z roku 2016
do roku 2017
- podání žádosti o finanční podporu ze strany
SFŽP v rámci 41. výzvy Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 3: Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
na pořízení sběrných nádob pro oddělený
sběr komunálního odpadu u dětských hřišť
a sportovišť na území MČ Praha 4
- dodatek ke zřizovací listině Základní školy
a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 1, kterým se s účinností ode dne zápisu změny
do Rejstříku škol a školských zařízení mění
název školy na Základní škola a Mateřská
škola, Praha 4, Mendíků 2, a adresa jejího
sídla na Mendíků 2/1000, Praha 4, 141 00,
a dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Na Chodovci 2540, kterým se
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ULOŽILI
- finančnímu výboru projednávat veškeré
změny rozpočtu větší než 10 milionů korun
ještě před jejich projednáním v Radě městské části Praha 4 a Zastupitelstvu městské
části Praha 4.
Změna úředních hodin

Od 1. ledna 2017 se změnila úřední doba pro
veřejnost na Odboru stavebním takto:
pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod. V ostatních
pracovních dnech je možné domluvit schůzku
(tel. sekretariát 261 192 228). (red)

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

s účinností ode dne zápisu
změny do Rejstříku škol
a školských zařízení mění
název školy na Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, a adresa
jejího sídla na Měchenická 5/2540, Praha 4,
141 00

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 •

Zprávy z Prahy
Zkontrolujte si platnost řidičského
průkazu!

V letošním roce by v České republice měla
postupně vypršet platnost více než 800
tisícům řidičských průkazů (ŘP). Jedná se
o průkazy, které byly vydány v roce 2007
s dobou platnosti na 10 let. Největšímu počtu ŘP vyprší platnost během března, října
a listopadu.
Výměnu lze provést již tři měsíce před
skončením platnosti ŘP a je zcela bezplatná.
Lhůta pro vydání nového ŘP je 20 dní. O výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě
do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání
si však řidiči připlatí 500 korun. Výměnu ŘP
lze provést pouze na příslušném úřadu obce

s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče. V Praze je to pracoviště
Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy Na Pankráci 1685/17,19
Praha 4, budova Business Centrum Vyšehrad. K výměně je zapotřebí platný průkaz
totožnosti, jedna průkazová fotografie
a současný ŘP. Pokud řidič o vydání nového
ŘP nepožádá včas a bude řídit i po uplynutí
jeho platnosti, vystavuje se riziku pokuty
za řízení bez platného průkazu. Za tento
přestupek hrozí pokuta na místě do 2 tisíc
korun, v případě správního řízení až
2,5 tisíce korun.
Bližší informace o vystavení a výměně řidičských průkazů na portálu praha.eu. (red)

Provoz veřejného osvětlení
Od 1. ledna zajišťuje provoz veřejného osvětlení
na území hlavního města Prahy společnost TRADE CENTRE PRAHA ve spolupráci se společností PREdistribuce. Kontaktním místem pro příjem
hlášení o poruchách na veřejném osvětlení je
dispečink PREdistribuce na telefonním čísle
224 915 151, e-mail: poruchyvo@pre.cz. (red)
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Magistrála se dočká
další protihlukové stěny

V ulici 5. května ve směru z centra by letos
měla vyrůst nová protihluková stěna (PHS).
S její výstavbou, kterou financuje pražský
magistrát, se počítá od února až do srpna a na
magistrále si vynutí jistá dopravní omezení,
převážně v odstavném a pravém jízdním
pruhu.
Protihluková bariéra vznikne v úseku mezi
ulicemi Vyskočilova a Michelská. Samotná
PHS bude vysoká 8 metrů se zakotvením do
pilot v rozteči 4 metrů.
Její celková délka dosáhne zhruba 690 metrů
a bude tvořena z několika úseků. PHS by
měla zabránit pronikání zvýšené hlučnosti do
okolí, zejména pak hlukově chránit i přilehlou
školu a hřiště.
Dále by mělo dojít i k ochraně před zvýšeným
hlukem z komunikace v obytné oblasti ulice
Jihlavské.
„Akce je projekčně dokončena ve stádiu
dokumentace pro stavební povolení. Stavební
povolení bylo vydáno. Nyní probíhá výběr zhotovitele,“ uvedla Barbora Lišková, tisková mluvčí
TSK. (red)
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
nejstudenější část zimy je za námi, mrazy
polevily a s velmi nízkými teplotami a teplotní
inverzí pomalu mizí i nepříznivá smogová situace, která nám dva týdny ztrpčovala život. Děkuji
všem, kteří respektovali dočasná omezení, dali
přednost veřejné dopravě před automobilem,
nepřetápěli obytné místnosti a nespalovali
v kamnech nebo kotlích odpady, které do nich
nepatří.
Tento měsíc se s některými z vás určitě setkáme na Spořilově, abychom prodiskutovali
budoucí podobu těžkého zakrytí Spořilovské
ulice. Praha 4 požaduje po Technické správě
komunikací, aby urychlila práce na tomto projektu. Prosadila na povrchu parkovou úpravu
místo plánované bytové zástavby. Zajímá nás
pochopitelně i názor veřejnosti na to, jak by
mělo prostranství, které na těžkém zakrytí Spořilovské vznikne, vypadat a k čemu by mělo
být využíváno. Více o tomto tématu si přečtete
na stranách 4, 5 a 6.
Vážení čtenáři, krátce po uzávěrce Tučňáka
přišla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 94
let zemřela v pátek 20. ledna čestná občanka
Prahy 4, odpůrkyně totalitního režimu Naděžda
Kavalírová. Dovolte mi proto na závěr krátkou
vzpomínku na statečnou a výjimečnou ženu,

která obstála se ctí v tvrdých letech komunistického režimu.
Naděžda Kavalírová studovala současně na
Lékařské fakultě UK Praha a na Fakultě tělesné
výchovy. Jako členka Klubu akademiků Národně socialistické strany se zúčastnila 25. února
1948 pochodu studentů na Pražský hrad na podporu prezidenta Edvarda Beneše, po únorovém
převratu vystoupila ze strany na protest proti
její kapitulaci před tlakem komunistů. V březnu
1948 byla jako politicky nespolehlivá vyloučena ze všech vysokých škol v Československu.
V roce 1956 byla odsouzena ve vykonstruovaném procesu za vlastizradu a špionáž, na
podmínku byla propuštěna z vězení v roce 1959.
Pracovala jako pomocná dělnice, dělnice na soustruhu a později jako úřednice. V roce 2006 byla
prezidentem republiky vyznamenána Řádem
T. G. Masaryka I. stupně za vynikající zásluhy
o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity
a lidských práv. Městská část Praha 4 jí udělila
v roce 2009 čestné občanství.
Smrtí paní doktorky Kavalírové ztrácíme
výjimečnou osobnost, které nám celým svým
životem připomíná takové hodnoty, jakou jsou
osobní odvaha, odpor proti zlu a statečný boj za
svobodu a demokracii.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Nepřehlédněte
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JA R N Í KONCERT Y

•

na Nuselské radnici

•

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

16. února 2017, 17 hodin,
Čas masopustu aneb od Mozarta k Jaroslavu Ježkovi
Pražský žesťový soubor
23. března 2017, 17 hodin,
Manželská dueta – operní recitál
Josef Moravec – tenor
Libuše Moravcová – soprán

MASOPUST
S PRAHOU 4
25. 2. 2017 12:00 – 17:00
PARK NA PANKRÁCI U CAFÉ NA PŮL CESTY
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13. dubna 2017, 17 hodin,
Ze zlaté kapličky do Nuslí
Zdena Kloubová – soprán
Sólisté Orchestru Národního divadla
18. května 2017, 17 hodin,
Kapela ŠMRNC
Staropražské písničky – Karel Hašler
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 16. ledna 2017 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

VYHŘÍVANÉ
STANY

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

www.praha4.cz

ZÁBAVNÉ
SOUTĚŽE
A PROGRAM
PRO DĚTI

TRADIČNÍ
ŽRANICE

ŽIVÁ
HUDBA

VÝROBA
MASEK

Akce se koná se záštitou
Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4
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O podobě zakrytí Spořilovské

O

byvatele Spořilova trápí dlouhodobě nadměrný hluk a emise
z těžké kamionové dopravy, které
snižují kvalitu jejich bydlení
a mohou mít negativní vliv na
jejich zdraví. Měření v minulých
letech opakovaně prokázalo překročení hygienických limitů.
„Ve spolupráci s Technickou správou komunikací a hlavním městem Prahou připravujeme těžké
zakrytí Spořilovské, jehož výsledkem by mělo
být vedení automobilového provozu tunelem
s parkovou úpravou na povrchu,“ uvedl starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a podotýká: „Je
to dílčí opatření, které obyvatelům uleví, ale
skutečným řešením, které vymístí kamiony ze
Spořilova, je urychlená dostavba jihovýchodního segmentu pražského okruhu.“
Protože dokončení Silničního okruhu kolem Prahy
je zatím v nedohlednu, prosadila MČ Praha 4 řadu
dílčích opatření, včetně těžkého zakrytí Spořilovské ulice. Jde o projekt, který současně výrazně
ovlivní budoucí podobu této části Spořilova, a tak
radnice plánuje zapojit do rozhodování nejen
odborníky, ale také veřejnost.
„Pro městskou část je velmi důležité, aby nad
zastřešenou Spořilovskou ulicí vzniklo atraktivní, hojně využívané veřejné prostranství, které
vhodně propojí obě části Spořilova,“ říká radní
pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
Radnice plánuje setkání s veřejností, které se uskuteční 9. února v 17.30 ve školní jídelně Gymnázia
Postupická. Architekti zde budou sbírat podněty
obyvatel, které jim pomohou najít nejvhodnější architektonické řešení a funkční náplň nově vzniklé
parkové plochy. Zpracované návrhy budou představeny a prodiskutovány s obyvateli Spořilova na
dalším setkání na jaře letošního roku.

Spořilov trápí hluk a emise
Po Spořilovské denně projede oběma směry
až 50 000 vozidel denně, z toho vzhledem
k tranzitnímu charakteru této komunikace tvoří
nezanedbatelnou část těžká kamionová doprava,
až 7 000 nákladních vozů denně!
Není proto divu, že v oblasti dlouhodobě
dochází k překročení hlukových limitů 60 dB ve
dne a 50 dB v noci a imisních limitů, zejména
hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic (PM).
„Po Jižní spojce a Spořilovské ulici jezdí
stovky kamionů, které by tuto část Prahy 4
mohly minout, pokud by byla dostavěna jihovýchodní část pražského okruhu. Spořilovská tak v současné době nahrazuje pražský
silniční okruh určený pro tranzitní dopravu,“
uvedl zastupitel Jan Schneider (HPP), který
u Spořilovské ulice bydlí. „To poškozuje
obyvatele Spořilova, kteří trpí nadměrným
hlukem a emisemi, které snižují kvalitu jejich
bydlení a mohou mít negativní vliv na jejich
zdraví,“ dodal.
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Naprostá většina těchto vozidel nemá začátek ani cíl cesty na území naší městské části a Prahou 4
pouze projíždí.

Těžké zakrytí uleví místním
Zakrytí Spořilovské ulice a svedení dopravy do
tunelu je opatřením, které představuje nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů
od dopravy na této komunikaci. Kromě omezení
hluku zajišťuje i možnost urbanistického propojení obou dnes oddělených částí Spořilova
novou městskou plochou s parkovou úpravou.
„Stávající projekt vypadá opravdu dobře, teď
už jen aby realizace probíhala bez zbytečných
prodlev tak, aby se Spořilováci dočkali zastřešení v nejbližším možném termínu. Po všech
těch letech nepohody si nějakou tu ´protekci´
zaslouží,“ řekla Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4. Tunelová část by měla podle
studie proveditelnosti měřit až 1100 metrů, na
oba portály by navázaly protihlukové stěny
v délce asi 200 metrů.

„Povrch těžkého zakrytí Spořilovské, který je
velmi žádoucí, by měl plnit funkci veřejného
prostranství se zelení a tím zvyšovat eliminaci zplodin a hluku v dané oblasti,“ uvedl
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(STAN - Tučňák). Městská část požaduje po
Technické správě komunikací, aby bezodkladně zahájila práce na dalších stupních
projektové dokumentace, včetně zajištění
procesu EIA. Na povrch těžkého zakrytí
Spořilovské ulice prosadila parkovou úpravu
oproti původně navrhované zástavbě. Zakrytí
Spořilovské je zařazeno mezi strategické
stavby hlavního města Prahy a v návrhu
rozpočtu na rok 2017 je zařazeno v kapitole 3
Doprava v celkové hodnotě 2,6 miliardy Kč,
s čerpáním 5 milionů Kč během letošního
roku. (red)
www.praha4.cz

TÉMA

rozhodnou i obyvatelé
Dílčí opatření

zmírňují následky
MČ Praha 4 obyvatele Spořilova a dalších lokalit
kolem Jižní spojky zasažených nadměrnou
nákladní dopravou dlouhodobě podporuje. Především požaduje co nejrychlejší dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy v jeho jihovýchodní
části, protože právě chybějící část tohoto okruhu
přivádí kamiony na Spořilov. Praha 4 dále usiluje
o to, aby se nezvyšovalo už značné zatížení této
lokality dalším nárůstem intenzity dopravy způsobeným novou výstavbou, a to nejen na území
naší městské části, a proto mimo jiné:
• prosadila výstavbu protihlukových zdí na
exponovaných místech podél Jižní spojky

• požádala příslušné orgány hlavního města
Prahy a Středočeského kraje, aby nepovolovaly výstavbu dalších logistických center,
a to minimálně do doby dokončení úseku
jihovýchodního segmentu Silničního okruhu,
• opakovaně požaduje, aby byla v této lokalitě
přednostně uplatňována další opatření, jako
regulace nejvyšší povolené rychlosti, použití
tichého asfaltu a realizace protihlukových
opatření,
• požádala, aby na území Spořilova byly přednostně nasazeny nové nízkoemisní a méně
hlučné autobusy zajišťující provoz linek MHD,
• požádala o zahrnutí Spořilova do nízkoemisních zón, v tom ale magistrát Praze 4
nevyhověl.

Obyvatelé Spořilova několikrát protestovali proti tranzitnímu průjezdu kamionů po Spořilovské.

