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Čisté ovzduší v Praze –
kdy se ho dočkáme?
str. 4-5

Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 11. dubna:

SCHVÁLILA
- darovací smlouvu mezi městskou částí Praha 4
a Pražským spolkem ochránců zvířat, se sídlem
Pujmanové 1219/8, o poskytnutí finančního
daru ve výši 20 000 Kč;
- odměny pedagogům zapojených do projektu
„Žijí mezi námi“ v celkové částce 14 000 Kč;
- níže uvedené připomínky městské části Praha 4
k úpravám návrhu změny Z 2832/00 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
1. MČ Praha 4 nesouhlasí s vypuštěním podmínek
„to vše za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému
zhoršení životní prostředí“ a „to vše za podmínky,
že podmíněně přípustné využití nebude svými
vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad
přípustnou míru“ pro podmíněně přípustné využití ve většině ploch s rozdílným způsobem využití
uvedených v oddílech 4 a 5 textové části výroku;
2. MČ Praha 4 nesouhlasí se snížením požadovaného rozsahu zeleně na rostlém terénu ze stávajících
min. 75 % na 50 % a podmíněně i méně pro účely
výpočtu požadované plochy zeleně v transformačních plochách podle koeficientu zeleně a požaduje
v souladu s vyhodnocením vlivů změny na udržitel-

ný rozvoj území stanovit minimální rozsah zeleně
na rostlém terénu na 75 %;
3. MČ Praha 4 upozorňuje, že v odůvodnění změny v příloze A – Metodická příloha
k územnímu plánu se v souvislosti se snížením
požadovaného rozsahu zeleně na rostlém terénu
na min. 50 % upravila tabulka zápočtu plochy
zeleně dle koeficientu zeleně tak, že plocha
zeleně na rostlém terénu musí tvořit min.
50 % započítávané plochy a ostatní zeleň musí
tvořit max. 25 % započítávané plochy. Podle
tohoto metodického postupu by stavebník mohl
z celkového minimálního podílu započitatelných ploch zeleně v území, který je stanoven
koeficientem zeleně, splnit pouze 75 %.

TRVÁ
- na nezastavitelnosti pozemku parc. č. 1744/1
v k. ú. Michle a zachování jeho stávajícího využití jako veřejně přístupná sídlištní zeleň;
- na zásadním nesouhlasu a připomínkách městské části Praha 4 k návrhu změny Z 2832/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy přijatých usnesením Rady MČ Praha 4
č. 16R-964/2016

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

- uzavřít smlouvu o podmínkách
udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení
v souvislosti se záměrem stavby „Úprava dětského hřiště a výstavba oplocení na pozemku parc.
č. 2692/119 a 2692/60 v areálu MŠ Němčická
1111/16, Praha 4 – k. ú. Braník“ mezi městskou
částí Praha 4 a Pražskou teplárenskou a.s.
Předmětem smlouvy je vymezení podmínek
provozovatele rozvodného tepelného zařízení
(RTZ) pro umístění stavby v ochranném pásmu
RTZ a dohoda stran o režimu vstupu provozovatele RTZ na nemovitosti a stavby stavebníka
zasahujících do ochranného pásma RTZ;
- zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1703, označené dle GP č. 2520-400/2009
jako pozemek parc. č. 1703/2, o výměře 32 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, památkově chráněné
území, k. ú. Braník, minimálně za cenu ve výši
134 400 Kč + DPH v aktuální zákonné sazbě;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č.
1193/6 o výměře 328 m2, ostatní plocha, zeleň,
památkově chráněné území, k. ú. Krč, minimálně za cenu ve výši 492.000 Kč. (red)
Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN–Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub hnutí ANO 2011
Klub Čtyřka

ROZHODLA

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
• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

V Nuselské ulici pokračují opravy

Co potřebujete vědět o parkovacích zónách

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila opravu Nuselské ulice první etapou již v říjnu
2017, a to po rekonstrukci tramvajové trati a části
poduličních sítí. Začátek opravovaného úseku je
od ulice Vladimírova. Z důvodu koordinace s dalšími investory je stavba rozdělena na tři etapy
(1.: Vladimírova – Na Jezerce, 2.: Na Jezerce –
most přes Botič a 3.: most přes Botič – Michelská)
a potrvá minimálně do konce roku. (red)

Zóny placeného stání budou na území MČ
Praha 4 spuštěny od 1. 7. 2018. Přinášíme
k nim další důležité informace. Výdej parkovacích oprávnění bude zahájen 4. června na
registračním místě v budově Úřadu městské
části Praha 4 a v informačním centru městské
části Praha 4 na náměstí Hrdinů.
Následně bude 18. června otevřena velká registrační místnost v budově historické Nuselské
radnice v Táborské ulici a od 16. července se
budou parkovací oprávnění vydávat v informačním centru Jílovská v Braníku.
Formuláře pro některé specifické typy parkovacích oprávnění, například pro pečovatele
o imobilní osoby či pro zaměstnance, jimž
zaměstnavatel svěřil firemní vozidlo do soukromého užívání, budou k dispozici ke stažení na webových stránkách městské části Praha
4 www.praha4.cz nebo v papírové podobě na
registračních místech a checkpointech.
Zóny placeného státní upřednostňují obyvatele
s trvalým pobytem na území Prahy 4. Cena

Přehled pietních aktů

I během letošního května si připomeneme ukončení druhé světové války a památku padlých
a popravených vlastenců.
Kdy a kde se pietní akty v MČ Praha 4 uskuteční?
Pá 4. 5. 10.00 hod. Vazební věznice Praha-Pankrác, áměstí Hrdinů
St 9. 5. 12.00 hod. Památník tří odbojů, nám.
Gen. Kutlvašra
Čt 10. 5. 10.30 hod. Národní hřbitov na Spořilově, Roztylské náměstí
Čt 10. 5. 14.00 hod. park Jezerka
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parkovacího oprávnění 1 200 Kč za rok je právě
pro rezidenty nejvýhodnější, a proto je pro každého obyvatele Prahy 4, který vlastní automobil
a bydlí v pronajatém bytě, ale nemá u nás trvalé
bydliště, výhodné změnit si už nyní adresu
trvalého pobytu.
K ohlášení změny trvalého pobytu je nutné
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, prokázat
na Odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4
totožnost občanským průkazem, nebo nemáte-li platný občanský průkaz, jiným obdobným
dokladem, který je veřejnou listinou (řidičský
průkaz, cestovní pas, rodný list), a doložit
oprávněnost užívání nemovitosti, tj. platnou
nájemní smlouvu.
Trvalý pobyt si můžete vyřídit v úředních
hodinách: v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00
hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
Úřad MČ Praha 4 také zřídil telefonní linku
261 192 551, na kterou můžete volat za účelem
zjištění dalších informací. (red)

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
v minulých dnech jsem se s některými z vás
setkal na dvou ekologických akcích. V sobotu
7. dubna se více než sto dobrovolníků zapojilo
do uklízení nepořádku v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos nás bylo méně
než loni, ale věřím, že příští rok nás bude víc
a přispějeme k tomu, aby místa, která si někteří lidé stále ještě pletou se skládkou odpadků,
prokoukla. Ve čtvrtek 19. dubna jsme společně
s dětmi ze Základní školy Jílovská vysazovali
stromy v Kunratickém lese. Je to unikátní lesní
celek blízko centra a významná část zelených
plic hlavního města a je důležité ho zachovat
i pro naše potomky.
Jistě jste už zaznamenali, že se u nás začínají připravovat parkovací zóny tak, aby celý
systém mohl být spuštěn 1. července. Na
začátku června proto zahájíme výdej parkovacích oprávnění. Více o tom si můžete přečíst
v tomto Tučňáku. Připomínám, že jsme co do
počtu upřednostnili modré zóny určené pro
parkování rezidentů, kteří mají v Praze 4 trvalé
bydliště.
V hlavním městě se nám podařilo prosadit
nová kritéria pro přijímání strážníků městské
policie a zvýšení jejich počtu v naší městské
části. A protože parkovací zóny bude kontrolovat hlavně vůz vybavený kamerovým systémem, jako je tomu v sousedních městských
částech, uvolní se strážníkům ruce pro výkon
služby v ulicích.
Vážení občané, na dubnovém zastupitelstvu

jsme schválili dotace pro řadu organizací
a spolků, které se starají o sportování dětí,
zajišťují péči o seniory a pomáhají obětem
ohroženým domácím násilím, působí v oblasti
prevence, nebo přispívají ke kulturnímu životu
v Praze 4. Na jejich činnost přispějeme částkou
téměř 16 milionů korun. Zastupitelstvo schválilo rovněž zřizovací listinu Základní školy
Jitřní, která je dosud součástí Základní školy
Filosofská. Od září 2018 tak děti z Hodkoviček
budou mít opět svou vlastní základní školu
s vlastní paní ředitelkou.
Vím, že sledujete situaci u stanice metra Budějovická, kde vyhlášení havarijního stavu nad
jižním vestibulem způsobilo velké problémy
nám všem, ale především seniorům a hendikepovaným lidem. Pro vozíčkáře máme v tomto
Tučňáku dobrou zprávu. Podařilo se dohodnout náhradní trasu od severního vestibulu
k poliklinice. Vede přes prodejnu společnosti
Lidl, která souhlasila s tím, že výtah pro její
zákazníky mohou vozíčkáři používat. Rád bych
poděkoval této společnosti i Pražské organizaci
vozíčkářů, která celou oblast prověřila a navrhla řešení.
V této souvislosti chci ještě zdůraznit, jak nás
mrzí, že naše úsilí zlepšit okolí stanice Budějovická přichází zatím vniveč kvůli rozhodnutí hlavního města, které řeší jen odstranění
terasy, a nikoli celkovou opravu a revitalizaci
celého prostoru. Pasáž Budějovická je přitom
významným dopravním uzlem, kterým denně
projde téměř 70 tisíc cestujících, další tisíce lidí
míří do obchodního domu DBK, na polikliniku,

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
na úřad a do desítek provozoven.
Vážení čtenáři, na závěr bych vás rád pozval na
tradiční pietní akce, kterými chceme připomenout a uctít památku lidí, kteří se v květnu
1945 stali obětí nacistické totality. I když od té
doby uplynulo více než 70 let, není to historie,
na kterou bychom měli zapomenout.