2 otázky pro

1. Společně s kolegy jste
připravil koncepční studii
zastřešení Spořilovské.
Můžete tento návrh ve
stručnosti představit?
Ve fázi koncepční studie,
kterou jsme vypracovali společně s architekty Davidem
Marešem, Janem Kaslem,
krajinářem Ondřejem Fousem za vydatné konzultační podpory kolegů z atelieru Satra, spol. s r.o.,
jsme se zabývali hlavně řešením vnějších urbánních a krajinných souvislostí a hledáním principů, jak co nejlépe aktivovat nově vzniklé plochy
nad Spořilovskou spojkou a kolem ní. Jedno je
jisté: navrhované zakrytí Spořilovské spojky přinese zásadní omezení hluku a regulaci zplodin
www.praha4.cz

od tranzitní automobilové dopravy. Navrhli jsme
úpravy tunelu a způsob jeho zakrytí, zvažovali
jsme důkladně polohu zastávek navrženého prodloužení tramvajové trati, které se tak dostaly do
třech přirozených ohnisek území. V severní části
se podařilo prodloužením západního tubusu připojit bezbariérově park a tramvajovou zastávku
k sídlišti Spořilov I. Vložením zastávky do jádra
území u OD Centrum jsme potvrdili přirozené
obchodně-společenské těžiště celého Spořilova
a podpořili stabilizaci parku jižně od Hlavní ulice. Soustředili jsme se také na dotvoření kostry
zelené infrastruktury od Trojmezí po Krčský les.
Programovou náplň parku bude možné rozvíjet
na základě připravovaného participativního
procesu s obyvateli Spořilova tak, aby se v dalším
vývoji projektu společně určila detailní podoba

Michala Fišera,
architekta
uspořádání povrchu zastřešené spojky a bezprostředně dotčeného okolí.
2. Je navrhované zastřešení ulice něčím specifické či výjimečné, ať už v rámci Prahy, či
rovnou celé republiky?
Za výjimečné v rámci Prahy považuji už jen to, že
se takový zdánlivě ryze infrastrukturní projekt rodí
v úzké spolupráci dopravních inženýrů, architektů,
krajinářů a mnoha dalších profesí. A nejen to, proces
počítá i s aktivním zapojením veřejnosti, připravuje
se veřejná prezentace projektu a série veřejných
debat, kdy obyvatelé dotčených čtvrtí budou moci
vstoupit do procesu a spolu se podílet na zadání
pro následující fáze projektu. Myslím, že tímto srovnáváme krok s Evropou, a věřím, že projekt bude
inspirací pro další podobné záměry v celé republice.
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Vizualizace možné budoucí podoby těžkého zakrytí Spořilovské. Zdroj: www.satra.cz

Možná budoucnost (nejen) Spořilovské po jejím zastřešení
• šířkové uspořádání respektuje stávající 2+3
jízdní pruhy, jelikož ve směru MO-D1 zůstává
pomalý stoupací pruh
• nad zastřešenou tunelovou částí vzniká nový
městský prostor s parkovou úpravou o výměře cca 4 ha s širokou možností sportovních
a rekreačních aktivit (ovál pro in-line, dětské
hřiště, multifunkční hřiště, pikniková místa,
psí louka, pobytový trávník, lezecká stěna …),
konkrétní řešení bude upřesněno na základě
procesu participace místních obyvatel
• zlepšení příčné, východozápadní prostup-

nosti územím a propojení jednotlivých ploch
parku na tubusu s okolní urbanistickou
strukturou obou částí Spořilova, zlepšení
kvality stávajících pěších a cyklistických tras,
vedoucích řešeným územím, vytvoření řady
nových cest a propojení s okolními čtvrtěmi
• v ul. Senohrabská a Na Chodovci navýšení
počtu normových parkovacích stání ze stávajících 143 na 209
• nové vedení cyklotrasy ulicí Senohrabskou
a Na Chodovci
• nová tramvajová trať z osy ul. Chodovská přes za-

krytý úsek Spořilovské a dále k jihu podél ulice
Na Chodovci a Senohrabské k dočasné smyčce
v prostoru Klapálkovy ul., odkud by tramvajová
trať výhledově pokračovala na Jižní Město.
• tři nové tramvajové zastávky (při severním
portálu, při jižním portálu, při ul. Hlavní)
Nepřehlédněte!

Veřejné setkání s obyvateli Spořilova na téma
těžké zakrytí Spořilovské ulice se uskuteční
9. února od 17.30 hodin ve školní jídelně
Gymnázia Postupická (Postupická 3150/4).

Máte dluhy? Poradna vám pomůže
Představitelé radnice Prahy 4, zástupce starosty
Lukáš Zicha (STAN - Tučňák) a radní Jaroslav Míth (ODS) oficiálně přivítali v nových
prostorách ve Hvězdově ulici č. 19 Poradnu při
finanční tísni. Její vedení a pražská pobočka se
na Pankrác přestěhovaly z Prahy 2.
„Jsem rád, že se nám podařilo nalezením vhodných
a cenově dostupných prostor v Praze 4 pomoci
jak poradně, tak především umožnit zdejším
obyvatelům na dostupném místě získat zdarma
důležité rady ve finanční tísni,“ uvedl zástupce
starosty Lukáš Zicha.
Poradna vznikla v roce 2007 a má několik
poboček po celé republice. „Naším typickým
klientem je žena vyššího středního věku, se
středoškolským vzděláním a s průměrným
dluhem 450 až 500 tisíc korun, většinou za
vybavení domácnosti prostřednictvím spotřebitelských úvěrů,“ sdělil ředitel poradny
David Šmejkal.
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Pozor na úvěrové žraloky!

„Lidé se většinou dostávají do problémů, když si
vezmou další úvěry od tzv. úvěrových žraloků,
kteří jdou jen po jejich majetku či příjmu. Jelikož pracuji v bance, stal jsem se členem správní
rady Poradny při finanční tísni a nedávno jsme
řešili její další provoz, který je zcela hrazen
pouze z donátorských příspěvků. Jednou z možných úsporných položek bylo přestěhování
z drahých prostor v Praze 2 k nám na ´Čtyřku´,
protože tu nabízíme zvýhodněné nájemné
neziskovým organizacím,“ vysvětlil důvod přestěhování poradny Jaroslav Míth. Poradna tak
získala novou a dopravně výhodnější adresu,
aniž by musela redukovat svůj provoz.
Poradna při finanční tísni tak nově sídlí v těsném
sousedství stanice metra Pankrác, naproti vjezdu
do garáží OC Arkády Pankrác. „Novým klientům
doporučuji se nejprve ozvat na bezplatnou telefonní linku 800 722 722, která je v provozu každé

pracovní pondělí od 8.30 do 12.00 hodin a od
13.00 do 17.30 hodin, a informovat nás o výši dluhu a dalších podrobnostech. Pak bude následovat
osobní schůzka, kterou lze zopakovat,“ vysvětluje fungování poradny David Šmejkal.
Otevírací doba poradny: po–čt 8.00–18.00 hodin,
pá 8.00–17.00 hodin. Více informací:
www.financnitisen.cz. (red, md)

Ředitelem poradny je David Šmejkal.
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Po kontrole domů následují opravy

Opravená fasáda domu ve Svatoslavově ulici.

N

ájemníky v bytech spravovaných MČ
Praha 4 čeká v letošním roce zlepšení
kvality jejich bydlení. Zástupce starosty
pro majetek a podporu podnikání Lukáš
Zicha (STAN – Tučňák) zkontroloval v loňském
roce řadu objektů a výsledkem těchto kontrol
je plán oprav bytového i nebytového fondu
a domovních fasád.
„V bytech připravujeme především výměnu
starých a nevyhovujících oken za nová, která
nájemníkům navíc ušetří náklady na vytápění,
a také optimalizaci kouřových cest a rozvodů
plynu,“ uvedl Lukáš Zicha a dodal: „Jsem rád,

Tuto fasádu domu v Čestmírově ulici oprava teprve čeká.

že se na opravy podařilo získat dostatek finančních prostředků.“
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 16. prosince 2016 schválilo pro letošní rok
opravy majetku městské části a rovněž plán investic. Na opravy bytového fondu bude vynaloženo
celkem 58,3 milionu korun. Na opravy nebytového
fondu půjde více než osm milionů korun.

Co se bude opravovat?
Výměnu oken plánuje městská část například
v domech v ulicích Baarova, Boleslavova,
Matěchova a Návršní. Nové fasády dostanou

mimo jiné domy v Čestmírově a Michelské ulici
a nové vchodové dveří například v Krchlebské
ulici a Na Kolejním statku. V ulicích 5. května
a Sinkulova se plánují nové rozvody plynu, optimalizace kouřových cest a rozvodů plynu čekají
domy v ulicích Nuselská a Sinkulova.
V ulicích Na Pankráci a Nad Nuslemi obyvatelé
jistě ocení sanaci sklepních prostor a výměnu
sklepních kójí. Nájemníky v Hurbanově ulici
potěší výměna nevyhovujících bytových jader,
která jsou ještě z umakartu. Téměř tři desítky
bytových domů budou mít nové vyregulování
otopných soustav. (red)

Druhý ročník soutěže pro malé spisovatele

M

ěstská část Praha 4 vyhlašuje soutěž
pro děti ze základních škol k Mezinárodnímu dni dětské knihy.
Letošním tématem soutěžních prací je
„Strašidelná povídka z místa, kde žiju.“ Povídka
může být kreslená, ručně psaná, s ilustracemi,
bez obrázků nebo třeba komiks. Soutěžit mohou
jednotlivci, třídy, skupinky děti, party kamarádů. Soutěž je určena pro žáky základních škol,
podmínkou je trvalé bydliště v Praze 4.
www.praha4.cz

„Minulý rok jsme obdrželi více než sto děl od
dětí z Prahy 4 a byla to v mnoha případech skutečně díla umělecká. Věřím, že i letos se máme
na co těšit a bude to vzrušující četba,“ uvedl
radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).
Knihy je možné přinášet do 17. března do
recepce MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
Praha 4. Nezapomeňte knížku zabalit a označit
nápisem „Malí velcí spisovatelé“, uveďte věk,
jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon

a e-mail na dospělou osobu (rodiče, paní učitelku). „V dubnu vyhlásíme vítěze v kategoriích
mladší a starší žáci. Pro první tři místa v obou
kategoriích máme připravené ceny. Už se moc
těšíme na všechny došlé povídky, z nejzdařilejších vytvoříme sborník,“ uvedla radní pro
kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
Máte-li dotazy, nebo nápady, posílejte je na
e-mail: petra.handlova@praha4.cz nebo můžete
volat na tel.: 261 192 176. (red)
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Bilancování v poločase
Pokud současná čtyřko-pražská koalice vydrží do
voleb, je nyní ve svém poločase. Její politiku hodnotím jako umění možného. Voliči rozdali karty
a úkolem zvolených zastupitelů je s těmito kartami
hrát. Domnívám se, že se to koaličním zastupitelům vcelku daří.
Jako zastupitelé Občanské demokratické strany se
snažíme případné nedostatky rychle a včas korigovat. Na posledním zastupitelstvu 16. prosince 2016
jsem předložil návrh usnesení k výstavbě v Hodkovičkách. Zastupitelstvo se konalo za velkého
Aleš Borkovec
zájmu občanů, který byl vyvolán právě zmíněnou
výstavbou. Jakkoli v diskusi opakovaně zaznělo ze strany vedení radnice,
že bude podporovat pouze přiměřenou výstavbu, pro kterou již stanovilo
podmínky, bylo třeba jasně deklarovat, že zastupitelstvo, tedy nejvyšší
orgán Prahy 4, nepovažuje tyto podmínky dosud za splněné.
Jsem předsedou dvou komisí rady městské části. První z nich je Komise
pro domy s pečovatelskou službou. S fungováním této komise jsem velmi
spokojen a taktéž jsem spokojen se současným stále se vylepšujícím stavem
péče o seniory v naší městské části i s nastavením plánů do budoucna.

Stav justice vyžadujte změny
Druhou komisí pak je Komise pro justici. V případě této komise jsem rovněž spokojen s jejím složením a prací. V rámci práce komise se nám daří

získávat nové kvalitní přísedící našeho Obvodního soudu pro Prahu 4,
a to včetně právníků a manažerů. Na Prahu 4, jako na největší městskou
část v obvodu našeho soudu, připadá podle ustanovení zákona největší
díl přísedících – Praha 4 má více než dvojnásobný počet obyvatel než
například Praha 12, a proto i počet přísedících by měl být více než dvojnásobný. Zájmem komise v každém případě je, aby soudy poskytovaly
dobrou veřejnou službu. Snažíme se odpovídajícím způsobem sledovat
dění na našem obvodním soudě. Pozitivní věcí tak mimo jiné je, že kvalifikace, ochota a morální profil pracovníků aparátu našeho soudu jsou
na dobré úrovni, jak jsem se několikrát osobně přesvědčil.
Avšak celkově současný stav české justice vyžaduje razantnější změny,
než může provést komise rady městské části. Je velmi žádoucí, aby se
otevřela politická diskuse k reformě české justice na celonárodní úrovni, a to paralelně k odborné diskusi probíhající v akademické sféře.
A stejně jako v akademické sféře se nebát otevírat i odvážnější možná
řešení ustanovování soudců či správného nastavení soudcovských
platů, včetně diskusí o pozitivech i negativech modelů výběru soudců,
které existují ve Spojených státech amerických, ve Spojeném království
či v jiných evropských státech s dlouhou tradicí nestranných a efektivních soudů. A proto ani modely výběru soudců ve všeobecných
volbách by neměly zůstat stranou pozornosti. Reforma justice by se
tak mohla stát součástí předvolební kampaně v souvislosti s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.
Aleš Borkovec (ODS), zastupitel MČ Praha 4

Obnova koupaliště Lhotka
vstupuje do realizační fáze
Ještě než se podíváme na Lhotku, tak mi dovolte,
abych se s vámi dodatečně přivítal v roce 2017,
popřál vám pevné zdraví a aby se vám dařilo vše,
do čeho se pustíte! A nyní už ke Lhotce.
Rád u složitých věcí vidím světlo na konci tunelu. A u obnovy koupaliště Lhotka mám pocit,
že nejen světlo vidíme, ba co víc, my už stojíme
přímo na konci a zbývá nám jen pár krůčků.
Jak jsem vás v prosinci informoval, tak k vydanému územní rozhodnutí pro akci Revitalizace
koupaliště Lhotka se nakonec nikdo neodvolal
Pavel Caldr
a nabylo tak právní moci. Skoro souběžně pak
běžel v rámci veřejné soutěže i výběr dodavatele
a také zde jsme ve finále. Dodavatel suverénně největší investiční akce
Prahy 4 v tomto roce s rozsahem téměř 50 milionů korun je taktéž
znám a ani zde se neočekávají žádné komplikace. Doba realizace první
etapy – tedy samotného koupaliště a jeho zázemí - by neměla přesáhnout šest měsíců.

Zdržují žabičky a pulci
Možná se ptáte, proč už tedy na Lhotce nevrčí pily při odstraňování náletu
a roští a nerámusí buldozery při prohlubování nádrže? No, zbývá nám již
jen maličkost, tedy vydání stavebního povolení. A zde se objevila poněkud úsměvná drobnost. Magistrát se totiž obává, aby se nestali ze žabiček
bezdomovci a zda náhodu nepřijdou pulci o svá zákonná práva. Věřím, že
tady jde opravdu jen o lásku k přírodě a ne o schválnost, aby se realizace
Lhotky protáhla až do volebního roku a mohla být využita k negativní
propagandě v duchu: „My jsme to říkali, měli na to čtyři roky a schválně
to natáhli až k volbám, aby se měli čím chlubit. Lidé se přitom mohli
koupat podstatně dříve.“ Doufám, že takto to nedopadne!
A nyní již k samotnému koupališti. Původní plocha ke koupání se mírně
zmenší. Přesto budou mít plavci i neplavci k dispozici 5570 m2 pro vodní
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radovánky. Zdatnější jistě ocení dvě mola a hloubku až 3,25 metru.
Bójemi a lanem bude od „dospělácké“ oddělena část pro neplavce a děti
s maximální hloubkou okolo jednoho metru. Zmenšení samotného koupaliště jde na vrub unikátnímu biotopovému čištění vody. Právě voda byla
kamenem úrazu „staré“ Lhotky. Na návštěvníky bude čekat v první etapě
také zbrusu nové zázemí. Od pokladen u vstupu přes domek plavčíka,
nové cesty, pobytové a relaxační plochy až po hlavní budovu s šatnami,
občerstvením a dalším zázemím. V další etapě pak přibudou i sportoviště,
která umožní rozšířit dobu aktivního užívání areálu. Držme tedy Lhotce
i nadále palce a věřme, že problém s žabičkami se nestane „žábou na
prameni“ či nepřeroste v „žabopulčí válku“!

Rampa bude mít dvojče
A od koupaliště si dovolím odskočit k dopravě, která je, byla a bude
v Praze 4 vždy velkým politikem. O loňských prázdninách byla
s drobným předstihem otevřena nájezdová rampa z Vyskočilovy na
třídu 5. května ve směru od Brumlovky. Umožnila autům, která chtějí
zmizet z Prahy 4, bez zbytečného motání se ulicemi naší městské
části najet na magistrálu a zmizet pryč. Řada lidí se mě pak ptala,
zda se stále počítá se záměrem, který jsme ještě v minulém volebním
období začali připravovat. Tedy, že tato rampa nebude osamocena
a bude mít „dvojče“, které podobně rychlé opuštění „čtyřky“ umožní
z Vyskočilovy i ve směru od Budějovické. Tady chci být mírným
optimistou. Magistrát totiž nedávno představil plán uzavírek na rok
2017 a tato stavba, kterou má mít na starosti TSK, tam již opravdu
figuruje. Měla by i s nezbytnou protihlukovou stěnou proběhnout
v poslední třetině roku. Věřím, že si potřebu této důležité stavby
opět osvojí i naše městská část a nebude ji z malicherných důvodů
blokovat. Radost nebudou mít jen řidiči, ale i obyvatelé širšího okolí,
kterým se nebudou motat a kouřit pod okny auta, najíždějící zbytečné kilometry.
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz
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L. P. 2017 konec hazardu, bohudík!
Hazardní hry jsou jednou z nejstarších činností
lidstva. Možnost vsadit si něco s vidinou nejisté
odměny je velmi lákavá. Dnes mají hazardní hry
mnoho různých podob - stolní hry, elektronické
sázení (automaty), internetové sázení, loterijní hry
nebo sázení na koňských dostizích.
Hazard je považován za závislost, se kterou se za
poslední léta setkáváme čím dál tím více. Hráči
se nazývají tzv. gambleři a jedná se o patologické
hráče, kteří se opírají o blikavé pulty herních automatů a videoloterijních terminálů, do kterých hází
Lukáš Zicha
se zoufalým odhodláním mince do té doby, dokud
všechny nedojdou. Dle dostupných informací se závislostí na hazardu
nebo s rizikovým hraním potýká v České republice více než 450 000 lidí.
Musíme si navíc uvědomit, že další statisíce lidí, kteří se ocitli v bezprostředním okolí těchto závislých osob, jsou tímto problémem nepřímo
zasaženy. Důsledkem hraní hazardních her je vysoká kriminalita v okolí
heren či kasin. Navíc osoby závislé se zadlužují, propadají alkoholu či
holdují drogám. Dochází k rozpadu rodin, vyhazovu z práce či pádu na
sociální dno.

Nulová tolerance v Praze 4
Na podzim roku 2015 jsme v Radě městské části Praha 4 přijali usnesení
týkající se doplnění návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města

Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie
a jiné podobné hry a zároveň kterou se stanoví opatření k omezení jejich
propagace. Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo vyhlášku s úplnou
nulovou tolerancí na celém území naší městské části. Chci poděkovat
všem zastupitelům hlavního města Prahy, kteří hlasovali PRO návrh nuly
v Praze 4, a to především zastupitelům za naše hnutí.
Přijetím vyhlášky nedošlo ihned k uzavření heren a kasin. Scénář byl
takový, že po vstoupení vyhlášky v platnost 1. ledna 2016 jsme začali
jako městská část podávat na ministerstvo financí návrhy na odebrání
všech licencí hernám a kasinům v Praze 4. Ministerstvo poté zahajuje
s těmito subjekty správní řízení, které probíhá v zákonných lhůtách a jeho
výsledkem je odebrání licence. Zároveň se neudělují nové licence na
provozování výherních automatů, takže se nikdo nemusí bát, že by v jeho
okolí vznikla nová herna či kasino. Dle veřejných informací, zveřejněných
ministerstvem financí, je na území městské části Praha 4 k 31. 12. 2016
celkem 445 povolených zařízení.
Jedním z našich slibů bylo omezení hazardu v Praze 4. Proto jsem rád, že
se nám naše sliby daří plnit. Jako zástupce starosty pro majetek a podporu
podnikání se snažím postupně prosazovat a jednat s podnikateli, aby místo těchto heren a kasin vznikala občanská vybavenost. Například pekárny,
cukrárny, kavárny, restaurace, čistírny a mnoho dalších provozoven.
Úplný zákaz hazardu má totiž přispět k větší bezpečnosti v Praze 4, nejvíce zasaženými lokalitami je oblast Budějovické, Nuslí nebo Krče.
Lukáš Zicha (STAN-Tučňák), zástupce starosty MČ Praha 4

Výstavba v Hodkovičkách budí vášně
Vzbouření na vsi. Tak na mě působí odpor občanské veřejnosti proti plánovanému developerskému
projektu Hodkovičky Nad řekou. A Hodkovičky
svou zástavbou zatím připomínají spíše vesnici než město. Petici proti projektu (nikoli proti
výstavbě obecně) už podepsalo asi tři tisíce lidí.
Názor vedení Prahy 4 na tento projekt jste si mohli
přečíst v minulém Tučňáku na stranách 6 a 7.
Marně jsem na redakční radě navrhoval, aby do
textu byly zařazeny i postoje občanských spolků
z Hodkoviček, aby se článek přepracoval a případPetr Horálek
ně odložil. O mém návrhu se nedalo ani hlasovat!
Vyjádření petentů bylo „schováno“ na poslední
stranu časopisu do redakční pošty.

Neskočili jsme developerovi na špek
Na prosincovém zastupitelstvu Prahy 4 se zastupitelé i občané ptali, zda
investor již splnil všechny podmínky, které mu v červnu 2016 uložila rada.
Většina vystupujících se shodla, že se tak nestalo. Zaprvé obě etapy projektu společně neprošly procesem EIA, tedy posouzením vlivu na životní
prostředí. Zadruhé územní řízení pro první etapu nezahrnuje plánovanou
mateřskou školku. Zástupce investora však opakovaně tvrdil, že vše je
splněno. Pan starosta se přímé odpovědi vyhnul, paní radní pro územní
rozvoj se k tomu na mikrofon nevyjádřila vůbec – viz stenozáznam na
webu městské části. Zastupitelé pak v hlasování dali najevo, že developerovi nevěří, protože podle nich všechny podmínky splněny nebyly.
Za klub ČSSD jsem při té příležitosti položil mimo jiné dvě klíčové otázky.
Proč radnice ve spolupráci s investorem pořádá veřejné slyšení s občany
až pět dní poté, co byla smlouva s investorem schválena (a prý i podepsána!) radou městské části? Z logiky věci by přece měl být postup obrácený,
pokud radnice myslí dialog vážně. A proč rada nevyslyšela usnesení své
vlastní odborné komise územního rozvoje a výstavby (z 5. 12. 2016), ve
kterém se požaduje projednat stavební záměr znovu od začátku? Dostalo
se nám bohužel jen mlhavých a vyhýbavých odpovědí.

www.praha4.cz

Navrhli jsme odvolat radní

Proto náš klub hlasoval pro návrh, aby rada vydala nesouhlasné stanovisko
k projektu firmy FINEP do územního řízení a celý záměr projednala znovu
s občany v komisích. Bohužel pro usnesení hlasovali jen zastupitelé ČSSD
a TOP 09. Dále jsme dospěli k závěru, že paní radní pro územní rozvoj naprosto nezvládla komunikaci s občany v Hodkovičkách (ale ani na Pankráci
u projektu Rezidenční park KAVČÍ HORY), a proto jsme navrhli její odvolání
z funkce. Koaliční hlasy ji však podržely.
Abychom si nalili čistého vína, je třeba se vrátit do minulosti. V dubnu 2008
projednávalo zastupitelstvo Prahy 4 podněty ke změnám územního plánu.
Součástí velkého komplexu návrhů, který předložil tehdejší starosta Pavel
Horálek a během rozpravy rozsáhle vysvětloval tehdejší předseda komise
pro územní rozvoj Zdeněk Kovářík (oba z ODS), byla i změna „skleníků“
v Hodkovičkách. Z funkčního vymezení „zahradnictví“ se mělo stát území
„všeobecně obytné“ a „všeobecně smíšené“. Klub ČSSD, včetně autora
tohoto textu, návrh podpořil. Jsou tu však čtyři důležitá „ale“. Zaprvé –
hlasování mělo doporučující charakter, protože zastupitelstvo Prahy 4 nemá
pravomoc měnit územní plán. Zadruhé – hlasovalo se o mnoha desítkách
změn na území celé Prahy 4 v jednom usnesení. Zatřetí – návrhy v této fázi
ještě neobsahovaly kódy míry využití území (tedy maximální rozsah výstavby). Začtvrté – ČSSD tehdy byla jak v Praze 4, tak na hlavním městě Praze
v opozici, takže její hlasy pro přijetí usnesení nebyly klíčové.
Když se o úpravě funkčního vymezení „skleníků“ hlasovalo „naostro“ na
zastupitelstvu hlavního města Prahy (3. 6. 2010, usnesení č. 38/51), byla
již ČSSD z drtivé většiny proti nebo se zdržela. (Navržená úprava území
se mezitím za dva roky pozměnila a upřesnila.) Hlasování se tehdy účastnili i čtyři zastupitelé Prahy 4, z toho dva hlasovali pro, dva se zdrželi.
V rozpravě k tomuto bodu vystoupila řada zastupitelů i občanů – ani jeden
z nich se o Hodkovičkách nezmínil. Píši o tom proto, abyste si dali do
správného kontextu některé aktuální výroky vedení radnice Prahy 4.
A řečnická otázka na závěr. Vážení obyvatelé Prahy 4, nemáte také pocit,
že nám tu po volbách 2014 začali vládnout developeři? Kdyby teď vzniklo
občanské sdružení nebo akciová společnost 4-Developerská, mě by to
věru nepřekvapilo.
Petr Horálek (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4
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Praha 4 podpořila hasiče
Finanční dar ve výši 45 000 Kč poskytla MČ Praha 4 Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy, který veliteli hasičské stanice č. 6 npor.
Mgr. Jiří Musilovi předal začátkem letošního roku radní pro bezpečnost Zdeněk Pokorný (STAN – Tučňák) spolu s předsedkyní Finančního výboru
Janou Niklovou (Trojkoalice/KDU-ČSL). Peníze jsou určeny na nákup základního vybavení a nářadí, které hasiči při svých zásazích používají. (red)

Duchovní hudba
přilákala diváky

Novoroční koncert pořádaný
5. ledna městskou částí Praha 4
přilákal mnoho diváků, kteří zaplnili velký sál Nuselské radnice.
Posluchači ocenili koncertní program s podílem vokální duchovní
hudby české, latinské, italské
a španělské v podání souboru instrumentálně-vokálního souboru
SoliDeo. (red)

Jak přežít nástrahy velkoměsta

Městská část Praha 4 ve spolupráci se společností Thor Tactical uspořádala v Nuselské radnici
seminář určený pro seniory a širokou veřejnost
nazvaný Jak přežít nástrahy velkoměsta. Cílem
bylo seznámit účastníky s nástrahami a způsobem jednání před napadením a jak se těmto
nebezpečným situacím vyhnout. Seminář se konal pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy
a za podpory radního pro bezpečnost Zdeňka
Pokorného (oba STAN – Tučňák). (red)
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Poklusem do nového roku
Ve Žlutých lázních se 1. ledna sešli běžci, kteří sportují s Běžeckou školou Prahy 4. Společně bez závodění a v přátelské náladě vyběhli na trasu Novoročního běhu, kterému přálo slunečné počasí. (red)
www.praha4.cz
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Sebepoškozování není rozmar
Zástupce starosty Zdeněk Kovářík gratuluje Veronice Kozelské Fenclové, nejlepší jachtařce loňského roku.