Nepřehlédněte

den otevřených dětských skupin

pozvánka
můžete se těšit na zábavný program, zajímavé
informace a naše partnerské organizace

dětské skupiny kotorská
v úterý 15.5.2018
14:30-17:00

kotorská 1590/40
praha 4
vezměte

ahoj děti,
přijďte se na nás
podívat.

s sebou také
rodiče a babičku
s dědečkem.

VELKÝ SKÁKACÍ HRAD
KLAUN FÍLA
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI I RODIČE
TVOŘIVÁ DÍLnA
Bude
KOUTEK S HRAČKAMI I minidisco
pro děti!
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

Těšíme se
na vás!

na bohatý
Program vás zve

Jan Schneider
ředitel ZZ MČ Praha 4

Vážení sousedé,
brzy budeme mít svátek úplně všichni,
jelikož letos spolu oslavíme již potřetí
Evropský den sousedů a městská část
Praha 4 chce tento svátek oslavit spolu
s vámi! Zapojte se v čase od 25. 5.
do 3. 6. 2018, kdy bude prostor pro
nejrůznější aktivity s lidmi, kteří žijí
nedaleko vás, či s vámi sdílí život ať
v jednom domě, ulici, či místě.
Svátek sousedů není povinnost, jde o vzájemné sdílení, přátelství i radost z toho,
že můžeme být spolu. Využijte tak myšlenku tohoto svátku ke společné aktivitě s lidmi
například při pikniku, hraní her pro malé i velké, večeře, kdy každý ze sousedů přinese
něco dobrého, oheň a opékání buřtů, grilování, hraní na hudební nástroje, divadlo,
promítání filmů ať ve vnitřním prostoru, tak venku. Nápadům se meze nekladou!
Předešlé dva ročníky překvapily účastí mnoha zajímavých skupin i krásným počasím.

v Praze 4

Jak svátek připravit?

Informujte své sousedy např. pomocí námi vytvořených letáčků, do kterých je možné
v programu Word jednoduše doplnit potřebné informace. Společně poté vymyslete
program a místo oslavy. Tisk zařídíme!

Kdo a kde může slavnost uspořádat?

Každý kdo má chuť organizovat akci v sousedském duchu. Na přípravách slavnosti
se mohou podílet sousedé z domu, lidé z jedné ulice, z určité lokality, školy, spolky,
společenství vlastníků bytových jednotek, volnočasové kluby, kluby seniorů
či maminek, kavárny a další instituce, které se nacházejí v dané lokalitě.

Kde slavit?

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

Nebojte se zeptat!

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

Zdravotnické
zařízení MČ PRAHA 4

www.praha4.cz
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Čisté ovzduší v Praze – kdy s

Zatravněné tramvajové těleso pohlcuje prach a tlumí hluk.

V

zduch. Bez něho není lidská existence
myslitelná. Ovšem musí jít o vzduch
čistý, nikoliv zamořený. Takový nám
naopak ubírá na délce i na kvalitě života.
A bohužel, každoročně tisíce Pražanů zdravotně doplácí na život v metropoli s intenzivním
automobilovým provozem, který do ovzduší
vypouští škodlivé emise, a je tak jeho největším
znečišťovatelem.
Bez auta se dnes neobejde téměř žádná rodina.
Nákupy, kroužky, ranní odvozy do školy,
návštěvy u známých, tam všude nás dopraví
náš plechový miláček. Jen málokdo si však
uvědomuje, že s každým výjezdem přidá do
pražského ovzduší škodlivé zplodiny, především jemný prach. Možná nad tímhle sdělením
mávnete rukou a řeknete si: „Pche, kolik prachu
já vdechnu třeba u nás v kanceláři nebo doma
při mytí lustrů či smýčení skříní a koukněte,
nic mi není!“ Jenže není prach jako prach. Ten
z automobilové dopravy je velice zákeřný svou
titěrností. Prachové částice, podle odborníků
pětsetkrát menší než je průměr lidského vlasu,
nic nezastaví a po vdechnutí se nám dostávají
přímo do plicních sklípků. Tam ovšem neskončí
a procházejí rovnou do krve, která je roznese po
celém těle, třeba do jater, mozku, nebo dokonce
do tělíčka ještě nenarozeného dítěte. „Děti se
pak rodí s nízkou porodní hmotností a mají různé funkční nedostatečnosti, vedoucí ke zvýšené
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nemocnosti v dětském věku. Funkční nezralost
při narození se pak následně projevuje také ve
vyšším středním věku, kolem 60 let. Lidé mají
zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. stupně. Z toho plyne, že co se
naindikuje během těhotenství, to se na našem
zdraví odrazí třeba až za 50 let! Proto by těhotné
ženy měly pobývat v co nejčistším prostředí, nechtějí-li svým dětem způsobit budoucí zdravotní
problémy,“ uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc.,
z Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie
věd ČR. U dospělých lidí pak jemné prachové
částice, pokud se vdechují dlouhodobě, zhoršují plicní funkce a zvyšují počet chronických
obstrukčních onemocnění plic. A především
snižují délku dožití, hlavně v důsledku úmrtí na
srdečně-cévní a plicní onemocnění. To se v České republice ročně týká několika tisíc lidí!

Česku hrozí žaloba
Hlavním zdrojem jemného prachu jsou podle
zdravotních expertů automobily s dieselovým
motorem. Zvláště když se před několika lety
ukázalo, že některé automobilky podváděly
s údaji o škodlivých emisích z dieselových
motorů. A navíc si někteří „řidiči-koumáci“ nechávají, většinou z ekonomického důvodu, z vozidla odstranit prachový filtr, takže do ovzduší
vypouštějí mnohem více škodlivin. Řada evrop-

ských měst se proto rozhodla dieselová vozidla
omezit a přijímají zákazy jejich vjezdu do center. Například Madrid, Paříž a Atény vyhlásily,
že tak chtějí učinit do roku 2025. Zajímavé bude
z tohoto pohledu sledovat situaci v sousedním
Německu, kde podobné právo potvrdil jednotlivým spolkovým zemím spolkový soud a kde se
možná lidé začnou zbavovat dieselových vozů.
Pak může hrozit, že mnoho z nich začne jezdit
právě u nás, pokud Česká republika nepřijme
razantní opatření…
Přitom Česká republika nepatří právě mezi lídry
čistého ovzduší, ba naopak. Podle Evropské
agentury pro životní prostředí se řadíme
k nejhorším evropským zemím, a to zejména
z hlediska zamoření jemným prachem a rakovinotvorným benzo(a)pyrenem, který se na
něj váže! Evropská komise zvažuje žalobu na
českou vládu, protože neplní závazky týkající se
zlepšení kvality ovzduší…

Náprava jde ztuha
Naše vláda sice koncem roku 2015 schválila
dokument Národní program snižování emisí
České republiky a v návrhové části stanovuje
k roku 2020 maximální množství emisí oxidu
siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických
látek, amoniaku a jemných prachových částic,
ale prosazování dílčích kroků jde velice ztuha.
A to i v samotné Praze. Například v únoru lewww.praha4.cz

TÉMA

se ho dočkáme?
tošního roku Městský soud v Praze rozhodl, že
Program zlepšování kvality ovzduší, který pro
Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí
ČR, neplní svůj zákonem předepsaný cíl a musí
být vypracován znovu. Soud se tím přiklonil
k důraznější ochraně zdraví obyvatel hlavního
města před znečištěním, plynoucím zejména
z dopravy.
Pražský magistrát nicméně začal připravovat
alespoň zavedení nízkoemisních zón, které
měly vstoupit v platnost v lednu 2017. Do širšího
centra, ohraničeného nedokončeným vnitřním
okruhem, již neměla vjíždět vozidla s naftovým
motorem vyrobená před rokem 2001 a benzinová auta starší výroby. Proti tomuto návrhu se
však postavily některé městské části z obavy,
že řidiči zvolí objízdné trasy přes jejich území,
a plán tak padl. Přitom v Evropě nízkoemisní
zóny již řadu let úspěšně fungují, například ve
Švédsku, Dánsku či v Německu.
„Domnívám se, že zatím chybí na nejvyšší

Škodí všechna auta
Kdo chce označit za hlavního viníka špatného ovzduší ve městech především starší
dieselové vozy nebo bez funkčního filtru,
nemá tak docela pravdu. Podle měření,
která provedla expertní služba v oblasti
bezpečnosti Dekra v roce 2015 ve Stuttgartu, je uvolněno denně v tomto městě
do ovzduší průměrně 474 kilogramů
prachu a polétavých částic. Z toho 77 kg
připadá na automobily, z nichž největším
znečišťovatelem jsou diesely. Jejich podíl
se tedy dá odhadnout na méně než 20 %
znečištění ovzduší. Přes 80 % škodlivin se
pak rekrutuje z pouličního prachu, který
vozidla rozvíří, a nanočástic z pneumatik,
brzdových kotoučů a dalších částí všech
projíždějících automobilů. Zdroj: ÚAMK

úrovni politická odvaha přijmout efektivní a systémová opatření pro zlepšení kvality ovzduší,
které dýcháme. Chybí bohužel i na úrovni
hlavního města. Existuje řada možností, jak
nezvyšovat dopravní zátěž či regulovat dopravu,
například pomocí nástrojů územního plánování.
Nedávno zveřejněný nový územní (Metropolitní) plán nám do oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší v blízkosti magistrály, tj. na Pankrác
a Budějovickou, nakreslil další výškové budovy.
Navíc bez potřebných regulací to mohou být
opět administrativní centra, do nichž se lidé
dopravují převážně auty. Zmizela izolační zeleň
podél hlavních komunikačních tahů, magistrály,
Jižní spojky a Vídeňské, která zachytává nebezpečný polétavý prach. Vůbec v Metropolitním
plánu ubylo mnoho zelených ploch, které naše
životní prostředí zlepšují. Proti tomu budeme
jako městská část protestovat a dávat zásadní
námitky,“ říká Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/
Zelení), radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj,
výstavbu a dopravu.
Pravdou však také je, že Rada hlavního města
Prahy přijala loni významný dokument Strategie rozvoje tramvajových tratí, kdy jedna
tramvaj uveze 150 cestujících, což je třikrát
více než autobus. Na rozdíl od autobusu či
trolejbusu nemá tramvaj pneumatiky, z nichž
se při kontaktu s vozovkou odírají nebezpečné, jemné prachové částice, a ani prach
nerozviřuje. Zatravněné tramvajové těleso
navíc prach pohlcuje a tlumí hluk. Pokročila
také příprava nové trasy metra D. „Myslím
si, že důsledná podpora veřejné dopravy,
hlavně kolejové, je nezbytná pro další rozvoj,
protože město není nafukovací. Jako radní
pro dopravu dostávám žádosti o zklidnění
dopravy v nějaké čtvrti. Množství cizích aut
pod okny nám přirozeně vadí, ale nasedáme-li
do vlastního auta za nějakým cílem ve městě,
měli bychom zvážit, zda se nutně k němu