O jachtaři roku rozhodla olympiáda
Jachtařem, přesněji jachtařkou roku 2016 se stala zkušená závodnice Veronika Kozelská Fenclová
z Jacht Clubu Praha 12. Výsledky tradiční ankety Českého svazu jachtingu opanovala už pošesté.
Hlasující tak ocenili zejména dvanácté místo v lodní třídě Laser Radial na olympijské regatě na OH
v brazilském Riu de Janeiro, kde si vedla nejlépe z českých jachtařů. Mezi muži i juniory kraloval
Ondřej Teplý z Jachtklubu Brno, v družstvech uspěli jachtaři závodící za Tři sestry Sailing Team.
K vyhlášení výsledků došlo v restauraci se symbolickým názvem Korkorán v Podolí a slavnostní
vyznění večera podpořila městská část Praha 4. (red)

MČ Praha 4 poskytla dotaci na vznik CD s názvem
Sebepoškozování není rozmar – průvodce pro děti,
rodiče a učitele, jehož cílem je přispět k prevenci
tohoto jevu. Nahrávku slavnostně pokřtily zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ, na
snímku vlevo) a Zora Dušková, ředitelka Dětského
krizového centra. Jak Iva Kotvová sdělila, z CD se
posluchači dozví, co to sebepoškozování je, co je
způsobuje a důležité jsou i návody, jak pomoci.
Více na www.dkc.cz. (red)

Živý Betlém pomohl potřebným
Obyvatelé Prahy 4 pilně sbírají

Ocenění za aktivní přístup při sběru vybitých spotřebních baterií
převzali v prostorách Nuselské radnice od radních Ondřeje Růžičky (STAN - Tučňák) a Jaroslava Mítha (ODS) zástupci 17 mateřských a 11 základních škol. Oceněna byla i MČ Praha 4 společností
ECOBAT. Obyvatelé Prahy 4 nasbírali přes dvě tuny vybitých
baterií, nejlepší ve sběru byly děti. (red)

Předtím než si děti užily vánočních prázdnin, se v PJZŠ Horáčkova uskutečnil již druhý ročník Živého Betléma. Herci, hudebníci a pěvecký sbor složený z dětí a učitelů ze
školy převyprávěli jeden z nejznámějších vánočních příběhů. V ranním šeru, tak typickém pro prosincové období, se znovu odehrál příběh o Marii, Josefovi, a dokonce
i o mocichtivém Herodovi. Přihlížející si mohli společně s dětmi zazpívat nejznámější
koledy a přispět i na dobrou věc, zakoupením perníčků, které pro ně děti ze základní
školy napekly. Vybrané peníze z benefičního prodeje perníčků tak udělají radost
v několika dobročinných organizacích i po vánočních svátcích. (red)

Malí florbalisté se před rodiči předvedli
V tělocvičně TJ Pankrác proběhl již šestý
florbalový turnaj školních kroužků, který
tradičně pořádá florbalový klub Olymp
Praha. Na turnaji děti prezentovaly dovednosti, které nabyly během prvního pololetí
na trénincích.
Letos byl o turnaj enormní zájem, což dokazuje především vysoký počet účastníků.
Ti byli rozděleni do čtyř věkových skupin
a celkem se zúčastnilo 420 hráčů a hráček
www.praha4.cz

Foto: Olymp Praha

z třiceti základních škol. Z MČ Praha 4 se
jednalo o základní školy Sdružení, Mendíků,
Křesomyslova, Filosofská (objekty Filosofská
i Jitřní), Jílovská, Na Líše, Nedvědovo náměstí a U Krčského lesa. Pro účastníky i jejich
rodiče byl připraven pestrý program plný
zápasů, soutěží, medailí, diplomů a sladkých
odměn. Další turnaj podobných rozměrů
a opět pod taktovkou Olympu Praha je předběžně naplánován na duben či květen. (red)
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Bojujeme proti domácímu násilí

Hanka Kynychová (stojící třetí zleva) se stala tváří preventivní kampaně Policie ČR „Zkus to říct“.

P

odpora a pomoc týraným ženám je cílem
preventivní kampaně „Zkus to říct“, kterou
finančně podpořilo Ministerstvo vnitra
ČR a do které se i v letošním roce zapojila
MČ Praha 4. Zástupci Policie ČR chtějí prostřednictvím projektu informovat o problematice
domácího násilí, dále poukázat na to, jak důležitá
je prevence v této oblasti a citlivě motivovat ohrožené ženy a jejich blízké okolí k aktivnímu řešení
domácího násilí prostřednictvím uceleného
systému spolupráce.
„Nebezpečnost a záludnost domácího násilí
spočívá v tom, že se odehrává opakovaně a dlouhodobě, za zavřenými dveřmi, a tedy většinou
beze svědků, a agresorem je blízký člověk,“ uvedla
Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro
bezpečnost městské části Praha 4, a dodává: „Jsem
velmi ráda, že je Praha 4 partnerem tohoto projektu a že právě u nás startuje.“ Tváří preventivní
kampaně se stala cvičitelka Hanka Kynychová,
se kterou městská část Praha 4 dlouhodobě spo-

lupracuje. Její tour „Pohyb pomáhá“ zavítala od
roku 2016 do řady českých měst a také letos vyrazí
z Prahy 4 do šesti českých měst.
Hanka Kynychová oslovila mnoho žen svým příběhem, sama šla takzvaně s kůží na trh. Zveřejnila svůj osobní životní příběh, ve kterém domácí
násilí figurovalo. Díky přátelům si uvědomila, že
není normální, aby jí někdo v životě ubližoval
a omezoval, a našla odvahu z takového vztahu
odejít. Zároveň cítila potřebu o problému mluvit
a chtěla dalším ženám vzkázat, že život je příliš
krátký na to, aby ho prožily v nešťastném vztahu,
kde si jich partner neváží a týrá je.

Kde hledat pomoc?

Intervenční centra
Intervenční centra by měla poskytovat obětem
domácího násilí proaktivní služby, to znamená,
že by měla aktivně kontaktovat oběti a informovat je o jejich právech, specializovaných
centrech a možnostech pomoci. Těmto osobám
se rovněž zprostředkuje poskytnutí následné
pomoci, zejména sociální, lékařské, psychologické a právní.
Azylový dům pro oběti domácího násilí
Forma sociální služby, která je specializována
na pomoc obětem domácího násilí a kromě ubytování splňuje i další standardy práce s oběťmi
násilí (jako např. utajená adresa).

Svěřte se policii
- jestliže vám hrozí bezprostřední nebezpečí,
volejte ihned tísňovou linku Policie ČR (tel. 158)
- policisté jsou povinni oznámení o domácím
násilí vždy přijmout a provést příslušné kroky
- hlídku Policie ČR můžete přivolat přímo na
místo incidentu (do vašeho obydlí) nebo můžete událost oznámit dodatečně osobně nebo
písemně (více viz informace níže)
- od 1. ledna 2007 může Policie ČR násilnou
osobu vykázat ze společného obydlí
ohrožené osoby (není vyžadován její souhlas)
Od policie můžete požadovat:
- kopii záznamu o události, který byl s vámi sepsán
- potvrzení o vykázání (pokud byla násilná
osoba ze společného obydlí vykázána)
- policie vás může také informovat o možnosti
podání trestního oznámení.
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Tour odstartuje v Nuslích
„Hanku jsme si vybrali na základě spolupráce
s jejím nadačním fondem. Děti z dětských domovů
prošly v rámci jejího tanečního soustředění policejním preventivním kurzem, kde jsme se zaměřili
na jejich osobní bezpečí,“ vysvětluje pplk. Zuzana
Pidrmanová, hlavní koordinátorka projektu 'Zkus

Kontaktujte lékaře
- navštivte ho při jakémkoli zranění
- vždy požadujte dokumentaci - datum
návštěvy a rozsah poranění/zranění, která si

to říct I. a II.', a pokračuje: „Hanka působí ve fitness
clubu, kde se soustřeďují ženy, které jsou naší
cílovou skupinou. Domácím násilím si prošly buď
na vlastní kůži, nebo je pácháno v jejich okolí.“
Důležitou součástí programu na všech zastávkách letošní tour budou diskuze s odborníky
z řad policie i spolupracujících organizací. Besedy se ženami povedou psychologové z anonymní linky pomoci v krizi Policejního prezidia ČR,
kriminalisté s letitými zkušenostmi, zástupci
organizace Bílý kruh bezpečí a zástupci centra
pro týrané ženy – ROSA.
Tour startuje 18. února v 9.00 hod. v sále Nuselské
radnice, Táborská 500. Čekají na vás patentované
cvičební bloky, cca od 9.45 hod. – Postava snů,
10.45 hod. – Pevný zadek, 11.45 hod. – Břišní pekáč, ale také doprovodný program s přednáškami
a ochutnávkami. Vstup je zdarma! Více informací
najdete na www.kynychova.cz, www.facebook.
com/kynychova. Záštitu nad akcí převzal zástupce
starosty Zdeněk Kovářík (ODS). (red)
vyžadují vaši 7denní pracovní neschopnost
a znemožňují vám v této době vést běžný
život (bez ohledu na to, jste-li zaměstnaná
nebo v domácnosti), odpovídají trestnému
činu ublížení na zdraví
- při závažných poškození zdraví, to jsou
taková, která vyžadují pracovní neschopnost
minimálně po dobu 6 týdnů, je možno zahájit
trestné stíhání, a to pro trestný čin těžké újmy
na zdraví

Důležité kontakty:
DONA linka (tel.: 251 511 313) - 24 hodin denně
Bílý kruh bezpečí, tel.: 257 317 110
(www.bkb.cz, www.domacinasili.cz)
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz)
Policie ČR - www.policie.cz
ROSA – centrum pro ženy (www.rosa-os.cz)
www.praha4.cz
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Kriminalita v Praze 4 zvolna klesá

P

rotože jsou už k dispozici komplexní
statistiky jak od Policie ČR, tak od městské
policie, můžeme si udělat obrázek o tom,
jaký byl rok 2016 na území MČ Praha 4 z hlediska bezpečnosti obyvatel.
Podle statistik Policie České republiky bylo loni
v Praze 4 spácháno šest vražd, dobrou zprávou
je, že byly všechny objasněny. Došlo také ke
třinácti loupežím, objasněnost činí téměř
70 procent. Státní policie zaznamenala a vyšetřovala 904 vloupání. Zde se nerozlišuje konkrétní objekt, podmínkou je překonání překážky,
ať už jde o vozidla, byty, nebo provozovny.
Krádež se od vloupání liší právě tím, že zloděj
žádnou překážku nezdolává. V celkové sumě
3020 krádeží jsou zahrnuty i kapesní krádeže
a krádeže v kancelářích. „Trend kriminality je
za poslední roky mírně klesající. Její část se
však přenáší na internetové (virtuální) prostředí.
Předpokládáme, že se podíl podvodů a dalších
trestných činů prostřednictvím počítačových sítí
bude zvyšovat,“ uvedl npor. Mgr. Vladimír Oliberius z Policie ČR MO Nusle. I tak objasněnost
jednotlivých případů na území Prahy 4 zůstává
stále nad průměrem ostatních městských částí
hlavního města.

Pořádek dělá přátele
„Městská policie má na území naší městské části
jinou agendu než státní policie. Jejím úkolem
je primárně udržování pořádku. Jde o neméně
důležitou práci, která občanům ukazuje, že
veřejná správa je na území jejich městské části
stále přítomna,“ řekl Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák), radní MČ Praha 4 s kompetencí pro
bezpečnost, IT a grantovou politiku.
O pracovitosti městských strážníků pak svědčí

Příběhy politických vězňů
jsou na webu
MČ Praha 4 uvedla ke Dni lidských práv a výročí
17. listopadu 1989 komponovaný večer z dopisů
tří politických vězňů komunistického režimu
konfrontovaných s výňatky z vyšetřovacích
protokolů a soudních rozsudků. Nese název
Čtení z cely.

Připomínka
doby nesvobody

„Prostřednictvím videozáznamu, který jsme
umístili na web naší městské části, se nyní
s jejich osudy může seznámit každý uživatel
internetu,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
„Chceme tak připomenout dobu, kdy dodržování základních lidských práv nebylo
takovou samozřejmostí jako dnes, a osudy
lidí, které komunistický režim uvěznil opakovaně nebo je na dlouho připravil o svobodu,“
dodala radní.
Dokument najdete na internetové adrese:
http://www.praha4.cz/Cteni-z-cely. (red)
www.praha4.cz

Ke zlepšení bezpečnostní situace v Praze 4 přispívají i preventivní policejní akce.
Ilustrační foto: archiv

následující čísla. Na linku 156 bylo v roce
2017 přijato 5 051 oznámení, bylo provedeno
555 odtahů, lustrováno 61 418 vozidel, prověřováno 90 251 osob. Proběhlo také
1748 kontrol taxislužby. Kontroly dodržování zákazu nenalévání mladistvým proběhly
ve 4540 případech, v rukou městské policie
skončilo 49 hledaných osob a zadrženo bylo
37 pachatelů trestných činů.
Celkem bylo městskou policií odhaleno
43 707 přestupků, které byly vyřešeny blokovým
způsobem nebo cestou oznámení správnímu
orgánu. Veřejný pořádek narušil 10 304 přestupků, dopravy se týkalo 32 200 přestupků, kouření

se týkalo 1 001 přestupků a incidentů se psy byl
zaznamenáno v počtu 202.
„Dá se říci, že bezpečnostní situace na území naší městské části není nijak hrozivá, a velmi mě těší, že vykazuje mírně klesající trend
v oblasti kriminality. Čísla jsou ovšem ošidná,
jednotlivý lidský osud může být spletitý. Jinak
situaci hodnotí ten, kdo nebyl nikdy nijak
poškozen, odlišně pak další, kdo měl zkrátka
smůlu a potkaly ho třeba dvě nepříjemnosti za
sebou. Buďme proto sobě navzájem dobrými
sousedy, mějme oči otevřené a pomáhejme
jeden druhému,“ uzavírá radní Zdeněk Pokorný. (red)

Pomníček prošel kompletní očistou
MČ Praha 4 obnovila pamětní desku na pomníčku připomínajícím konec
2. světové války a založení Organizace spojených
národů, jehož počátek
sahá do roku 1985 a který
prošel mnoha bolestnými
zvraty. V roce 1985 ji na
žulový kámen v ulici Ke
Krčské stráni umístila
protitotalitní Jazzová sekce. V následujícím roce
přijela těžká technika,
která pomník ze země vytrhla a Státní bezpečnost
ho následně odvezla neznámo kam. V roce 2004
byl pomníček obnoven, desku ale po čase někdo
strhl. Nová deska byla na pomníček umístěna v loňském roce, letos však musel být znovu obnoven
nápis, který poškodili sprejeři.
„Pomníček Jazzové sekce není jen připomínkou
dvou významných milníků světové historie, ale
dobře ilustruje i poměry v komunistickém Československu. Totalitnímu režimu překážel jakýkoli

projev občanské aktivity, který nebyl předem
schválen stranickými orgány,“ uvedla radní pro
kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
„I v tom je pro nás pomníček v ulici Ke Krčské
stráni důležitým mementem,“ dodala. (red)
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Čtyřka poprvé vyhlásí své sportovce roku
Svého vlastního sportovce roku bude mít poprvé
i Praha 4. Všechny kluby na „čtyřce“ navrhují
své kandidáty a těší se na slavnostní vyhlášení
v oscarovém duchu. „Máme tu obrovské množství kvalitních sportovců, a proto je chceme ještě
více připomenout naší veřejnosti,“ říká Zdeněk
Kovářík (ODS), zástupce starosty Prahy 4, který
bude ocenění také předávat.
Všechny sportovní organizace sídlící na území
městské části Praha 4, mohou až do 15. února
vybrat a navrhnout uchazeče o ceny v kategoriích Sportovec, Sportovkyně, Družstvo, Trenér
a také Naděje roku. Městská část společně
s Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) z nich pak
nominuje do 1. března vždy čtyři nejlepší (jsme
přece v Praze 4) z nichž pak odborná komise

vybere vítěze. Pouze mezi Nadějemi se vyhlásí
deset kandidátů napříč odvětvími a disciplínami
bez určení pořadí. Slavnostní vyhlášení proběhne jako velká sportovní párty 1. dubna. Koho
byste vybrali vy? „Nejde nám tolik o prezentaci
hvězd, ale především o setkání sportovců, kteří
tu bydlí, sídlí a provozují své aktivity,“ dodává
Jaroslav Chvalný, předseda PTU, která anketu
zajišťuje společně s MČ Praha 4.
Více informací a nominační lístky získáte na
webových stránkách www.ptupraha.cz. Návrhy
jménem klubů můžete posílat na PTU poštou
(Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4) nebo e-mailem (info@ptupraha.cz). Případné další informace vám rádi sdělí pracovníci PTU na telefonu
261 215 365. (red)

Tipy na únor
Více akcí najdete na webech jednotlivých organizací.
Baby Office
Business centrum Zálesí
Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4
Budova B3, 6. Patro
Út 14. 2. 18.00 – 21.00 hod. Daňové přiznání pro rok
2016
Máte více zaměstnání, podnikáte nebo pronajímáte nemovitost? Přijďte si na praktický workshop vyplnit daňové
přiznání. Naučíte se uplatnit si všechny slevy na dani, na
které máte nárok. Kurz je určen především pro: začínající
podnikatele, kteří si chtějí dělat daně sami, zaměstnance,
kteří chtějí nebo musí podat sami daňové přiznání. Pokud
si přinesete všechny podklady, můžete odejít s vyplněným
přiznáním. Více informací a registrace www.babyoffice.cz,
petra.kotatkova@babyoffice.cz, tel. 607 707 003.
Dům ochránců přírody v Praze
Michelská 48/5, Michle
tel. 774 155 185
david.zitek@csop.cz
http://www.csop.cz/dumochrancuprirody
St 1. 2. 17.30 hod. Jeřáb popelavý, migrace a návrat do ČR
Přijďte si vyslechnout velmi zajímavou přednášku Ing. Jiřího
Andresky, Ph.D., a zhlédnout velké množství fotografií.
Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Krč
Tel. 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum.cz
www.hobbycentrum4.cz
Pá 3. 2. 8.00 - 16.30 hod. Pololetní prázdninový den
v klubu Amfora
Hry, soutěže, vaření, tvořivá dílna a sportování pro

Nabídka kurzů v KCN
Využijte volnočasové aktivity v Kulturním
centru Novodvorská a přihlaste se na jeden
z níže vypsaných kurzů.
Olejomalba (dospělí, senioři): začátek 9. 3.,
vždy čt 18.00 – 20.00 hod., přihlášky:
Vladimír Jeniš, tel. 736 535 141, e-mail:
jenis@artdecor.cz.
Keramika, malba na hedvábí (dospělí):
začátek 13. a 14. 2., vždy po 18.30 – 19.30 hod.,
út 18.00 – 19.30 hod. (výtv. techniky), přihlášky: Darina Sýkorová, tel. 736 448 366, e-mail:
d.sykor@centrum.cz.
Klavír, kytara: začátek 6., 8. a 9. 2., vždy po, st,
čt 14.30 - 17.30, 14.00 – 18.00, 15.00 -18.00 hod.,
přihlášky: Miroslav Matíscsák, tel. 603 268 255,
e-mail: matisc@seznam.cz.
Kurzy angličtiny (dospělí, senioři): začátek
6. 2., vždy po 18.10 – 19.40 hod. (středně), út
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všechny kluky a holky. Info klub Amfora, tel. 602 507 510,
241 731 510, l. 21.
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Kamýk
Tel. 241 712 071, www.mcbalonek.cz, e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz
Čt 9. 2. 18.00 – 19.30 hod Jak efektivně komunikovat
s dětmi?
Nebaví vás pořád dětem opakovat, co nemají dělat? Chcete vědět,
jak mluvit s dětmi, aby vás doopravdy vnímaly ? Hledáte nápady,
jak efektivně řešit neshody a obtížné situace? Přijďte na setkání
s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Valentovou.
Vstupné 110 Kč bez dítěte, 130 Kč s dítětem. Přihlášení nutné na:
ver.valentova@email.cz. Více na webu mcbalonek.cz a FB.
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác
www.dajanapraha.cz
So – ne 25. – 26. 2. Léčivé tóny
Víkendový workshop, vhodný pro každého, kdo si chce odpočinout a zbavit se stresu a napětí. Muzikoterapeuté Dan
a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními
a léčebnými účinky hudby. Naučíte se hrát na tibetské mísy,
didgeridoo, šamanské bubny a další léčivé nástroje. Budete
meditovat, zpívat, hrát (si) a relaxovat. Nutná rezervace míst
na webu www.dajanapraha.cz.
RC Rybička
Stallichova 514/2, Krč
Od st 1. 2. Jazykové kurzy AJ + NJ pro rodiče s hlídáním dětí
Kurzy jsou určeny pro osoby na rodičovské dovolené, hlídání dětí zajištěno. První hodina zkušební, celkem 18 lekcí za
3240 Kč. Bližší informace na www.mcrybicka.com nebo FB.
Registrace na mcrybicka@centrum.cz.

18.30 – 20.00 hod. (mírně), přihlášky: PhDr.
Ivan Antov, tel. 235 521 216, e-mail: antov@goa.
braillnet.cz.
Jóga (dospělí): začátek 6., 7. a 10. 2., vždy po
18.00 – 20.00 hod., út 18.30 – 19.30 hod., pá
16.00 – 17.00 hod., přihlášky: Alena Zajíčková,
tel. 602 185 448, e-mail: alzajic89@gmail.com.
Cvičení pilates (dospělí): začátek 2. 2., vždy
čt 18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00 hod., přihlášky:
Veronika Špinková, tel. 604 576 050, e-mail:
veronika.spinkova@email.cz.
Scénický tanec (děti): začátek 7. 2., út 15.10 –
18.20 hod., přihlášky: tel. 777 320 396,
e-mail: zuzu.stara@centrum.cz, info na
www.tanstudio.cz.
Fitness cvičení (senioři): začátek 6. 2., po 9.00
– 10.00 a 10.00 – 11.00 hod., přihlášky: tel. 732
926 846, e-mail: seniorfitnes@seznam.cz, info
na www.seniorfitnes.cz. (red)

Co, kdy a kde
Hodkovičky: dne 26. 2. se od 14.00 hod. koná
již 2. ročník Masopustu v Hodkovičkách. Sraz
je na travnatém plácku u trafostanice, ulice Nad
údolím proti domu č.p. 351/70. I letos vás čeká
průvod v maskách za doprovodu živých muzikantů, nebudou chybět ani sousedské zastávky,
opět se můžete těšit na zápolení s medvědem
a volbu nové královny Masopustu 2017.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici: ve čtvrtek 9. 2. od 16.00 hod. vystoupí žáci
a vyučující ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají
skladby proslulých skladatelů od baroka po
20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu I. Christové Nikolové. Vstup volný.
Kostel ČCE Braník: ekumenická akce „Zamyšlení nad manželstvím“. Pro mnohé je Valentýn synonymem romantiky, která do vztahu
určitě patří, stejně jako komunikace, odpuštění
a radost. Také o tom si můžete poslechnout
zajímavé povídání nazvané „Kost z mých kostí,
nebo Marťan“? S trochou nadhledu o tom, proč
mnohá manželství jsou spíše bojištěm než oázou, promluví MUDr. Jiří Korda, farář od Panny
Marie Královny míru. Setkání se koná ve středu
15. února od 18.00 hodin v kostele, Modřanská
118, zastávka MHD Přístaviště.
ZŠ Plamínkové: Kurz zdravého hubnutí s důrazem na posílení vůle, vždy v úterý od 17.00
do 20.00 hodin. Specializovaný kurz snižování
nadváhy pro muže, vždy v pondělí od 20.00 do
21.30 hodin. Do kurzů se lze zapojit nejpozději
v týdnu od 6. února. Více informací a přihlášky
na www.stob.cz nebo na tel. 608 834 816.
Klub zdraví Lhotka: ve čtvrtek 16. 2. (18.00
– 19.00 hod.) Zrození, růst a úskalí vztahů.
Vzácné rady, jak vytvořit pevný a láskyplný
vztah. Návody jak řešit krize a problémy. Přednáší: PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D., psycholog
a autor přínosných knih. Vstupné dobrovolné.
Adresa: Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121,
139, 196, zast. na znamení Sulická). Info 733
761 059, www.zivotazdravi.cz. (red)

Využijte dva týdny sportu zdarma!
Většina z nás si do nového roku dává nějaké
předsevzetí. Mezi nejčastějšími patří omezení
kouření, nalezení nové práce nebo sportování
či hubnutí. V Praze 4 bylo na podzim loňského
roku otevřeno nové fitness centrum, a to FITINN
v OC DBK Praha (Budějovická 1667/64).
S provozovatelem domluvil zástupce starosty
Lukáš Zicha (STAN-Tučňák) nabídku dvou
týdnů sportu zdarma, která pro občany
MČ Praha 4 platí až do 28. února. Více
informací na www.fitinn.cz. (red)
Info o akci
Pouze pro nové zákazníky od 16 let (zákonný
zástupce uděluje svým podpisem při registraci
souhlas s tréninkem).
Jedna osoba má nárok pouze na jednu 2týdenní
permanentku na zkušební trénink.
Záloha za členskou kartu 500 Kč (bude vrácena
po ukončení členství).
www.praha4.cz

volný čas

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. st
2. čt
3. pá
4. so
5. ne
6. po
7. út
8. st
9. čt
10. pá
12. ne
13. po
14. út
15. st
16. čt
17. pá
19. ne
20. po
21. út
22. st
23. čt
24. pá
26. ne
28. út

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

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

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

1. st 19.30 Strnadovi - kinokavárna
5. ne 15.00 Haló, Jácíčku! - divadelní pohádka
6. po 18.00 Václava Benešová - vernisáž obrazů
8. st 19.30 Dítě Bridget Jonesové - kinokavárna
12. ne 15.00 Tarbíci v Dundunu
		
- hudební pásmo písniček
14. út 19.30 Mlýny - představení divadla Sklep
15. st 19.30 Sully: Zázrak na řece Hudson
		- kinokavárna
16. čt 19.30 1984 - George Orwell
		- Divadlo Různých Jmen
17. pá 20.00 Condurango – koncert skupiny
		s Bárou Hrzánovou
18. so 15.00 Filmový klub pro děti: Pojar dětem
		
- animované filmy
19. ne 15.00 Lední medvídku, vrať se domů
		
- Divadlo Ančí a Fančí
20. po 19.30 Besídka 2017 – Divadlo Sklep
21. út 19.30 Besídka 2017
22. st 19.30 Výběr z Besídek
26. ne 15.00 Masopust na Dobešce,
		
v 16 hod. průvod Dobeškou
28. út 19.30 Tančírna s kapelou PartyLeaders

unor 2017
Trad iční lout kové d ivad lo

4. 2. O princezně Čárypíše
11. 2. Pohádka o draku
18. 2. Sněhurka a sedm trpaslíků
23. 2. Otesánek

Hrajeme od 10:00, 14:00 a 16:00!

25. 2. Příběh z džungle
Sobotní pohádky hrajeme vždy od 14:00 a od 15:30
v Kulturním centru Novodvorská

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

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketpro, GoOut
a Kulturní portal.cz

1. st 19.30 Dohazovačka
2. čt 19.30 Familíe
3. pá 19.30 Jeptišky
4. so 15.00 Až naprší a uschne
6. po 19.30 Magor
7. út 19.30 Famílie
8. st 10.30 Sen noci svatojánské
(představení nejen pro školy)
8. st 19.30 Sen noci svatojánské
9. čt 19.30 Eva tropí hlouposti
10. pá 19.30 Dohazovačka
11. so 15.00 Familíe
14. út 19.30 Techtle mechtle
15. st 19.30 Sen noci svatojánské
17. pá 19.30 Jeptišky
18. so 15.00 Dohazovačka
19. ne 15.00 Babička
20. po 19.30 Sen noci svatojánské
21. út 19.30 Eva tropí hlouposti
22. st 19.30 Jeptišky
23. čt 19.30 Famílie
24. pá 19.30 Magor
25. so 15.00 Sen noci svatojánské
28. út 19.30 Až naprší a uschne
KOMORNÍ FIDLOVAČKA

2. čt
6. po
7. út
9. čt
13. po
17. pá
24. pá
27. út

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

Divadlo
Bez Hranic
Křesomyslova 14
Praha 4
rezervace@divadlobezhranic.cz
tel. rezervace 607 088 273
9. 2. 19.30
10. 2. 19.30
		
13. 2. 19.30
		
17. 2. 19.30
23. 2. 19.30
24. 2. 19.30
		
26. 2. 19.30
27. 2. 19.30

Racajda
Charliova teta,
host divadlo Maškara
Dva muži v šachu
– poslední uvedení
Ani o den dýl
Mandragora – premiéra
Charliova teta,
host divadlo Maškara
Sluha dvou pánů
Na Vánoce budu gay!

Pořádáte akci?
tel.: 608 982 230

www.praha4.cz

Pokud organizujete kulturní či
sportovní akci, můžete ji bezplatně zařadit do Kalendáře akcí
na www.praha4.cz.

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.
Galerie Sue Ryder: FOLKLOR – výstava reportážních fotografií Marie Brunerové
13. a 27. 2. po 15.00 – 18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
22. 2. st 15.00 – 21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro
dobročinné obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka projektu Korálek ke korálu. Registrace: dfejtkova@centrum.cz. Restaurace Michelský dvůr.
28. 2. út 11.00 – 18.00 hod.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Restaurace Michelský dvůr zve na speciální menu,
které se váže k tradici masopustů.