3 otázky pro
1. Automobilová
doprava patří k největším znečišťovatelům
ovzduší v Praze. Co
vlastně Pražané denně
dýchají?
Pražané z automobilových výfuků dýchají
především zvýšené koncentrace oxidů dusíku
a velmi jemné prachové částice. Ty se dostávají do
našeho dýchacího ústrojí a vážou na sebe velice
škodlivé látky. Nejhorší z nich je karcinogenní
benzo(a)pyren, který je spojován nejen se vznikem
nádorových onemocnění, ale rovněž nepříznivě
ovlivňuje kvalitu spermií a zvyšuje úroveň genewww.praha4.cz

Opatření vedoucí ke snížení
emisí z dopravy ve světě
Zavádění nízkoemisních zón – více než
220 měst v Evropě zavřelo své brány autům nesplňujícím přísné emisní normy.
Podpora kolejové dopravy - velká evropská města podporují systém kombinované
dopravy, příměstská železnice, metro,
tramvaje, k budování nových tramvajových spojení se vrací hlavně Švýcarsko
a Německo.
Zpoplatnění parkování - všeobecně
rozšířeno ve světě, zejména ve velkých
městech. Zpoplatnění vjezdu do center měst - z velkých evropských měst
Londýn, Stockholm, Milán, jako první ve
světě Singapur.
Car-sharing – systém půjčoven automobilů či car-sharingových klubů vznikal v Evropě již v 80. letech. Představuje úsporu
investičních nákladů na pořízení a údržbu automobilů a přispívá k rozhodování,
zda a kdy je automobil k plánované jízdě
skutečně potřebný.
potřebujeme takto dopravit. Pokud bychom
zvolili možnost využít veřejnou dopravu,
přispěli bychom ke zlepšení ovzduší v Praze
a postupně tak ke zdraví nás všech,“ uzavírá
radní Alžběta Rejchrtová. (md)

Lidem ve městech škodí nejvíce výfukové emise
z automobilů.

MUDr. Radima Šráma, DrSc., Oddělení genetické toxikologie
a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR

tického poškození (změny na úrovni DNA, které
zvyšují nemocnost, například výskyt nádorů).
2. Je z tohoto pohledu škodlivější vozidlo na
benzin, nebo s dieselovým motorem?
Podle zahraničních studií automobil na diesel.
Proto již v roce 1985 zakázaly v USA výrobu
automobilů s dieselovými motory. Je pro mne
naprosto nepochopitelné jednání majitelů
osobních automobilů, kteří si záměrně sami
nebo pomocí specializovaných firem odmontují
účinné dieselové filtry. Toto jednání bych považoval za protizákonnou akci a určitě bych se
přimlouval za výrazný finanční či právní postih
nejen těch, co si odstranění filtrů objednají, ale
i těch, co tuto úpravu na vozidlech provádějí.

3. Lze odhadnout, kolik osob ročně zemře v Praze nebo v celé ČR vinou znečištěného ovzduší?
Státní zdravotnický ústav ČR zveřejnil
statistiku, ve které se uvádí, že ročně kvůli
následkům znečištěného ovzduší u nás zemře
přibližně 5 až 6 tisíc osob. V Praze se toto
číslo pohybuje přibližně mezi 300 až 500
osobami ročně. Znečištěné ovzduší ovšem
způsobuje nejen zvýšený výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, ale podle
dalších studií se negativně podepisuje i na
našem centrálním nervovém systému a může
nepřímo podpořit vznik maniodepresivních
stavů, Parkinsonovy i Alzheimerovy nemoci.
A u dětí do 10 let má nepříznivý vliv na jejich
pozornost a učení.
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Na dotace půjde téměř 16 milionů

Nové fasády v Matěchově ulici

Praha 4 podporuje subjekty působící v oblasti
sportu a volnočasových aktivit, kultury a umění,
rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně
patologických jevů, integrace národnostních menšin,
zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního
prostředí. Na jejich činnost jim v letošním roce
přispěje částkou 15.909.000 Kč. MČ Praha 4 podpoří
také Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Na Jezerce
a divadlo Dobeška. V oblasti sportu půjdou dotace
především tělovýchovným jednotám zaměřeným
na fotbal, baseball a softball, v oblasti životního
prostředí mimo jiné na údržbu třešňového sadu
v Braníku a rozšíření a rekultivaci areálu Geoparku na Spořilově. Praha 4 podpoří také Hospic
v Malovické ulici a Domov Sue Ryder, rodiny
s dětmi a organizace, které pomáhají obětem
ohroženým domácím násilím. (red)

ZŠ Jitřní se osamostatňuje

Děti z Hodkoviček budou mít od září opět svou
Základní školu Jitřní. Ta dosud administrativně spadala pod ZŠ Filosofská v Braníku. Kvůli
nárůstu počtu dětí v posledních letech se však
MČ Praha 4 loni rozhodla obě školy znovu osamostatnit, a letos v září tak samostatná ZŠ Jitřní
přivítá první školáky. MČ Praha 4 už vybrala ředitelku školy a dubnové zastupitelstvo MČ Praha 4
schválilo zřizovací listinu nové školy. Uskutečnilo
se i setkání zástupců městské části s vedením
obou škol a informace o průběhu celé akce mají
i rodiče žáků. Zápis dětí do prvního ročníku
samostatné ZŠ Jitřní proběhl 4. a 5. dubna. (red)

Literární soutěž pro školáky

Až do 11. května mohou školáci z Prahy 4
odevzdávat své literární výtvory do soutěže Malí
velcí spisovatelé, kterou vyhlásila MČ Praha 4.
Soutěž se koná již potřetí a jejím tématem je letos
„Praha 4 v roce 2150“. Knížka může být kreslená,
psaná, s ilustracemi, bez obrázků nebo komiks.
Soutěžit mohou jednotlivci, třídy i skupiny dětí.
Knihy do soutěže je možné předat osobně na
recepci Úřadu městské části Praha 4 nebo poslat
poštou na adresu Úřad MČ Praha 4, oddělení PR,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4. Obálku
označte heslem „Malí velcí spisovatelé“. (red)

Žáci vymýšlejí zlepšení svých škol

Další ročník soutěžního projektu o nejlepší
nápady na zlepšování základních škol v Praze 4
je v plném proudu. Žáci z patnácti škol diskutují
o tom, co je to veřejný prostor, a vymýšlejí, jak
by vylepšili svou školu a její okolí. Soutěží se
o 3x 50 000 korun na tři nejlepší nápady, jejichž
realizaci finančně podpoří Česká spořitelna,
Česká spořitelna – penzijní společnost, ČEZ
ESCO, O2 Czech Republic a městská část Praha
4. Projekt je realizován pod patronátem radního
pro školství Jaroslava Mítha (ODS) a radního
pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN-Tučňák). Organizátorem je Lepší místo. V loňském roce se tak balkon v ZŠ Mendíků změnil
na venkovní učebnu a v ZŠ Ohradní si pořídili
nový multifunkční amfiteátr. (red)
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ěstská část Praha 4 nechá opravit
fasádu dvou domů v ulici Matěchova,
které má ve správě. Rada městské
části schválila u těchto bytových objektů práce spočívající v opravě stávající poškozené uliční a dvorní fasády včetně nátěru a nově
provedeného soklu. Zároveň jsou plánovány
i související dílčí opravy, jako výměna klempířských, zámečnických a dalších prvků, úprava
zpevněné plochy formou nového okapového
chodníku a oprava dešťové kanalizace. Rada
již také na základě veřejné zakázky vybrala
zhotovitele.
„Jsem rád, že dojde k opravě dalšího bytového domu, současný stav totiž rozhodně není
dobrý a oprava zaručí obyvatelům těchto domů
mnohem vyšší standard bydlení. Zároveň vítám
každý další krok k modernizace bytového
fondu v majetku městské části Praha 4,” shrnul
dobrou zprávu místostarosta Lukáš Zicha
(STAN-Tučnák), který má majetek městské části
v kompetenci. (red)

V Matěchově ulici se již řemeslníci chystají na
opravu domovních fasád.

Psí loučky s novým vybavením
Na území MČ Praha 4 je v současné době
13 ploch určených k volnému pohybu psů,
kterým se lidově říká psí loučky. Tato prostranství mají výjimku z obecně závazné vyhlášky č.
6/2001 o ochraně veřejné zeleně a pohyb psů

zde proto není nijak omezen. Pro zvýšení standardu poskytovaných služeb vybaví na jaře MČ
Praha 4 tyto plochy navíc agility prvky.
„Naším záměrem je zatraktivnit pobyt na těchto
plochách nejen psům, ale i jejich držitelům,“
představuje projekt radní pro životní prostředí
Ondřej Růžička (STAN - Tučňák) a dodává:
„Přibydou i nové koše, držáky na sáčky, nové
lavičky a informační tabule.“
Plochy pro volný pohyb psů naleznete v ulicích
U Michelského mlýna, Podolská, U Družstva
práce, Michelská, Durychova, Nad Koupadly,
v parku Kavčí hory, v krčském parku, v ulici
V Štíhlách, Nad Vinným potokem, Boleslavova,
Na Záhonech a v třešňovce Na Chodovci. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Městská policie v Praze 4 uvítá posily
pravidel veřejného pořádku, porušování obecně
závazných vyhlášek, výskyt osob bez domova či
drogově závislých a kriminalita především majetkového charakteru,“ říká René Štýbr, ředitel
Obvodní ředitelství MP Praha 4, který dodává,
že spolupráce s vedením městské části Praha 4,
jednotlivými odbory nebo například s jednotlivými správci oblastí je až nadstandardní.

Srdcem je operační středisko
Jedním z úkolů městských strážníků je ranní
a odpolední dohled na přechodech, po kterých
se pohybují školáci.