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

ve všední
dny
2. pokladna
ST 11.00je otevřena
Dva nahatý
chlapi
generálka
od 15.00veřejná
do 19.00
hodin
244 461
397
3. ČTtelefon
19:30pokladny:
Dva nahatý
chlapi
premiéra
e-mail: info@branickedivadlo.eu
5. SO www.branickedivadlo.eu
15:00 Pohádky do kapsy
2. čt 11.00 třetíSemTamFór
do páru - veřejná
8. ÚT 19:30
Běž za
svou ženou
		
generálka
- komedie
s vendulou
		
křížovou
v čtyřrolihraběnky M
9. ST 19:30
Z deníku
3.12.páSO19.3016:00
třetíJ.doUhlíř
páru - premiéra
4.14.so PO11.0019:30
o kouzelné
kuličce
Ani o den
dýl- pohádka
– komedie
6. po 19.30 Běž za
svou ženou - komedie
SemTamFór
9.16.čt ST10.0019:30
českýBěž
honza
představení
pro školy
za -svou
ženou
19.30
dva
nahatý
chlapi
19. SO 18:00 Kabaret
11. so 11.00 Pohádka sousedská
20. NE 15:00 Pohádky do kapsy
14. út 19.30 s pydlou
v zádech - divadelní
SemTamFór
		
společnost Josefa Dvořáka
22. ÚT 19:30 Dva nahatý chlapi
15. st 19.30 zázračné cvičení - komedie
23. ST 19:30
Pavel
Dobeš
		
s vilmou
cibulkovou
25.
PÁ
19:30
Spolehlivé
cvičení
17. pá 19.30 Třetí do páru - komedie
18. so 11.00 Malápremiéra
mořská víla - pohádka
26. SO
Záměna
– komedie
18.0019:30
Cirkcoolart
- kabaret
SemTamFór
20. po 19.30 hledání ztraceného ráje
28.
+29.
Mezinárodní
		
- zdeněk
podhůrský apěvecký
ivana
PO-ÚT 19:30 festival Diamonds Voice
		 jirešová
o
životníchMČ
etapách
pod Záštitou
Praha 4
23. čt 10.00 čertův
švagrvolný
- představení pro školy
vstup
19.3019:30
dvaBěž
nahatý
- komedie
30. ST
za chlapi
svou ženou
24. pá 19.30 žena vlčí mák - herecký koncert
		
hany maciuchové
www.branickedivadlo.eu
25. so 11.00 africká pohádka
27. po 19.30 zázračné cvičení - komedie
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Senioři
Společenská rubrika

Vzdělávací kurz pro seniory
„Zpátky do školy aneb Cesta
do hlubin študákovy duše 2017“
Vzdělávací kurz pro seniory
„Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2017“

Úctyhodných 101 let oslavila 5. ledna v kruhu
rodiny Zdeňka Kánská z Podolí. Oslavenkyni
přišel popřát i starosta Prahy 4 Petr Štěpánek,
který se živě zajímal o její „tréninkový deník“,
jasně dokumentující, že sportovně založená
rodina se o kondici jubilantky opravdu stará.

I v letošním
roce nabídne
MČ Praha
4 ve spolupráci sále
se základními
seniorům
vzdělávací
kurzy
Nuselskéškolami
radnice,
Táborská
500/30.
Přijďte
I v letošním
roce nabídne
MČ Praha
4 ve spolupráci
„Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2017“, které se konaly již ve školním
s
vystřiženou
a
vyplněnou
přihláškou!
Budete
se základními
školami
seniorům
vzdělávací
kurzy
roce 2012/13, 2013/14 a 2015/16. Jedná se o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou opět
vrátit
„zpět do
školních
lavic“
a zopakovat
si oblíbený
předmět
procvičit
cizí jazyk.
Tento projekt
zapsáni
dlečipořadí,
v jakém
k registraci
přijdete.
„Zpátky
do školy
aneb
Cesta do
hlubin
študákovy
doplňuje
bohatou
nabídku
a vzdělávacích
akcí, začne
které pro
senioryodměstská
na školách
v týdnu
20. březduše 2017“,
které
se konaly
již vesportovních,
školním rocekulturních Výuka
část Praha 4 každoročně pořádá.
2012/13,
2013/14 a 2015/16. Jedná se o mezigena a bude trvat 6 týdnů po 60 minutách!
nerační
projekt,
v rámci kterého se senioři mohou
Jak
se přihlásit?
1) Vyplňte
přiloženou
opět vrátit
„zpět(čitelně)
do školních
lavic“přihlášku.
a zopakovat si
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat. Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ, že bude
oblíbený
předmět
či procvičit
jazyk.či bude málo přihlášených
Je nutné asekurz
přihlásit
osobněpromyslete
(možný jeještě
zástup
kapacita
na vybrané
škole cizí
naplněna,
se neotevře,
dalšírodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou
(náhradní) kurz či školu.
Jak3)se
přihlásit?
Přihlášku
si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci
na radnici.
s podepsanou
plnou mocí), jakákoliv jiná forma při4) Registrace bude probíhat ve středu 1. března 2017 od 9,00 do 15,00 hod. ve 3. patře ve velkém sále
1) Vyplňte
(čitelně)
přiloženou
přihlášku.
hlášení
(telefonem,
poštou) nebude
Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou!
Budete platná!
zapsáni Rovněž
dle
2) Vyberte
kurz, který
chcete studovat.
dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě MČ Praha 4
pořadí,siv školu
jakém ka registraci
přijdete.
Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ,
není možné. Počet míst JE OMEZEN kapacitou kurVýuka na školách začne v týdnu od 20. března a bude trvat 6 týdnů po 60 minutách!!!
že bude kapacita na vybrané škole naplněna či
zu. Po naplnění kapacity nebudou další přihlášky
DŮLEŽITÉ
INFORMACE:
bude málo
přihlášených
a kurz se neotevře, prou registrace přijímány. Kurz bude otevřen pouze
Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup rodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou
v případě,
že se naplní
alespoňRovněž
ze 75 %.
myslete
ještě dalšíplnou
(náhradní)
kurz či školu.
s podepsanou
mocí), jakákoliv
jiná forma přihlášení
(telefonem,
poštou) kapacita
nebude platná!!!
dřívější odevzdání
přihlášky
na Úřadě
MČ Praha 4 není možné.
Početosoba
míst JEna
OMEZEN
kapacitou
kurzu.Suková,
Po
Kontaktní
MČ Praha
4: Jarmila
3) Přihlášku
si vystřihněte
a mějte
ji připravenaplnění kapacity nebudou další přihlášky u registrace přijímány. Kurz bude otevřen pouze v případě, že
referentka Odboru školství, prevence a rodinné
nou pro
registraci na radnici.
se naplní kapacita alespoň ze 75 %.
politiky, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415,
4) Registrace bude probíhat ve středu 1. března
Kontaktní
osoba
na ve
MČ3.Praha
Suková, referentka
Odboru
školství, prevence a rodinné politiky,
e-mail:
jarmila.sukova@praha4.cz
od 9.00
do 15.00
hod.
patře4:veJarmila
velkém
odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz

PŘIHLÁŠKA
do vzdělávacího
kurzu
doškoly
školy
aneb
Cesta
do hlubin
študákovy
duše“
PŘIHLÁŠKA
do vzdělávacího
kurzu„Zpátky
„Zpátky do
aneb
cesta
do hlubin
študákovy
duše“
Jméno: …………………………………………………………………….

Do klubu stoletých v Praze 4 vstoupila 5. ledna
Marie Schüllerová z Braníka. Jubilantce na
Kliniku následné péče v Poklinice Zelený pruh
přišla popřát zástupkyně starosty Prahy 4 Iva
Kotvová a u oslavenkyně se potkala s dcerou
i vnukem (oba na snímku).
Dne 27. ledna
oslavila 80. narozeniny
Jiřina Boudniková z Hodkoviček
Naší mamince,
babičce a prababičce přejeme jen
to nejlepší, hlavně hodně zdraví
a pohody. Syn
Karel s rodinou.
Dne 24. února
se dožívá 90 let
Růžena
Štěpánková
z Nuslí
Vše nejlepší,
především
pevné zdraví
do dalších let
přejí synové Jindřich a Václav
s manželkou
Boženou,
vnučka Ivana
s manželem Jaroslavem a pravnoučata Lucie a Jan.
16 Tučňák • 2/2017

Trvalé bydliště ……………………………………………………………
Telefon……………………… Datum nar. ……………………………….
Předmět výuky…………………………………………………………….
Náhradní výuka ………………………………………………………….
Zakroužkujte prosím základní školu, do které budete docházet na vzdělávací kurz:
❏ ZŠ Sdružení 1080 (Nusle)
❏ ZŠ Jílovská 1100 (Braník)
❏ ZŠ Jeremenkova 1003/66a (Braník)
❏ ZŠ Jižní 1750/10 (Spořilov)
❏ ZŠ Školní (Braník)
❏ ZŠ Kavčí hory, ul. K Sídlišti 840/2
❏ ZŠ Křesomyslova 724/2 (Nusle)
❏ ZŠ Na Planině 1393/13 (Krč)
❏ ZŠ Bítovská 1246/1 (Michle)
❏ ZŠ Na Chodovci (Spořilov)
❏ ZŠ Filosofská 1166/3 ve školském objektu Jitřní 6/185 (Hodkovičky)

rozvrh hodin s přehledem kurzů
ZŠ Bítovská: po 15.45-16.45 Latina (různé
úrovně), út 15.45-16.45 Francouzština (zač.), čt
15.45-16.45 Dějiny umění
ZŠ Školní: po 14.00-15.00 Informatika, út 15.3016.30 Keramická dílna, st 15.30-16.30 Angličtina
(zač.), němčina (zač.), čt 16.00-17.00 Tělesná
výchova pro seniory
ZŠ Kavčí hory: po 14.30-15.30 Angličtina (zač.), út
14.30-15.30 Anglická konverzace (pokr.), španělština (zač.), 15.30-16.30 Právo pro každého, 16.3017.30 Francouzská konverzace (mírně pokročilí),
st 14.30-15.30 Ekonomické výpočty v domácnosti
(Excel – úspory, triky)
ZŠ Jižní: út 15.00-16.00 Základy psychologie,
16.00-17.00 Výtvarné aktivity (batika, keramika),
st 15.00-16.00 Relaxační antistresové kreslení,
16.00-17.00 Stolní hry a hlavolamy, čt 15.0016.00 Němčina (zač.), 16.00-17.00 Šperkařství
– kreativní výroba, 17.00-18.00 Teorie výživy +
praktické vaření
ZŠ Jeremenkova: po 14.00-15.00 Zdravotní

tělocvik, st 14.00-15.00 Španělština (zač.),
16.00-17.00 Zdravověda, biologie, zeměpis,
čt 15.00-16.00 Aranžování květin a vazby na
stoly, pá 10.00-11.00 Šamanské tance
ZŠ Křesomyslova: po 15.00-16.00 Angličtina (mírně
pokročilí), út 14.00-15.00 Hry pro rozvoj logiky
a paměti, čt 14.00-15.00 Výtvarné činnosti (keramika,
malba, přírodní materiály), 16.00-17.00 Práce na PC
ZŠ Jílovská: po 14.00-15.30 Studijní kresba,
čt 14.15-15.15 Španělština (zač.), 15.30-16.30
Španělština (mírně pokročilí), 15.00-16.00 Němčina (mírně a středně pokročilí)
ZŠ Sdružení: po 14.00-15.00 Německá konverzace (mírně pokročilí)
ZŠ Jitřní (Filosofská): st 14.00-15.00 Cukrářské
pečení, čt 14.00-15.00 Němčina (pokr.), 14.3015.30 Francouzština (zač.)
ZŠ Na Chodovci: út 14.30-15.30 Francouzština
(pokr.), st 14.30-15.30 Angličtina (falešní začátečníci a mírně pokročilí)
ZŠ Na Planině: út 14.30-15.30 Kapitoly z novodobých dějin, st 14.30-15.30 Fyzika kolem nás
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
únor 2017

Veřejná generálka div. představení 2. 2. od 11.00 Branické výdej vstupenek 17.1. od
„Třetí do páru“ v Branickém divadle divadlo, Branická 63,
8.00 do 8.30 přepážka č. 34,
Praha 4
přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 270 míst
Muzeum policie – komentovaná
7. 2. od 10.00 sraz
přihlášky na bezpl. linku
prohlídka s průvodcem
před muzeem, Ke
800 100 128 od 30. 1.
Karlovu 1, P2
–25 míst; snížené vstupné
10 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
Nový cyklus 4 přednášek Jak spolu 7. 2. od 14.00 malý
sál Nuselské radnice 800 100 128 od 30. 1.
žít a vycházet – 1. část „Dlouho– 50 míst
dobý partnerský vztah, jak spolu
komunikovat a žít“
Klementinum - prohlídka
9. 2. od 10.00 sraz
přihlášky na bezpl. linku
s průvodcem
před vchodem Karlo- 800 100 128 od 30. 1. – 25
va 1, Praha 1
míst; snížené vstupné 100 Kč;
průvodce hradí MČ Praha 4
Cyklus 4 přednášek na téma Praž9. 2. od 14.00 malý
přihlášky na bezpl. linku
ské katastrofy – 4. část „Válečné
sál Nuselské radnice 800 100 128 od 30. 1.
katastrofy“
- 50 míst
Retro - výstava hraček, vybavení 14. 2. od 10.00 sraz přihlášky na bezpl. linku
domácnosti, ale též módy z dob
u Nové budovy Ná800 100 128 od 6. 2. – 30 míst;
minulých – komentovaná prohlídka rod. muzea, Vinohrad- snížené vstupné 80 Kč/os.;
v Národním muzeu
ská 1, Praha 1
průvodce hradí MČ Praha 4
„Správné užívání léků, vzájemné 14. 2. od 14.00 malý přihlášky na bezpl. linku
působení léků apod.“ – přednáška sál Nuselské radnice 800 100 128 od 6. 2. – 50 míst
farmaceuta z lékárny IKEM
Neseďte doma, přijďte mezi nás (I.) 16. 2. od 14.00
výdej vstupenek 7. 2. od 8.00
– ples pro seniory (již potřetí) opět KC Novodvorská
do 8.30 přep. č. 34 (vlevo od
s Music Art a Ing. Kojetínem
podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 140 míst
Nový cyklus Příběhy pražských
21. 2. od 14.00 malý přihlášky na bezpl. linku
paláců a jejich obyvatel – 1. část
sál Nuselské radnice 800 100 128 od 13. 2.
přednáška Valdštejnský palác
– 35 míst
Kostel a klášter sv. Gabriela na
23. 2. od 10.00 sraz přihlášky na bezpl. linku
Smíchově – prohlídka s průvodcem před kostelem, Holeč- 800 100 128 od 13. 2. kova 10, P5 (bus 176) 30 míst; vstupné 50 Kč (prohlídka trvá 120 minut!)
Literární odpoledne s hercem Jiřím 23. 2. od 14.00 malý přihlášky na bezpl. linku
Brožem – „Úsměvy Karla Čapka“
sál Nuselské radnice 800 100 128 od 13. 2.; 40 míst
Hrdličkovo muzeum člověka –
28. 2. od 10.00, sraz přihlášky na bezpl. linku
prohlídka s průvodcem
před muzeem,
800 100 128 od 20. 2.
Viničná 7, Praha 2
- 25 míst; vstupné 50 Kč
březen 2017