B

ezpečnost obyvatel městské části Praha 4,
která je se svými téměř 140 000 obyvateli
největší v hlavním městě, zajišťují kromě
státní policie také strážníci a strážnice. Na
území naší městské části a Kunratic jich působí
celkem 107.
V popisu práce mají zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Pod tímto výrazem
se skrývá například dohled na dodržování pravidel občanského soužití, dohled na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, ochrana bezpečnosti osob a majetku
i prevence kriminality. „Občané nás nejčastěji
kontaktují s problematikou, která je trápí v okolí
jejich bydliště, firmy a podobně. Jsou to zejména přestupková jednání v dopravě, porušování

Úřední hodiny
přestupkového pracoviště:
Pondělí a středa 8.30–12.00 a 13.00–17.30 hod.
Úterý
8.00–12.00 a 13.00–15.30 hod.
Pátek
8.00–11.00 hod.
Výdej pořadových čísel je ukončen 20 minut
před koncem úředních hodin.

Ředitelství Městské policie Prahy 4 sídlí v Táborské
372/36 a je v něm umístěno operační středisko
s nepřetržitou stálou službou, které přijímá oznámení od občanů, a to jak při osobní návštěvě občana, tak telefonicky na lince 156. Součástí ředitelství
je i přestupkové oddělení. Sem by měly co nejdříve
(do 5 dnů) dorazit osoby podezřelé ze spáchání
přestupkového jednání, které za stěračem svého
vozidla nalezly „Vyrozumění o podezření ze
spáchání přestupku“ nebo „Výzvu pro osobu
podezřelou z přestupku“. Po uvedené době je přestupek postoupen příslušnému správnímu orgánu
k dořešení a již jej zde není možné projednat.
Práce mají, a dalo by se říci bohužel, tedy
strážníci a strážnice více než dost. Určitě by
proto přivítali i další nové kolegy a kolegyně,
což se momentálně jeví jako problém. „Efektivnější práci městské policie brání především
nedostatečný počet strážníků, které se nedaří
v rámci náborových akcí přijmout,” sdělil Zdeněk
Pokorný (STAN - Tučňák), radní MČ Praha 4 pro
bezpečnost. „Proto doufám, že se to celopražskému vedení podaří z dlouhodobého pohledu
vyřešit. Dalším problémem pro nás je fakt, že
městskou policii v Praze 4, stejně jako v dalších
městských částech, nemůžeme jako radnice řídit.
Priority pro městskou policii z pozice zřizovatele
definuje hlavní město. My sice v rámci dobrých
vztahů s vedením městské policie v naší městské
části spolupracujeme velmi dobře, ale nemáme

pravomoc nařídit, aby strážníci dělali například
pochůzkovou činnost namísto měření rychlosti
automobilů. To velice omezuje práci strážníků
samotných a v důsledku i nás, jako příjemce této
služby,” podotkl Zdeněk Pokorný. (red, md)

Kde najdete služebny?
Pro komunikaci s veřejností, sdělení podnětů
a připomínek jsou zřízeny okrskové služebny,
kde je přítomen každou středu od 16.00 do
17.00 hod. příslušný strážník-okrskář. Okrskové služebny jsou zřízeny na těchto adresách:
- pro oblast Spořilova, ul. Hlavní 114/2930
- pro oblast Pankráce, ul. Budějovická
64/1667 (DBK)
- pro oblast Krče, ul. Štúrova 1282
- pro oblast Lhotky a Hodkoviček, ul. Novodvorská 1013/151 (KCN)
- pro oblast Kunratic, Kostelní nám. 34
- ostatní oblasti jsou řešeny prostřednictvím
operačního střediska obvodního ředitelství

Ověřte si znalost
dopravních předpisů
Autoklub České republiky pořádá pro všechny
řidiče v neděli 20. května 7. ročník soutěže
Bezpečně Prahou 4, a to ve spolupráci se
Zdeňkem Pokorným (STAN - Tučňák), radním
městské části Praha 4 pro bezpečnost.
Program:
9.30-10.00 hod. přejímka v zasedací místnosti
ÚMČ Praha 4, Táborská 500/30. Zde obdržíte
propozice s plánkem trasy, bodové hodnocení
a další informace.
10.10 hod. start první posádky
12.00 hod. předpokládané vyhlášení výsledků
Zúčastnit se mohou všichni držitelé řidičského
průkazu. Přihlášky a bližší informace od 7. 5.
na www.aoscz.info.

Náhradní trasa pro vozíčkáře v Budějovické pasáži
Vstup a výstup ze stanice metra je v současné
době možný pouze severním vestibulem, který
se nachází v pasáži pod úrovní Olbrachtovy
ulice. Nástupiště metra a severní vestibul spojuje
osobní průchozí výtah, ovšem z vestibulu do ulice
Olbrachtova dál vede pouze pevné schodiště, popřípadě eskalátor, které jsou pro vozíčkáře nepřekonatelnou překážkou. Vozíčkáři nemohou použít
ani náhradní cestu přes obchodní dům DBK.
„O vytipování vhodné náhradní trasy jsem proto
požádala Pražskou organizaci vozíčkářů, která
celou oblast prověřila a navrhla řešení,“ uvedla místostarostka Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), v jejíž
kompetenci je sociální, zdravotní a rodinná politika.

Po uzavření pasáže u jižního vestibulu stanice
metra Budějovická, podle zpráv z pražského
magistrátu nejméně na dobu šesti měsíců, ztratili
vozíčkáři možnost dostat se k budově polikliniky a Úřadu MČ Praha 4. Nyní mají k dispozici
alternativní trasu.
www.praha4.cz

Pomůže výtah
Alternativou pro výstup ze snížené úrovně pasáže
od vestibulu metra na uliční úroveň je výtah
u prodejny Lidl. Vstup do nákupního centra tvoří
dvoukřídlé automatické dveře, šířka průjezdu je

pro vozíčkáře dostatečná. Ve dveřích je krátký vyrovnávací nájezd z hrubých kostek (sklon 8-13%).
K výtahu vede chodba v mírném podélném sklonu
(maximálně 6%) s rovnou velkoformátovou
dlažbou. Osobní průchozí výtah (s automaticky
otevíranými dveřmi a s šířkou 100 cm, s klecí
širokou 129 cm a hlubokou 194 cm) spojuje pasáž,
prodejnu Lidl a Budějovickou ulici v místě zákaznického parkoviště Lidlu. Výtah je k dispozici
pouze v otevírací době prodejny, což je od pondělí
do soboty od 7.00 do 21.00 hodin, v neděli od 8.00
do 21.00 hodin.
„Děkuji zástupcům společnosti Lidl za jejich vstřícný postoj,“ uvedla dále místostarostka Iva Kotvová,
„a věřím, že havarijní stav v pasáži u stanice metra
Budějovická, který komplikuje život desetitisícům
lidí, potrvá co nejkratší dobu.“
Náhradní trasa bohužel není vhodná pro osoby
na ortopedickém vozíku s omezenou hybností
rukou, pokud nemají doprovod. (red)
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Modré zóny v Praze 4
Toto téma se dotýká každého občana Prahy 4.
Jedni dlouhodobě očekávají jejich zavedení. Jde
o rezidenty, kteří ke své zlobě nenaleznou místo
pro vozidlo poblíž bydliště a s nelibostí sledují SPZ
zaparkovaných aut v okolí svých adres, které navíc
nemusí být jen „pražské“. Druhých Pražanů, kterým
se zavedením modrých zón komplikuje život, je
třeba se zastat. Nechci rozebírat všechny svízele,
které zavedením modrých zón nastávají. V Praze 4
nejde o první městskou část, která je zavádí, takže
Magistrát hlavního města Prahy má zkušenosti, s čím
Josef Svoboda
vším je třeba počítat. Přesto vnímám toto téma jako
manažersky nedořešené pro město a jeho obyvatele.
Jsem rodem z Prahy, ve městě mám práci, přátele, známé a příbuzné, rovněž
se účastním kulturních programů. Zatím mi zdravotní stav umožňuje se
pohybovat po městě hromadnou dopravou. Denně ji rád využívám a libuji si,
že dobře funguje. Autem jezdím jen na víkendové nákupy nebo občas cestuji
ven z Prahy. Avšak jsou situace, kdy je třeba se po Praze dopravit autem.
Kladu si otázku, proč mám platit za parkování, když přejíždím z jedné čtvrti
do druhé ve svém rodném městě? Rozumím, že jsou místa v Praze, kde je nevyhnutelné omezit počet zaparkovaných automobilů. Tím je jistě historické
centrum. Nejde o nic nového. V době, kdy jsem dělal řidičák, byly z tohoto
důvodu v Praze zavedeny dva okruhy: modrý a červený. Tím byla daná omezení, kdo a kam může s jistými výjimkami vjet, a tím pádem také parkovat.

Přiznejme některým úlevy
Nově zavedené modré zóny ruší volný převoz osob s ZTP. Průkaz je vázán na
osobu, a ne na SPZ. V tom tkví problém. Do doby zavedení modrých zón mohl
kdokoliv převézt držitele ZTP kamkoli v Praze a tam také zaparkovat. Zóny

sice „pamatují“ na osoby s ZTP vyhrazenou plochou na parkovišti, která však
může být pro postiženého až příliš daleko od místa, kam má namířeno. Kdo
takového člověka někdy převážel, zná, že jen nastupování a vystupování z auta
je operace náročná v mnoha směrech, zejména časově. Nelze se vejít do časového limitu 30 minut mezi dvěma průjezdy vozidel ELTODO a pokuta je v běhu.
Chci se zastat též mladých rodin. Zaměstnané maminky jen stěží stíhají své
povinnosti. Bez auta nelze časově zvládnout všechny kroužky svých ratolestí,
k tomu nákupy a domácnost. K ceně kroužků a sportování se přičítají náklady
za parkovné. Tito uvedení by měli získat bezplatné oprávnění parkovat v Praze.
Musím se také zastat církví a náboženských společností. Pro mnohé spoluobčany, zejména ve vyšším věku, je setkání s církevní komunitou a duchovními
klíčové. Jsou mnohdy odkázáni na „sousedskou výpomoc“, zda je někdo
odveze na bohoslužbu. Nejde jen o staré lidi, ale i mladé rodiny. Ono vytáhnout
omladinu v neděli ráno z postelí, nasnídat se a stihnout kostel bez auta nelze.
Řešením může být volné pakování v okolí pražských kostelů a modliteben
v době konání církevních obřadů v neděli a o svátcích.

Proč platit dvakrát?
Mají-li modré zóny omezit počet zaparkovaných automobilů na ulicích,
pak si kladu ještě další otázku, proč musí za parkování v modrých zónách
platit majitelé vozidel, kteří prokazatelně parkují mimo veřejné prostranství, a to buď v garáži, nebo na hlídaném parkovišti. Na ulicích neubírají
parkovací kapacitu, a přesto musí platit dvakrát jen pro to, aby si mohli
zajet na poštu, k lékaři či do lékárny. A nemluvě o řemeslnicích a službách, jiných než z Prahy 4, které zvyšují náklady. Rozumím, že se nikdy
nenajde spravedlivé řešení pro všechny, ale někteří občané si zaslouží
zvláštní péči, na kterou chci tímto obrátit pozornost čtenářovu a hlavně
odpovědných manažerů města.
Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL), zastupitel MČ Praha 4

Seniorpark Hodkovičky čeká další etapa zvelebení
Roční doba se nám překulila do krásného jara.
Ještě v první půli dubna na nás koukaly smutné
stromy bez listí a květů a pak, jakoby mávnutím
kouzelného proutku, během týdne, se objevily
kvetoucí stromy a keře, které se postupně začaly
halit i do krásného hávu z mladého zeleňoučkého
listí. Bílou barvu třešní doplnila žlutá od zlatého
deště a postupně ji střídají růžové květy broskví,
magnolií a nyní i pestrá škála šeříků.
Většina z nás, pokud nejsou zrovna alergiky, považuje toto období za jedno z nejkrásnějších v celém
Pavel Caldr
roku. Doba láká k procházkám, k pobytu v přírodě.
A již se pomalu dostáváme k tomu, o čem bych se
dnes chtěl zmínit. Ano, je to územní plán, respektive metropolitní, a s ním
související možné změny, které se právě projednávají.
Může do nich vstoupit každý obyvatel Prahy, stejně jako i radnice či různé
zájmové skupiny. A je správné, že vstupují. Nikomu totiž nemůže být
jedno, jak vypadá třeba jeho bezprostřední okolí, zda mu na obzoru nevyrostou nějaké obludy a zda park, kam rád chodí, zůstane parkem.

Ukrojí výstavba ze hřiště?
Řada z vás zná Seniorpark v Hodkovičkách při Klánově ulici, který prošel
již dvěma etapami rozšíření a čeká ho i třetí za zhruba 3,3 milionu korun.
Díky ní by mělo dojít například i k lepšímu využívání stávajícího hřiště. To
nově získá branky, basketbalové koše a především sítě okolo, aby hráčům
míče neutíkaly do lesa. Seniorpark spolu s hřištěm je tak dobrým a přirozeným nástupním prostorem pro vycházky do lesa nebo jen pro odpočinek
na louce. Jedna jeho část s hřištěm se nachází dle územního plánu v zeleni
(LR - lesní zeleň), což je v pořádku. Bohužel ta menší část, kde jsou různé
cvičební prvky, je ale zatím vedena jako plocha pro veřejné vybavení (VV).
Až sem by vše vypadalo dobře. Ale zároveň jde o část území Prahy 4, které
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je díky tomu vedeno jako zastavitelné. A v minulosti se uvažovalo o zástavbě tohoto území. To by do budoucna mohla vyřešit právě změna územního
plánu, kde byla ještě mnou v pozici starosty navrhována změna z VV na
typ přírodní rekreační plochy (SO1). Velmi mě překvapilo, když k tomuto
návrhu komise územního rozvoje a výstavby naší rady nedokázala přijmout
doporučující stanovisko k dokončení této změny.
Změna nám doputovala na dubnové zasedání zastupitelstva a ve výsledném hlasování, aby se zabránilo budoucí výstavbě, nehlasovali zastupitelé
ČSSD, ODS, ANO a TOP 09. Mám proto trochu strach, aby nám v budoucnu vedle stávající řady vilek a několika viladomů v okolí nevyrostl místo
Seniorparku nějaký obludný dům. Jak to celé dopadne, bude tedy záviset
na zastupitelích hlavního města…

Koupaliště se mění před očima
V závěru mi dovolte, abych se s vámi podělil i o pár radostí. Pěkný altán
v ZŠ Jitřní, jehož stavbu provedla radnice ještě za mého působení na
postu starosty, se stal dobrou inspirací. V závěru dubna byla uzavřena
smlouva s dodavatelem na dokončení této myšlenky i v ZŠ Filosofská.
Děti budou moci využít altánu nejen pro relaxaci, ale například i jako
venkovní učebnu. Jsem rád, že dobré nápady dokážou přežít i různorodost současné koalice.
A úplně na konec pár slov o mé „srdeční záležitosti“ – o koupališti Lhotka.
Kdo projde okolo, uvidí velikou změnu. Od podzimku stojí vstupní
„Plavčíkárna“ a hlavní budova se zázemím a šatnami. Nově se ve dvou
menších horních biotopových jezírcích na čištění vody již zrcadlí obloha
a hlavní nádrž na koupání je také skoro hotová. Dokončuje se technologie,
břehy, mola, cesty a okolí a všichni jsme netrpěliví, jak rychle se povede
Lhotku napustit do stavu, který umožní zahájení provozu. A pokud by to
mělo trvat moc dlouho, tak věřím, že se nám povede najít řešení, jak letos
koupání lidem umožnit.
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz
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Spojme síly proti týrání zvířat
V poslední době veřejnost šokovala řada široce medializovaných případů brutálního týrání zvířat. Štěně
Marley zkopané svým majitelem z Prachatic, sotva roční Rony, kterému majitel z Děčínska na několik kousků
polámal čelist a trvale poškodil oko, „množírna“ v Kamenici n. Lipou, kde z domu 2+1 (+ sklep) záchranáři
vyprostili 212(!) psů trvale žijících v klecích nad sebou
ve výkalech a bez lidské péče či dvě postřelené kočky,
z nichž jedna umírala před prahem svého domu v příšerných bolestech natáčená domácí kamerou… Nezřídka se také objevují případy týrání hospodářských zvířat
Lukáš Zicha
– mnozí si jistě pamatujete celé stádo zubožených koní
majitele Vondrušky z Jankova u Votic, který nyní míří
k soudu, nebo několika krav, které stály měsíce uvězněné po hrudník v hnoji
a po vyproštění těžkou technikou musely být milosrdně utraceny.

Směšné tresty pro pachatele
A jak jsou pachatelé těchto zrůdných činů v naší prý vyspělé společnosti
trestáni? Bohužel – bagatelně, bez výchovného či odstrašujícího efektu.
Nejčastěji pokutou ve správním řízení (obvykle nevymahatelnou), veřejně
prospěšnými pracemi (jako nyní v případě fenky vyhozené z okna)
a v nejzávažnějších případech trestem podmíněným. Je pravdou, že naše
justice MÁ MOŽNOST podle stávajícího zákona navrhovat a ukládat tresty
nepodmíněné: do výše až 3 let v případě zvlášť surového a trýznivého
způsobu týrání jednoho zvířete nebo do výše až 5 let při týrání více zvířat.
Proč však tresty blíže k horní zákonné hranici dlouhodobě nevyužívá?
Zdá se jí snad tato trestná činnost málo společensky závažná? Méně
závažná, než například trestná činnost majetková nebo maření úředního
rozhodnutí, kde je nepodmíněný trest zcela běžný?

Dalším rozměrem této problematiky, tentokrát už organizovaným a mezinárodním, je ilegální obchod se zvířaty, který je po obchodu se zbraněmi a drogami třetím nejvýnosnějším! V zájmu maximalizace zisku jsou ročně desítky
tisíc zvířat z tzv. „množíren“ v otřesných stísněných podmínkách a s vysokou
měrou úmrtnosti převáženy stovky kilometrů do západní Evropy. Zdaleka
nejde jen o sotva 4-5 týdenní štěňata a koťata bez veterinárního ošetření - ve
velkém se pašují i zvířata exotická nebo divoká a chráněná.

Podpořme novelu trestního zákona
Jako Starostové a nezávislí se jednoznačně chceme zasadit o zkvalitnění
právní ochrany všech zvířat bez rozdílu a jsme spolu s odborníky na tuto
oblast bytostně přesvědčeni, že i zvíře si zasluhuje spravedlivý proces.
Stejně jako TOP 09 spatřujeme počátek možného narovnání současné
tristní situace v novele trestního zákona, která (doufejme) přesvědčí
i státní zástupce a soudce o tom, že naše společnost je skutečně natolik
vyspělá a zaznamenala takový morální pokrok, že je nutné práva zvířat
hájit a pachatele trestat mnohem razantněji, než tomu bylo dosud. A to
také s ohledem na to, že zvyšující se brutalita vůči zvířatům může a často
také přerůstá do brutality vůči lidem.
Věříme proto, že novela trestního zákona z pera TOP 09 a jejího expertního týmu (podpořená občanskou peticí „Za zvýšení trestů za týrání zvířat“,
kterou podepsalo od začátku dubna přes 10.000 lidí), najde podporu
nejen u nás, ale také u poslanců napříč celým politickým spektrem. A následovat ji budou novely souvisejících zákonů a prováděcích předpisů, tj.
zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona. Zde totiž
nerozlišujeme pravici nebo levici, liberály či konzervativce, ale slušné lidi
chránící bezbranné živé tvory proti lidem, kterým je krutost, bezohlednost či chamtivost vedoucí k utrpení zvířat lhostejná.
Lukáš Zicha (STAN - Tučňák), místostarosta MČ Praha 4

Praha MIMO PROVOZ

Filip Vácha

Jak je možné, že musel být vestibul stanice metra
Budějovická uzavřen?
O havarijním stavu zastřešení atria se ví dlouhodobě. Na opravu už byly dokonce i připraveny finanční prostředky. Přesto magistrátní koalice (ANO
2011, ČSSD a Trojkoalice) nekonala. Magistrátní
úřad nebyl po čtyři roky schopen opravu provést
a výsledkem je uzavření vstupu do metra i DBK,
které komplikuje život zhruba sto tisícům občanů,
kteří prostorem denně procházejí, a ohrožuje živobytí místních obchodníků.