Zápis do kurzů „Zpátky do školy“

1. 3. od 9.00 do
15.00 slavnostní sál
Nuselské radnice
2. 3. od 14.00 malý
sál Nuselské radnice

Cyklus 4 přednášek Jak spolu žít
a vycházet – 2. část „V roli rodičů
dospělých dětí“
Neseďte doma, přijďte za námi (II.) 7. 3. od 14.00 slav– zábavné odpoledne se zpěvem - nostní sál Nuselské
staré evergreeny nejen pro ženy radnice

vytištěné přihlášky s sebou

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 2.; 50
míst
výdej vstupenek 28. 2. od
8.00 do 8.30 přepážka č. 34,
přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 100 míst
Příběhy pražských paláců a jejich 9. 3. od 14.00 sraz na přihlášky na bezpl. linku
obyvatel – 2. část procházka Paláce Hradčanském náměs- 800 100 128 od 27. 2.;
Malé Strany a Hradčan
tí uprostřed u Marián- 35 míst
ského sloupu
Akce v rámci Národního týdne tréno- 14. 3. od 10.00
přihlášky na bezpl. linku
vání paměti 2017 – ukázková lekce a 14.00 sál č. 205, 2.
800 100 128 od 27. 2.;
trénování paměti nejen pro seniory patro Nuselské radnice 2x 20 míst
www.praha4.cz

Hledáme další „čtecí
babičky“. Přihlaste se
Čtecí babičky je název jedné z mnoha aktivit,
kterou ve spolupráci s městskou částí Praha 4
provozuje obecně prospěšná společnost
„Mezi námi“. Jejím cílem je upevnit někdy
poztrácené vazby mezi generacemi a podpořit
vzájemné setkávání nejmladších a nejstarších
k posílení vzájemné ohleduplnosti a úcty.
„Čtecí babičky jsou mezi dětmi velmi oblíbené.
Senioři nyní docházejí do jedenácti mateřských
školek předčítat téměř čtyřem stovkám dětí
pohádky,“ uvedl Jaroslav Míth (ODS), radní
pro školství a mládež. „Zájem ze strany škol
je ale mnohem větší, budeme proto moc rádi,
když se nám další babičky a dědečkové ozvou,“
vyzval Jaroslav Míth.
Zájemci o členství v „Klubu čtecích babiček,
ale i dědečků“ se mohou přihlásit na telefonním čísle 603 483 487 nebo na e-mailové adrese
info@mezi-nami.cz. (red)

Přednáška o správném užívání léků
MČ Praha 4 zve na další velmi zajímavou přednášku,
která bude tentokrát o problematice léků a léčiv, jak
s nimi správně zacházet a jak je uchovávat. Přednášet budou pracovníci lékárny IKEM, kteří rovněž
představí tuto lékárnu. Dále se účastníci dozvědí,
jaký je rozdíl mezi doplňkem stravy a lékem, jaké
jsou rozdíly mezi originálním lékem a generikem
(ekvivalentem originálních léčivých přípravků),
a jaké jsou potenciálně nevhodné léky ve stáří. Přednáška bude rovněž věnována správnému užívání
léků na bolest a nachlazení, na ředění krve, na spaní
apod. Přednáška se bude konat 14. 2. od 14.00 hodin
v malém sále Nuselská radnice (č. 303). Přihlášky
telefonicky od 6. 2. na lince 800 100 128. (red)
Ples bude v KC Novodvorská
Už tradicí se stává ples, který chystá MČ Praha 4
pro své seniory již třetím rokem. Uskuteční se
16. 2. od 14.00 hod. v KC Novodvorská. Vyberte
si něco pěkného na sebe a přijďte si nejen zatančit, ale též se podívat na zajímavá předtančení
a taneční ukázky, které předvedou opět žáci
umělecké školy Music Art. Výdej vstupenek pro
seniory nad 63 let s trvalým bydlištěm v MČ
Praha 4 proběhne 7. 2. od 8.00 do 8.30 hod.
u přepážky č. 34 (vlevo od podatelny) v přízemí
Úřadu MČ Praha 4. Vstupenky se vydávají pouze
na základě vlastního občanského průkazu,
u manželů lze vydat dvě vstupenky jednomu
z manželů, ale je třeba přinést ke kontrole oba
občanské průkazy. (red)
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Věnujte své vlasy
pro onkologicky
nemocné pacienty
25. února 13.00 – 16.00 hod.
OC DBK Budějovická
 mobilní kadeřnictví
 dílničky pro děti
 vystoupení patronky projektu
zpěvačky OLGY LOUNOVÉ
více na: www.dbkpraha.cz

SC-362644/01

inzerce
OrthOtes pOd
jednou střechou
Ortopedická ambulance na poliklinice pacovská 31,
praha 4, zahajuje/zahájila dne 30. 1. 2017 svou
činnost na nové adrese Antala staška 1356/76, Praha
4 Krč, společně s ambulancí fyzioterapie a léčebné
rehabilitace. V této souvislosti končí provoz ambulance
ortopedie Orthotes, soukenická 22, praha 1,
a ambulance fyzioterapie orthotes, těšnov 5, Praha 1.
Kontakty:
ortopedie:
Rehabilitace:
t) 222 360 078
t) 222 360 079
M) + sMs 776 116 666
M) + sMs 776 574 080
e) orto@orthotes.cz
e) fyzio@orthotes.cz

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
do nové zubní ordinace
na adrese: U Strže 382/3,
Praha 4 – Krč.

Smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.
Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz
www.styledent.cz

SC-370169/01

SC-370116/01

Kažné úterý od 16 hodin
v prvním patře centra

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

Hledám paní
(nejlépe důchodkyni)
na pravidelnou péči o starší
osobu v okolí Kačerova
(cca 2x denně, po–pá).
Nejedná se o úklid, ale
především o dohled nad
na stavu a stáří nezáleží!
užíváním léků a jídla.
Stepan-Mollay_44x30
5.2.2014 11: Tel.: 603 719 936
Tel.: 604 868 055
SC-370079/01

SC-370064/01

SC-332421/02

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

a
F i rm

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

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková
tel.: 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz

www.malirlakyrnik-praha.cz
Vagenknecht_44x30
5.2.2014 10:56
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

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

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC- 362727/02

SC-362610/02

STRÁŽNÉ / VRÁTNÉ

Požadujeme:
• Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, min. práci na PC • Čistý
trestní rejstřík • Práci v nepřetržitém provozu – 12hodinové směny
• Směnný cyklus – 2x ranní směna, 2x noční směna, 4 dny volna
Zájemce žádáme o zaslání životopisu
na e-mail: Radek Záluský – plzen@vkus-bustan.cz, tel. 724 764 272
SC-370069/01

Malířství
Lakýrnictví

17.1.2017 9:52:09
POHŘEBNÍ SLUŽBA

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-362669/02

Hana Žížalová

Praha 4
Michelská 1005/29
602 406 106
241 433 739
SC-370148/01

Mytí oken
Čištění koberců
a nábytku
Firma PVJ GROUP
Tel.: 602 877 566

SC-362703/02

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

www.znalec.f-m.cz
SC-370144/01

NOVĚ NALEZNETE NA VĚTŠÍ
PRODEJNÍ PLOŠE.
PRODEJNU JSME PRO VÁS
OTEVŘELI V PŘÍZEMÍ CENTRA,
NAPROTI PŮVODNÍMU UMÍSTĚNÍ.

Nabízíme:
• Práci vhodnou pro invalidní důchodce • Pravidelnou mzdu
• Možnost profesionálního růstu

23 let jsme tu s Vámi

4,4 x 2,0 cm

ZDRAVÍ, KRÁSU
I CELOU DOMÁCNOST

přijme pro Prahu 4 – Nusle

BALKAP, s.r.o.

tel.: 602 581 122

7. 2. NEMOCNÝ PEJSEK
14. 2. KOUZELNÉ SLŮVKO
21. 2. BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
28. 2. ZLATÁ RYBA

PRODUKTY PRO

Navštivte naši prodejnu!

Do konce února 500 Kč sleva
po předložení tohoto inzerátu.
www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.
SC-370020/01

Vkus_Bustan.indd 1

SC- 362722/02

Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové
žebrování. Akustická izolace až 46db.
Až 14-ti bodový systém zamykaní.
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně,

ﬁrma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob,

SC-332422/02

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

PROGRAM NA ÚNOR

VKUS-BUSTAN s. r. o.

SC-362702/02

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16:00

SC-362719/02

SC-362725/02

V ÚNORU PRO VÁS
OTEVÍRÁME MANIKÚRU,
PEDIKÚRU A KOSMETIKU
NAIL BAR.
NOVÝ KONCEPT, KTERÝ SPOJUJE
UMĚNÍ, STYL A RELAXACI A PŘINÁŠÍ
PROFESIONÁLNÍ PÉČI V LUXUSNÍM
A UNIKÁTNÍM PROSTŘEDÍ,
KDE SI BUDETE VYCHUTNÁVAT
JEDINEČNÝ ZÁŽITEK.
fb: NovodvorskaPlaza
plazanovodvorska.cz
twitter: OCNovodvorska
SC-370029/01

servis
Podnikatelé, pozor na změnu!
Od 1. ledna se
změnila dosavadní
pravidla využití
systému nakládání
s komunálním
odpadem na území
Prahy právnickými osobami či
fyzickými osobami
oprávněných
k podnikání.
Podnikatelé již nesmí odkládat tříděný odpad
do barevných kontejnerů na tříděný odpad
umístěných na ulicích. Zapojení do systému
obce je od nového roku možné pouze formou
samostatně přistavené sběrné nádoby na

odpad či jeho využitelné složky,
kterými jsou papír,
plast, sklo, nápojové
kartony a kovové
obaly. Důvodem
této změny je snaha
města důsledně
oddělovat produkci
komunálních odpadů pocházejících od
občanů od produkce odpadu, který vzniká na
území Prahy z činnosti podnikatelů. Více informací na: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/
odpady/pro_firmy/vyuzivani_systemu_mesta_zivnostniky/index.html (red)

UPOZORNĚNÍ!
V únoru nebudou
v MČ Praha 4 přistaveny
velkoobjemové
kontejnery!
Práce
Školní jídelna základní školy Školní přijme
vedoucí kuchařku do menšího kolektivu,
vyučenou v oboru a s praxí v hromadném
stravování. Telefonní číslo ředitele školy:
776 257 985. (red)

✁

Roční harmonogram 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 nebezpečných odpadů při mobilním sběru
jsou občané povinni prokázat se

občanským průkazem za účelem
potvrzení trvalého pobytu na
území Prahy. Upozorňujeme, že
občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území
města, a není tedy nutné mít
trvalý pobyt na území příslušné
městské části, kde sběr aktuálně
probíhá.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Praha 4 - Trasa A
25. 2. – so
26. 4. – st
14. 6. – st
26. 7. – st
13. 9. – st
25.10. – st

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

Praha 4 - Trasa B
16. 3. – čt
22. 4. – so
15. 6. – čt
27. 7. – čt

Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova
(parkoviště)

14. 9. – čt křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
26. 10. – čt ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

Praha 4 - Trasa C
8. 4. – so křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
17. 5. – st ul. Zelený pruh č.1221/28
4. 7. – út ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora Penny Market)
16. 8. – st křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
5. 10. – čt křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré
vinici
15. 11. – st křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

po – pá

so

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

8:00– 8:20
8:30– 8:50
9:00– 9:20
9:40–1:000
10:10–10:30
10:40–11:00
11:10–11:30
11:40–12:00
so

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:30–16:50

8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50

17:00–17:20
17:30–17:50
18:00–18:20
18:30–18:50
po – pá

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

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20

8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20

16:30–16:50 9:30–9:50
17:00–17:20 10:00–10:20
17:30–17:50 10:30–10:50
18:00–18:20 11:00–11:20
18:30–18:50 11:30–11:50

Praha 4 - Trasa D
1. 4. – so ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
18. 5. – čt křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28
(u garáží)
4. 7. – út křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
17. 8. – čt ul. Novodvorská č. 418/145
5. 10. – čt křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
22. 11. – st křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

Praha 4 - Trasa E
17. 5. – st Roztylské nám. u č. 369/32
16. 8. – st ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
11. 11. – so křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti
křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

Praha 4 - Trasa F
29. 3. – st křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
28. 6. – st křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami
(u trafostanice)
9. 9. – so křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova
(parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská

po – pá

so

15:00–15:20

8:00–8:20

15:30–15:50

8:30–8:50

16:00–16:20 9:00–9:20
16:30-16:50 9:30- 9:50
17:00–17:20 10:00–10:20
17:30–17:50 10:30–10:50
18:00–18:20 11:00–11:20
18:30–18:50 11:30–11:50
po – so
8:00–8:20
8:40–9:00
9:30–9:50
10:10–10:30
10:50–11:10
11:30–11:50
12:00–12:20
po – pá

so

15:00–15:20

8:00–8:20

15:30–15:50

8:30–8:50

16:00–16:20

9:00–9:20

16:30–16:50

9:30–9:50

17:00–17:20 10:00–10:20

křižovatka ul. Na Veselí x Soudní

17:30–17:50 10:30–10:50

ul. Žateckých u č. 1169/11

18:00–18:20 11:00–11:20

křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14 18:30–18:50 11:30–11:50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
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Bezplatný kurz „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky“
zakončený kvalifikační zkouškou dle
národní soustavy kvalifikací

PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Pro ženy ve věku 55-64 let, které jsou ve výpovědní lhůtě, registrované na Úřadu práce anebo
jsou pracovně neaktivní a žijí na území Prahy.
JAK MI KURZ POMŮŽE?
Po absolvování 80 hodin teoretické výuky,
80 hodin praxe v mateřských školkách a dětských skupinách a složení kvalifikační zkoušky
dle NSK získáte profesní kvalifikaci pro činnost
chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.
Kurz nabízí nejen teoretické vzdělání, ale také
podporu motivačního psychologa v celém jeho
průběhu. Po ukončení kurzu navíc zajistíme
profesní poradenství při hledání pracovního
uplatnění.
KDO KURZ ORGANIZUJE?
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4,
a to v rámci realizace projektu „Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu
práce v Praze“ financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo
projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090.
JAKÁ BUDE NÁPLŇ KURZU?
1. Dodržování BOZP a prevence úrazů
2. Poskytování první pomoci dítěti
3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím
ošetřování
4. Vedení dítěte k hygienickým návykům

5. Uplatňování zásad správného životního stylu
podle věku dítěte
6. Uplatňování metod a forem pedagogické
práce s ohledem na věk dítěte
7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách
a socializaci dítěte v praxi
9. Dodržování etických principů při práci chůvy
a vedení dítěte k morálním hodnotám
10. Orientace v pracovně právních vztazích
uplatnitelných v profesním životě chůvy
11. Provozní a hygienická pravidla při práci
s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
KDY SE BUDE KURZ KONAT?
Teoretická a praktická část kurzu bude zahájena
začátkem března 2017, ukončena koncem
června 2017.
Kvalifikační zkoušky budou probíhat v průběhu
července, případně srpna 2017.
POZOR, KAPACITA KURZU JE OMEZENA!
V případě zájmu pošlete svůj životopis a krátký
motivační dopis na iva.miksu@zzpraha4.cz.
Podrobnější informace o výukovém kurzu
naleznete na internetových stránkách www.
zzpraha4.cz a u metodičky vzdělávání Ivy Mikšů na tel. č. 770 119 775.
Kurz je financován díky podpoře z ESF v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.