Kolaps metropole
Magistrátní koalice nejen že zcela rezignovala na jakýkoliv rozvoj metropole, ale nezvládá ani správu a údržbu města. Jasně to dokazuje kolaps
na Budějovické, zřícení Trojské lávky nebo třeba uzavření Libeňského
mostu. Připočteme-li k tomu neschopnost rozumného plánování oprav
pozemních komunikací, výsledkem je kolaps metropole.
Bohužel zcela selhala i Rada městské části Praha 4 (Trojkoalice, ODS,
Tučňák, Čtyřka) v čele se starostou Petrem Štěpánkem (SZ).
MČ Praha 4 na problém rezignovala a nepodnikla dostatečné
kroky k tomu, aby magistrát začal konat. Nelze věřit argumentům
starosty, že neměl možnost opravu prosadit. Petr Štěpánek není
pouze starostou Prahy 4, ale patří mezi lídry magistrátní koalice. Na
důvěře nepřidá ani to, že veškeré opoziční snahy zařadit problém
na Budějovické na jednání zastupitelstva koalice tvrdě odmítá! Na
dotaz, který panu starostovi položila v rámci interpelací kolegyně
zastupitelka, kdo z vedení radnice se účastnil kontrolního dne, který předcházel dni uzavření pasáže, nebylo vůbec odpovězeno, což
naznačuje, že nikdo. To opravdu není dobrá vizitka zdejší politické
www.praha4.cz

reprezentace, která by se měla o dění v této tolik exponované lokalitě intenzivně zajímat.

Občany Budějovická trápí
Bohužel situace na radnici MČ Praha 4 kopíruje situaci v celé Praze.
Nedaří se uskutečnit žádné investiční záměry. Ať už jde o plánovaný dům
pro seniory Hudečkova, který se nestaví a už je zcela zřejmé, že hotový
projekt spadl pod stůl, nebo revitalizace koupaliště Lhotka, která nabrala
několikaleté zpoždění. Tristní stav je nejlépe vidět na stavu chodníků.
Peníze na opravy máme, ale koalice není schopna opravy provést. Místo
toho je odkládá na další roky.
Občany ale tento problém trápí. Což se jasně ukázalo při happeningové
akci, kdy členové TOP 09 Prahy 4 přejmenovali stanici metra na „počest“
neúspěšné primátorky Adriany Krnáčové na stanici ZPOVYKANÁ. Podpisy
na petici, která vyzývala paní primátorku k rezignaci, se jen hrnuly.
Od té doby se toho bohužel změnilo jen málo. Adriana Krnáčová oznámila, že již nebude znovu kandidovat na primátorku, ale vestibul metra
zůstal uzavřen. Přestože tento havarijní stav trvá již od poloviny ledna,
řešení se neúměrně protahuje. Otevření vestibulu se podle vleklého plánu,
a nenastanou-li neočekávané problémy nebo průtahy, dočkáme až koncem září. Z rozhodnutí magistrátu bude zastřešení pasáže odstraněno.
Řešením tohoto stavu musí být zabezpečení prostoru atria, rychlé provedení demolice, které povede k otevření vestibulu metra, následované
kvalitní rekonstrukcí celé veřejné pasáže. Nelze se spokojit s postupem
vedení Prahy, kdy celý proces bude trvat tři čtvrtě roku.
Druhou částí řešení je výměna neschopných radních jak na magistrátu,
tak na radnici Prahy 4. Tuto změnu mohou provést pouze občané v podzimních komunálních volbách. Je to nezbytný krok, pokud nechceme,
aby Praha nadále setrvávala ve stavu „mimo provoz“.
Filip Vácha (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4
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Setkání s řediteli základních a mateřských škol
Již tradičně poděkoval u příležitosti Dne učitelů radní pro školství Jaroslav Míth (ODS) ředitelkám a ředitelům našich základních a mateřských škol.
Letos se toto setkání uskutečnilo ve Žlutých lázních, a protože Den učitelů připadl na den před velikonočními prázdninami, malá slavnost se konala až
po Velikonocích. Den učitelů se všude ve světě slaví jindy než u nás. Podle rozhodnutí OSN se slaví 5. října, v Česku však připadá na den narození Jana
Ámose Komenského 28. března. (red)

Baseballisté Eagles zahájili novou sezonu

Opening day Eagles zahájil novou sezonu baseballistů. Na první zápasy
dětem i dospělým přálo příjemné jarní počasí. Sezonu zahájili ti nejmenší
- Orlíci, nové naděje klubu, o kterých určitě v budoucnu uslyšíme. Hodně
sportovních úspěchů jim popřála předsedkyně výboru pro bezpečnost MČ
Praha 4 Lucie Michková (ODS). (red)

Vodní svět u Labutě

MČ Praha 4 spolu s Lesy hlavního města Prahy připravila ke Světovému
dni vody zábavně naučný program pro žáky základních a mateřských
škol, děti z Diagnostického ústavu i veřejnost. Všichni se u rybníka
Labuť dozvěděli mnoho informací, pozorovali drobné živočichy přímo
v Kunratickém potoce nebo vodní ptactvo u rybníka. Podle radního pro
životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN-Tučňák) jsou ekologie i ochrana
životního prostředí stále aktuálnějšími a důležitějšími tématy, se kterými
by se děti měly setkávat už od mala. (red)

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Stromy pro republiku

K výročí 100 let České republiky vysazovaly děti ze ZŠ Jílovská v Kunratickém lese stromy. Akci organizovaly Lesy hl. m. Prahy a městská část
Praha 4. Ondřej Růžička, radní pro životní prostřední MČ Praha 4, se
k dětem také přidal a zasadil strom. Podpořit děti přišel i místostarosta
MČ Praha 4 Lukáš Zicha (oba STAN - Tučňák). (red)
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Obyvatelé Praha 4 se o víkendu zapojili
do dobrovolnického projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Na desítce míst uklízela více než stovka dobrovolníků, kteří
nasbírali 60 kubíků odpadu. Všem poděkoval radní pro životní prostředí Ondřej
Růžička (STAN – Tučňák), podle něhož
každoroční vysoká účast svědčí o tom,
že stav životního prostředí a veřejných
prostranství na území městské části není
našim občanům lhostejný. Stejně jako
v minulých letech uklízel i starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). (red)
www.praha4.cz
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V ZŠ Křesomyslova budou mít svoji kapelu
Škola letos uspořádala 2. ročník dětské soutěže v sólovém zpěvu „Zpívá celá Čtyřka“. Na závěr slavnostního ceremoniálu předal radní Jaroslav Míth (ODS) ředitelce Haně Holmanové dárkový poukaz
na zajištění projektu Kapela ve škole. (red)

Užili jsme si skvělou oslavu začátku jara

U ZŠ Bítovská bude konečně
přechod pro chodce

Na tomto místě zatím chybí přechod pro děti,
které navštěvují Základní školu Bítovská, ukazuje jedno z problematických míst v blízkosti škol
Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru pro
bezpečnost městské části Praha 4 a členka školské rady v této škole. Práce na novém přechodu
již započaly, TSK opraví i přilehlý chodník a vyfrézuje povrch vozovky. Podle Lucie Michkové je
nutné koncepčně řešit cestu do školy a ze školy
i pro děti bydlící nejen v Bítovské a Batelovské
ulici, ale také v Jihlavské, Sedlčanské, Pelhřimovské, Počátecké, Třeboňské a Krumlovské.
(red)

Městská část Praha 4 uspořádala v parku Na
Pankráci s obecně prospěšnou společností
Dejme dětem šanci zábavné odpoledne plné her,
soutěží a zážitků. Největší úspěch mělo opékání
špekáčků a klaun Šimon na chůdách. A protože
se akce konala ve spolupráci s Dejme dětem šanci, tak jste svou účastí pomohli vybrat na pomoc
dětem, které odcházejí z dětského domova do
života, 63 264 Kč. (red)

Den zdraví: pozor na cukrovku
V dubnu proběhl druhý Den zdraví, tentokrát
zaměřený na onemocnění diabetem neboli
cukrovkou. Zájemci se mohli nechat vyšetřit
odborným lékařem, změřit si krevní tlak a BMI,
prodiskutovat prevenci i případnou léčbu.
Další Den zdraví, který se uskuteční 14. května
(8.00-17.00 h.) v přízemí Úřadu MČ Praha 4 na
Budějovické, bude zaměřen na melanom neboli
zhoubná znaménka. Budou vám k dispozici
opět odborní lékaři a můžete si znaménka
nechat zkontrolovat. Všechna vyšetření jsou
zdarma. Akce se konají v rámci místní Agendy
21 pod záštitou Radka Lacka (ANO 2011),
pražského radního pro oblast zdravotnictví
a bydlení, a Ivy Kotvové (Trojkoalice/Zelení),
místostarostky MČ Praha 4, a jsou spolufinancovány z pražského magistrátního rozpočtu. (red)
www.praha4.cz

Před ZŠ Na Planině
se upraví dopravní režim

ZŠ Jílovská fotbalovým vítězem

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ Jílovská se zúčastnili turnaje
o dětský fotbalový pohár, pořádaného Pražským
fotbalovým svazem. V konkurenci 101 mužstev
z celé Prahy včetně fotbalových škol Sparty,
Slavie, Bohemians a Dukly Praha nakonec kluci
ze „čtyřky“ zvítězili! O úspěch se zasloužili: Jan
Žibritov, Jan Černý, Jan Mach, Tomáš Babiar,
Lukáš Džadoňov a Vítek Prchal. (red)

ZŠ Na Planině se dočká nového dopravního
režimu – ulice Na Planině bude zjednosměrněna a nově na ní přibude nový přechod pro
chodce. Dále bude označen a zabezpečen
vjezd do školního areálu a u školy bude v době
dopravních špiček možné pouze krátkodobé
stání pro rodiče přivážející své děti autem, tzv.
Kiss and Ride.
Autor myšlenky – ředitel školy Filip Novák a radní Jaroslav Míth (ODS) se na místě přesvědčili, že do léta by mohlo být instalováno nové
dopravní značení a opraven chodník v přilehlé
ulici Nová cesta. (red)
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Krátce
I letos můžete zažít město jinak

Známe nejlepší sportovce Prahy 4

Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat se
lépe se sousedy? Zapojte se do akce Zažít město jinak
2018 a připravte celodenní slavnost přímo ve vaší ulici.
Termín letošního Zažít město jinak je sobota 15. září.
Pokud máte o organizaci slavností zájem, napište do
31. května na zmj@auto-mat.cz. MČ Praha 4 pomůže
s vyřizováním záboru a po skončení akce i s úklidem.
Své dotazy můžete směřovat na e-mail: adela.gjuricova@praha4.cz. Info na www.zazitmestojinak.cz. (red)

Lokální historie očima školáků

MČ Praha 4 zve na výstavu žákovských prací ze
soutěže pro základní školy nazvané Žijí mezi námi.
Osm žákovských týmů z Prahy 4 se v letošním roce
zapojilo se svými projekty do této soutěže, jejímž
cílem je motivovat děti k prohlubování zájmu
o lokální historii. Žákovské práce jsou vystaveny ve
foyer v přízemní Nuselské radnice. (red)

Jak jsme dříve jídávali?

Na otázku odpoví Petr Hora Hořejš v komponovaném pořadu, který uvede divadlo Dobeška
17. května od 19.00 hod. Dozvíte se, jak sdíleli
společný stůl chudí i bohatí, co se jedlo na pražské
ulici nebo v domácnosti svobodné matky. Mozaiku
zajímavostí doplní dobovými melodiemi, kuplety
a Hašlerovými písněmi dámský vokálně-instrumentální trio Pragtet. Vyprávění bude dokresleno
promítáním historických dokumentů. Pro každého
diváka je navíc připraveno malé lahodné překvapení! Program pořádá MČ Praha 4 ve spolupráci se
spolkem Slow Food Prague. (red)

Den hasičů na Pankrácí

Akce se uskuteční 3. května (15.00 – 18.00 hod.)
v parku Na Pankráci. Můžete se těšit na ukázky
hasičských vozidel a techniky, vystoupení ZUŠ
Vadima Petrova nebo na skákací hrad. Pro všechny je přichystaná cukrová vata! Odpoledne bude
probíhat za podpory radního pro bezpečnost
Zdeňka Pokorného (STAN – Tučňák). (red)

Vítězové ankety i hosté slavnostního večera si mohli také zatancovat, hudební doprovod
obstaral David Kraus se svou kapelou.

V

KC Novodvorská proběhlo slavnostní
vyhlášení ankety Sportovce roku 2017
městské části Praha 4, na jejíž organizaci
se podílela i Pražská tělovýchovná unie.
Celkem 26 sportovců, týmů a trenérů prošlo skrze
síto nominací do druhého kola ankety a ocenění
si odneslo 14 z nich. V deseti případech se jednalo
o děti a juniory z kategorie Naděje Čtyřky. Skleněnou plaketu, kytici a drobný dárek si odnesli
Teodor Anfilov (Klub vodního póla STEPP Praha),
Matouš Bubeník (Eagles Praha, baseball), Filip Dohnal (ZŠ Bítovská – cyklo klub), Anna Chmelařová
(Radioklub OK1KYP, radiový orientační běh), Kateřina Janáčková (TJ Pankrác, krasojízda na kole),
Šimon Jurečka (Český Yacht Klub), Aneta Krásová
(Taneční klub Maestro), Gabriela Slabá (Eagles
Praha, softball), Matěj Svoboda (Taneční klub
Sparta) a Daniela Vydrová (JNS Cheerleaders).

První místa pro baseball
a kanoistiku
Sportovcem roku se na základě rozhodnutí
odborné komise stal baseballista Matěj Hejma
z Eagles Praha. Loni exceloval v dresu jako
pálkař, obstaral nejvíce bodů pro svůj tým v letošním ročníku extraligy a odpálil také největší
počet homerunů v celé soutěži. Jako sportovky-

ně roku byla oceněna Lenka Součková z KVS
Praha, která v rychlostní kanoistice vyhrála mistrovství ČR a na mistrovství světa 2017 se probojovala až do finále, kde obsadila krásné sedmé
místo v kategorii C2 500 metrů. Jachtařská
formace Hebe opanovala pódium jako sportovní
družstvo roku nejhalasnějším pokřikem. V roce
2017 dosáhli jachtaři mimořádného úspěchu
v jednom z nejtěžších námořních závodů na
světě – Rolex Middle Sea Race – ve kterém
dojeli na 3. místě. Trenérem roku se stal Martin
Jelínek, který dlouhodobě odvádí vynikající
výsledky v Czech Snowboardcross teamu.
Praha 4 také založila svou síň slávy sportu, kam
byl jako první uveden fotbalista Jan Lála, člen
legendárního stříbrného mužstva z mistrovství
světa v Chile 1962. Drobnou pozornost též dostala občanka Prahy 4 Eva Jarošová, která i ve
věku 82 let je aktivní sportovkyně, a dokonce
vyhrává medaile na světových šampionátech
v plavání znak kategorie Masters.
Ocenění sportovcům předávali předseda Pražské
tělovýchovné unie Jaroslav Chvalný, starosta MČ
Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS). Vydařeným večerem hosty prováděl Stanislav Bartůšek, redaktor
sportu ČT, zazpívala Dasha a k tanci hrál David
Kraus se svou kapelou. (red, www.ptupraha.cz)

Řídíte v okolí škol bezpečně?
Už pošesté vyrazí žáci čtvrtých tříd do ulic
Prahy 4 společně s policisty. Akci s názvem
Smajlík, která si dává za úkol preventivně působit na řidiče v blízkosti škol, spustila v roce 2013
ve spolupráci s Policií České republiky tehdejší
radní pro bezpečnost a současná předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4 Lucie
Michková (ODS).
„Cílem Smajlíka je upozornit řidiče, že jejich
mnohdy pravidelná a notoricky známá trasa
vede kolem škol, kde jsou děti těmi nejohroženějšími účastníky silničního provozu. A právě
děti jsou nejdůležitějšími aktéry dopravních
kontrol, které provádějí policisté na vytipovaných místech v blízkosti školy. Podle výsledku
kontroly děti řidiči buď poděkují za ohleduplnou jízdu a předají obrázek smajlíka nebo
provinilci předají mračouna,“ vysvětluje smysl
projektu Lucie Michková.
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Letos je tato dopravně bezpečnostní akce
plánovaná na týden od 29. května do 7. června
a policisty s dětmi budou řidiči v těchto dnech
v ulicích potkávat vždy v ranních hodinách. Při
dopravní kontrole policisté nejprve vyhodnotí,
zda je řidič vhodnou osobou ke komunikaci
s žáky. Nehrozí tak žádné excesy.

Děti se na akci těší
„Dopravní kontroly se účastní celá třída,
nicméně na místě kontroly se žáci střídají ve
skupinkách maximálně po třech,“ uvedl radní
pro školství Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).
„Děti se na Smajlíka každý rok těší, protože být
u opravdové práce policistů se jen tak někomu
nepoštěstí. Na některých je zpočátku vidět
respekt z policistů, ale brzy se z nich stanou
naši kamarádi,“ dodala ředitelka ZŠ Filosofská
Václava Mašková.

Během akce se žáci v minulých letech také
seznámili s vybavením policejních aut,
motorkami, radary a dorazila i hlídka jízdní
policie na koních.

Za šest let se do projektu Smajlík zapojilo v terénu už na 800 školáků, dopravních testů, které
na akci navazují, se zúčastnilo kolem
1 800 žáků. Letos se Smaljíka zúčastní žáci ZŠ
Filosofská, Na Chodovci, Táborská, Horáčkova
a Jeremenkova. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Prevence slouží k zajištění bezpečnosti školáků

D

o preventivních programů, které se ve
školách zabývají širokou škálou negativních jevů, od záškoláctví po kyberšikanu,
investovala Praha 4 v uplynulých třech letech více
než tři miliony korun. Intenzivní preventivní péči se
nově budou v městské části vedle základních škol
věnovat i školy mateřské. Částku 1,2 milionu korun
investuje letos Praha 4 do důležitých preventivních
programů pro děti i jejich pedagogy. Programy
komplexně rozvíjejí především základní školy, nyní
se podle radního městské části Praha 4 pro školství
Jaroslava Mítha (ODS) přidaly i školy mateřské.
„Nově jsme se začali intenzivně zabývat komplexní primární prevencí také u předškoláků. Vedení
školek vytipovalo své koordinátory, kteří se budou
této problematice věnovat, a my jsme uvolnili
finance na jejich proškolení i na první programy
prevence pro předškolní děti,“ potvrdil Jaroslav
Míth.

Potírání negativních jevů
Nejdůležitější a také nejtěžší je primární prevence přímo v třídních kolektivech, kterou na základních školách mají na starosti právě metodici
prevence a ochotní pedagogové. Ti zde působí
proti negativním jevům, jako jsou záškoláctví,
šikana a kyberšikana, rasismus či různé dětské
závislosti.

na projekty, na které si školy píší granty, a financuje řadu preventivních programů. Mezi ně patří
například „Nekuřátka“ pro 3. a 4. třídy na téma
kouření, „Tráva“ pro 6. a 7. třídy na téma marihuana, „Alkohol“ pro 8. a 9. třídy či projekt „Jsi
nula“ pro šesťáky na téma šikany a kyberšikany.

Pomáhají semináře i kurzy

O bezpečnost dětí se starají také vrátní.