Vrací se výluka tramvají
Z důvodu pokračující rekonstrukce tramvajové
trati v ulici U Plynárny je od pondělí 30. 1. (cca
0.30 hod.) do soboty 1. 4. 2017 (cca 4.30 hod.)
obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku
Plynárna Michle – Spořilov.
Změny tras tramvajových linek
Linky č. 11 a 14 jsou ve směru z centra zkráceny do
zastávky Plynárna Michle. Linka č. 13 je ve směru
od I. P. Pavlova ze zastávky Bruselská odkloněna do
obratiště Zvonařka, kde je ukončena. Linky č. 53 a 55
jsou ve směru do centra odkloněny přes zastávku náměstí Bratří Synků. Linka č. 56 je ve směru od Sídliště
Petřiny zkrácena do zastávky Otakarova (nástupní
zastávka je v obratišti na náměstí Bratří Synků).
V nočním provozu je zavedena náhradní
autobusová doprava X56 v trase Otakarova –
Michelská – V Zápolí – Teplárna Michle – Bohdalec – Koh-i-noor (úsek V Zápolí – Koh-i-noor
www.praha4.cz

obsluhují pouze vybrané spoje).
Změny tras autobusových linek
Linka č. 150 je v úseku Michelská – Bělocerkevská obousměrně odkloněna přes zastávky
Nad Vinným potokem, Ukrajinská, Bohemians
a Koh-i-noor. Linka č. 188 je v úseku Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně odkloněna přes
zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor,
Vršovický hřbitov a Bohdalec.
Změny v zastávkách autobusů
Pro linky č. 135, 136 a 213 je zřízena mezi zastávkami Spořilov a Teplárna Michle (ve směru k zastávce
Bohdalec) zastávka Spořilov v ulici Na Chodovci,
v zastávce autobusové linky 138 směr Zentiva.
Pro linku č. 188 je do začátku března přemístěna
zastávka Kloboučnická (ve směru Želivského)
z Nuselské ulice do ulice Na Jezerce (přibližně
30 metrů před křižovatku s ulicí Nuselskou. (red)

Vítání nových občánků
V prosinci 2016 byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme
za krásná vystoupení mateřské škole Trojlístek a příjemnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 6. prosince byli přivítáni: Marek
Andres, Filip Kuchta, Tomáš Kozák, Ariadni
Choularia, Marta Prokešová, Ella Cimická, Eliška
Pintová, Vojtěch Jakub Beránek, Jiří Vajnar,
Jakub Němec, Jan Dvořák, Veronika Měšťanová,
Jan Petrlík a Dominik Cvach.
V úterý 13. prosince byli přivítáni: Žofie Pátková, Daniel Kučera, Nikola Hnaťuková, Ervín
Malina, Jakub Hanák, Agáta Horáčková, Mikuláš
Marek, Anna Sulíková, Stella Schorníková, Amálie Strnková a Jakub Rajchl. (red)

Pomoc
Bezplatná právní poradna
MČ Praha 4 i v letošním roce připravila
bezplatnou právní poradnu, která je určena
výhradně občanům s trvalým bydlištěm na
území MČ Praha 4. Setkání s právničkou
proběhne každou druhou a čtvrtou středu
v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v Nuselské
radnici (Táborská 500).
K poskytnutí služby je třeba, aby občan prokázal
pracovníkovi MČ Praha 4 v recepci svou totožnost a trvalý pobyt na území MČ Praha 4. Po
prokázání totožnosti a trvalého pobytu obdrží
zájemce lístek se jménem a pořadovým číslem,
který následně odevzdá ve chvíli, kdy na něj
přijde řada. Pořadové lístky se vydávají v den
konání poradny, a to nejdříve ve 14.30 hodin.
Počet vydaných pořadových lístků může být
maximálně 20.
Termíny poradny: 8. a 22. 2., 8. a 22. 3., 12.
a 26. 4., 10. a 24. 5., 14. a 28. 6., 12. a 26. 7., 9.
a 23. 8., 13. a 27. 9., 11. a 25. 10., 8. a 22. 11., 13.
a 27. 12. Info na http://www.praha4.cz/Bezplatna-pravni-poradna-pro-rok-2017.html. (red)

Poradenská linka pro těžce nemocné
Již pátým rokem pomáhá poradenská linka
všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Odborné
poradenství poskytuje Nadační fond Umění
doprovázet, který již deset let patří mezi významné podporovatele hospiců a paliativní
péče v České republice. Na telefonním čísle
604 414 346 poskytují sociální pracovníci podporu a informace o službách v oblasti hospicové,
sociální i zdravotní.
Poradna poskytuje zejména informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště
klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních
a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních
službách vhodných pro terminálně nemocné,
o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé
sociální situaci nemocného. (red)
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na konec
Premiéra
Hitler už je tady zas. Naštěstí jen v divadle
První novinkou roku 2017
bude v Divadle Na Jezerce
adaptace hry podle stejnojmenného bestselleru Timura
Vermese „Už je tady zas!“.
Hra si brilantně pohrává
s představou, co by bylo, kdyby
Hitler v roce 1945 nespáchal
V hlavní roli se
sebevraždu, ale třeba jen usnul.
objeví Ondřej KaA co kdyby se probudil v souvan. Foto: DNJ
časnosti? A právě tak v reálném
čase jednoho dne procitne v parku na lavičce Adolf
Hitler – pochopitelně za zvýšeného zájmu všech
kolemjdoucích. „Je to mimořádně zábavná, ale také
těžce aktuální hra,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský a dodává: „Přinášíme divákům
tragikomedii, která rezonuje s dnešní dobou, dokáže zesměšnit negativa naší současnosti a ukázat na
ně prstem. Když v závěru hry Adolf Hitler pronáší
výrok: Ale za nás přece všechno nebylo jen špatné!,
mohou si diváci uvědomit, že tuhle větu už někde
slyšeli…“. Už je tady zas! Divadlo Na Jezerce uvede
v české premiéře 16. března, den po 78. výročí okupace Československa hitlerovským vojskem. (red)

Burza
Za rybičkami na Pankrác
Největší výstavní a prodejní akvaristická pražská
burza Ryby a rybičky nabízí v První jazykové
základní škole, Horáčkova 1100, na ploše přes
1000 m2 široké spektrum rybiček, vodních
živočichů, šneků a krevet přímo od chovatelů
(ne z velkochovu) a další chovatelské potřeby.
Nejbližší termíny burzy: 5., 12., 19. a 26. února.
Vstupné: od 8.30 do 9.30 hod. 60 Kč (přednostní
výběr), od 9.30 do 11.00 hod. 50 Kč, od 11.00 do
11.30 hod. 30 Kč, děti do 15 let zdarma v doprovodu rodičů, ZTP - 30 Kč. (md)
Foto: RAR

Soutěžte a vyhrajte
společenskou hru!
Dětem od 3 do 6 let a jejich (pra)rodičů je určena
nová desková hra Myško,
utíkej! od českého výrobce společenských her
a hraček EFKO karton.
Malí hráči se spolu s dospělými mohou vydat
s dřevěnými myškami na
dobrodružnou výpravu za sýrem a utíkat před
kocourem. Myška, která se jako první dostane
do domečku, vyhrává. Děti se jednoduchou
a zábavnou formou učí rozpoznávat základní
barvy a trénují postřeh. Hra obsahuje kartonový
herní plán, dřevěné komponenty v podobě myšek, hrací kostky a poutavý komix.

Soutěžní otázka:

Kolik myšek obsahuje tato hra?
a) 4
b) 6
c) 8
Odpovědi zasílejte do 10. února 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Hru získá 16., 43. a 66.
správná odpověď.
Výherci z lednového čísla (správná odpověď c- Horní
Dvořiště): Daniel Štolfa, Věra Kovaříková a Ivana Brunová. Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Vážená redakce,
píši vám z pohledu seniora názor na změnu zastávek autobusů v oblasti Budějovická. Autobusy
č. 124 jedoucí směrem z Nuslí nově zastavují
naproti úřadu MČ Praha 4. Určitá výhoda pro
obyvatele z jiné části obvodu to určitě je, ale
zastavují tam ještě linky 134 a 193. Teď v chladu
se nemají cestující před deštěm a poletujícím
sněhem kam schovat. U vchodu do metra není
velké místo, tak pro čtyři lidi, ostatní by překáželi
cestujícím jdoucím na metro. Venku je zakrytá
čekárnička pro tři sedící a šest stojících osob.
Dále bych se chtěl zmínit o následné jízdě autobusy
č. 124 a 134 po ulici Antala Staška k velké křižovatce Ryšánka. Tam čekají jak autobusy, tak osobní
automobily na několik zelených na semaforu
pro směr rovně. Hodně aut včetně busu 193 však
odbočuje směrem doprava ke Strži. Bohužel oba
směry jsou v jednom pruhu. Proto si myslím, že by
bylo dobré prodloužit časový interval pro zelenou
na směr rovně směrem Zemanka. Dále mám připomínku k označení nové linky 134 místo

bývalé 205. Při výjezdu z pohyblivých schodů z metra na Budějovické člověk chvátá hlavně ve studeném
počasí do eventuálně stojícího autobusu. Chci jet
124, ale nastoupím do 134 (podobné označení)
a jedu směr Zemanka. Řeknete si, že mohu přestoupit, ale pokud si to neuvědomím, tak mě 134 doveze
na konečnou stanici, ale tam nemá stanici 124. Takže
ke stanici zpět na Planinu to je určitě 200 metrů a ke
stanici Zemanka je to podobná vzdálenost. Bylo by
možné označení autobusů zvýraznit? (red. upr.)
Jaroslav Broj, Braník
Vážený pane,
zavedením linky 134, která zajišťuje vnitroobvodové spojení v rámci Prahy 4 a která z tohoto
důvodu musí být vedena kolem polikliniky
Budějovická i místního úřadu, bylo nutné
přesunout nástupní místo i pro linku 124, která
spolu s linkou 134 tvoří směrový svazek. Prostor
pro schování před nepřízní počasí je dle našeho
názoru dostatečný, využít je možné i přilehlý
výstup z metra. Oproti jiným srovnatelným
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zastávkám jsou zde dokonce možnosti úkrytu
před deštěm či větrem až nadstandardní.
Ohledně číselného značení autobusů 124 a 134
naopak preferujeme tato příbuzná čísla, která naznačují směrovou příbuznost obou linek. Pokud
dojde vlivem špatné čitelnosti čísla linky vně vozu
k mylnému využití druhé z linek, jistě není problém během několika následujících společných
zastávek tento omyl napravit (číslo linky se dostatečně výrazně vyskytuje i uvnitř vozidla), z vozidla
vystoupit a vyčkat v téže zastávce na správnou
linku. Křižovatka Na Strži x Antala Staška je ve
špičkách výrazně přetížena a pouhé prodloužení
zelené v jednom směru by znamenalo zhoršení ve
směrech ostatních. Ke zlepšení situace může dojít
pouze výraznějším zásahem do řízení celé křižovatky. Například zřízením samostatných řadících
pruhů pro levá odbočení z ulice Na Strži. Tyto
změny jsou v kompetenci správce komunikace
i semaforů, kterými je TSK hl. m. Prahy. (red. zkr.)
Filip Drápal, tiskový mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy
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
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 15. února 2017.
www.praha4.cz
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Komfort, profesionalita a bezpečnost.
100% Audi Service.

Proč brát Váš vůz do neznačkového servisu, když můžete plně
využívat benefitů našeho autorizovaného servisu Audi. Máte tak
záruku, že se Vám dostane profesionálního přístupu vyškoleného
personálu s dílenským vybavením na technologické špičce.
Opravy a záruky podle norem značky Audi a originální náhradní díly

jsou samozřejmostí. Pokud jezdíte do autorizovaných servisů
Audi, tak známe historii oprav Vašeho vozu. Všechny servisní
úkony Vám dopředu vysvětlíme a řekneme předpokládanou cenu.
Do garáže je lepší jezdit pouze parkovat. Na opravy Vašeho Audi
je tu náš autorizovaný servis.

Využijte naše služby v autorizovaném servisu Audi.

AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 815, www.autojarov-kunratice.cz
SC-362717/02

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
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Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!

LINEA 2017
Tučňák leden,
www.happydovolena.cz,
tel.: 603 513 723
188
x prosím
30 mm
Do objednávky
napište
tento kód: PH004
Podrobné informace najdete na:

SC-370049/04

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-370151/05

Praha 9, Skorkovská 1511

vedle MAKRO • tel.: 283 881 271 • po-pá 9-20, so-ne 9-19

Praha 9-Letňany, Veselská 719

OC Letňany • tel.: 286 581 387 • po-ne 9-20

Praha 5-Stodůlky, Jeremiášova 947

naproti Sconto • tel.: 251 610 204 • po-ne 9-19

Praha 5-Smíchov, Nádražní 1

u Smíchovského nádr. • tel.: 222 645 955 • po-pá 9-19, so 9-17, ne 9-15

Praha 4, Antala Staška 1071

tel.: 241 442 304 • po-pá 9-19, so 9-13

Praha 10-Štěrboholy, Ústřední 11/1

u EUROPARKU • tel.: 272 701 858 • po-pá 9-20, so-ne 9-19

... a dalších 51 prodejen v ČR
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

KUPON NA SLEVU
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na kusové koberce
(platí i pro objednávku)

na PVC

na koberce
v metráži

Platí pouze od 11. 2. do 12. 2. 2017! Nevztahuje se na již
zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit zpětně po nákupu
a nelze kumulovat s jinými slevami.
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(platí i pro objednávku)

SC-370160/01
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