„Pravidelně se zástupci škol koordinujeme
postup a sdílíme informace a zkušenosti. Je to
mravenčí práce, protože je potřeba získávat důvěru dětí, aby se se svými problémy metodistům
svěřily. Ti musí dokonale znát jednotlivé žáky,
aby dokázali ohrožení dětí včas rozpoznat a pracovat na citlivém vyřešení,“ uvedl dále radní
Míth, který jako ekonom sám školákům chodí
přednášet na téma finanční gramotnost.
Městská část Praha 4 věnuje finanční prostředky
na adaptační výjezdy šestých ročníků, přispívá

„Děti z našich škol se účastní také řady preventivních dopravních akcí a soutěží mladých cyklistů.
V současné době dokončujeme přesun dětského
dopravního hřiště do ZŠ Plamínkové, kde bude
praktická výuka bezpečnosti školáků v dopravním provozu pokračovat už od letošního září,“
informovala předsedkyně Výboru pro bezpečnost
městské části Praha 4 Lucie Michková (ODS).
„Všechny školy mají zajištěné zamykání vstupu
do budovy v době vyučování i přestávek. Na
některých školách hlídají vstup také vrátní,
recepční nebo školníci, další kontrolují vstup
pomocí vstupní čipové karty či kamerových
bezpečnostních systémů. A mateřské školy
zřídily pro lepší vizuální kontrolu příchozích
videotelefony u vchodových dveří,“ informovala
Lucie Michková s tím, že městská část kontinuálně spolupracuje s městskou policií a strážníci
pravidelně hlídají u škol nejfrekventovanější
přechody pro chodce. (red)
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26. 5. 2018
Michala svadby
Show Ne v 15 hodin

HANA KOHLOVÁ

obrazy

ADOLF DUDEK SOUTĚŽE O CENY BAREVNÉ BUBLINY
BALONKOVÝ MÁG SKÁKÁNÍ GUMY
KLAUNI DIVADLO SKÁKACÍ HRAD
A MNOHO DALŠÍ LEGRACE…
CELÝM ODPOLEDNEM PROVEDE PETRA ZAJÍČKOVÁ

LUDĚK VONDRA

řezby

WWW.PRAHA4.CZ/DEN-DETI
Akce se koná pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4

31. května – 7. června
Dominikánský dvůr, Praha 4

www.praha4.cz
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historie

Příběhy domů

1918: na cestě k samostatnosti

Obří lednice v Braníku

Branické ledárny by si zasloužily generální opravu. Foto: Martin Dudek

N

a břehu Vltavy v Braníku stojí zvláštní
stavba – Branické ledárny. Vlastně to
není jen jedna stavba, ale komplex budov: ledárna, bývalé stáje a vila, kdysi
správní budova, a byt správce.
Budova dnes už nepoužívané obří lednice leží
v blízkosti Vltavy, protože v přilehlém zálivu
byl v zimních měsících řezán led, kterého se do
zdejší ledárny vešlo až 20 tisíc tun. Odtud pak
byl led rozvážen do hospod, restaurací, potravinářských provozů i do nemocnic.
Výstavbu Branických ledáren iniciovali, jak
jinak, pražští hospodští, když původní zařízení
na ostrově Štvanice již přestávalo vyhovovat.
Jako vhodný pozemek pro stavbu byla vybrána
jedna z nejchladnějších lokalit ve vltavském
údolí. Stavbu navrhl architekt Josef Kovařovic
v secesním stylu. Vlastní stavbu provedla známá
karlínská stavební firma Nekvasil. Ta stavěla po
celé Praze mnoho industriálních staveb, včetně
Branického pivovaru a Podolské vodárny.
Stavělo se od roku 1909 do roku 1911. Hlavní
budova pro uchování ledu zvaná lednice byla
jednou z prvních takto rozsáhlých staveb využívajících železobetonový skelet. Tato železobetonová konstrukce je obehnaná izolační zdí
s korkovou izolací a další izolační vzduchovou
mezerou. Má také důmyslný systém odvětrávání
a odvodu vody z roztopeného ledu.

Co s chráněnou památkou dál?
Branické ledárny fungovaly necelé půlstoletí,
jejich provoz byl ukončen v roce 1954, protože
Vltava v Praze od tohoto roku nezamrzala. Do
provozu byla totiž uvedena Slapská přehrada
z Vltavské kaskády, která vodu v řece ohřívá.
Takto specializovaná stavba bohužel nenašla po
svém uzavření jiné vhodné využití a většinou
sloužila jako sklady. Od roku 1964 je památkově
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chráněna. V polovině osmdesátých let se uvažovalo o její přeměně na paleontologické muzeum,
realizace se ale nápad nedočkal.
Po roce 1989 areál několikrát změnil majitele, na
konci devadesátých let se ji pokoušela získat do
majetku i Praha, ale zahraniční investor nabídl víc.
Areál nadále slouží převážně jako sklad a pomalu
chátrá, vzhledem k robustní konstrukci naštěstí
opravdu pomalu. V roce 2010 byl předložen Národnímu památkovému úřadu návrh na přestavbu
ledáren na byty a hotel. K realizaci však nedošlo.
A ještě jedna perlička na závěr: když se v polovině
devadesátých let v Praze začal řešit problém s night-cluby a pouliční prostitucí, dostaly všechny městské
části od magistrátu za úkol vybrat na svém území
lokalitu, kde by bylo nejstarší řemeslo tolerováno.
Nějaké místo musela vymyslet také Praha 4 a volba
padla právě na ledárny. V okolí nikdo nebydlí, hlavní
objekt nemá ani okna, a tak by provoz nemusel budit
pohoršení. A navíc se tam dá doplout lodí. Nakonec
ani z tohoto nápadu nebylo nic. (red)

Led chladil po staletí
Touha mít některé potraviny a nápoje chlazené
je stará skoro jako lidstvo samo. Ve starém Římě
byly chlazené pochoutky luxusním zbožím.
Připravovaly se pomocí ledu, který na zádech až
z dalekých Alp přinášeli štafetovým způsobem
zvláště zdatní běžci. To rozhodně nebyla levná
záležitost. Chlazení přírodním ledem přetrvalo staletí. Dokonce ještě dlouho po nástupu
průmyslové revoluce a ještě po druhé světové
válce se pořád chladilo pomocí přírodního ledu
uloženého v zimě do dobře izolovaných prostor.
Princip chladicího stroje, jaký známe z dnešních
ledniček, byl znám dlouho, ale výroba prakticky
použitelných a cenově dostupných chladniček
se rozšířila až na konci padesátých let.

Předehra k převratu
Na jaře 1918 vstoupil
konflikt, kterému dnes
říkáme 1. světová válka,
do své závěrečné fáze.
Válčící státy byly vyčerpány. V Rakousko-Uhersku sílil nacionalismus
i odstředivé tendence
jednotlivých národů říše.
Další eskalaci vývoje
přinesl dramatický květen 1918.
Začal masovými manifestacemi na Prvního
máje. Václavským náměstím prošel více než
stotisícový průvod, v němž bylo neseno ústřední
heslo „Socialistický národ“ a další hesla požadující ukončení války, národní svobodu a sociální
spravedlnost. Hlavní událostí měsíce se však
měly stát oslavy 50. výročí položení základního
kamene k Národnímu divadlu, které se uskutečnily ve dnech 16.–18. května 1918 a nabyly
výrazně politického charakteru.
Hlavním organizátorem oslav se stal šéf činohry
Národního divadla Jaroslav Kvapil, aktivně zapojený v domácím odboji. Kvapil se snažil dát oslavám
velkorysý celonárodní ráz, překračující kulturní
sféru. Proto inicioval ustavení mimodivadelního přípravného výboru, v jehož čele stanul Karel Kramář
(na snímku) jako vůdčí osobnost domácí politiky.
Výbor od počátku usiloval, aby se oslav zúčastnili
i zástupci dalších slovanských národů monarchie,
především Jihoslovanů, Slováků a Poláků.

Oslavy zarazila policie
Dopoledne 16. května byly slavnosti zahájeny
shromážděním v Pantheonu Národního muzea,
Václavské náměstí bylo zaplaveno davy. Večer se
v Národním divadle konalo představení Smetanovy Libuše s Emou Destinnovou v titulní roli,
zakončené zpěvem národní hymny. Následujícího
dne se v Obecním domě uskutečnila důvěrná
jednání vedoucích českých politiků se zástupci
ostatních národů. Účastníci se shodli na deklaraci,
v níž se mimo jiné pravilo: „Představitelé národů
dospěli na základě práva sebeurčení k svobodnému životu ve vlastních samostatných státech.“
Třetího dne oslav, 18. května, pozvali pražští
hostitelé své slovanské hosty na výlet. Po návratu do Prahy zjistili, že se rakouská policie, která
v minulých dnech dala volný průchod všem
akcím, najednou probudila a připomněla, komu
patří vláda v českých zemích. Národní listy byly
na pět měsíců zastaveny, další veřejné schůze
a shromáždění byly zakázány, slovanští hosté
měli urychleně opustit Prahu.
To však již nemohlo vymazat silný dojem z minulých dnů, signalizující, že se časy začínají měnit.
V Rusku vystoupily československé legie proti
bolševikům a vzbudily tak zájem dohodových
mocností. A představitelé českých a slovenských
krajanských organizací v USA podepsali 30. května Pittsburskou dohodu vyslovující se pro spojení
Čechů a Slováků v jednom samostatném státě.
V říjnovém Tučňáku přineseme poslední díl:
Vyhlášení republiky. (red)
www.praha4.cz

volný čas

Na Jezerce 1451, Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz
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Je úchvatná!
Generálka
Je úchvatná!
Už je tady zas!
Takový žertík
Práskni do bot
Poslední aristokratka
Paní plukovníková
Shylock
Generálka
Paní plukovníková
Poslední aristokratka
Poslední aristokratka
Už je tady zas!
Je úchvatná!
Zahraj to znovu, Same
Charleyova teta
Poslední aristokratka
Saturnin – veřejná generálka
Saturnin – veřejná generálka
Už je tady zas!
Saturnin - premiéra
Manželské vraždění - zadané

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

St 2. 19.30 Ucho – drama
		
– (Divadlo Komorní Svět)
Út 8. 19.30 Racajda – úsměvné monodrama
		
– (Divadlo Bez Hranic)
St 9. 19.00 Smrt v růžovém – drama
		
– (Divadlo Komorní Svět)
Čt 10. 19.30 Kufr! – komedie
		
– (Divadlo Bez Zábran)
Út 15. 19.30 Sluha dvou pánů – komedie
		
– (Divadlo Bez Hranic)
St 16. 20.00 Improvizace – komedie
		
– (Divadlo Improvizace.cz)
Čt 17. 19.30 Neptej se anděla na jméno
		– premiéra komedie – (Divadlo Sentiment)
So 19. 19.30 Neptej se anděla na jméno
		
– komedie – (Divadlo Sentiment)
Po 21. 19.30 Limonádový Joe – premiéra hudební
		komedie – (Divadlo Bez Hranic)
Út 22. 19.30 Na Vánoce budu gay…! – komedie
		– (Divadlo Bez Hranic)
St 23. 19.30 Jana Eyrová – drama – (DS Františka
		Kreuzmanna)
Čt 24. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		– premiéra komedie – (Divadlo BLAMA)
Pá 25. 19.30 Vražda sexem – komedie
		– (Divadlo Bez Hranic)
So 26. 15.00 Červená karkulka – pohádka
		
– (Divadlo Applause)
Ne 27. 15.00 Dračí království – pohádka
		
– (Divadlo Nahoď)
Po 28. 19.30 Svět divadla: Moje lásky – talk
		
show s Valérií Zawadskou
		
– (Divadlo Bez Hranic)
St 30. 19.30 Žena přes palubu – komedie
		
– (Divadlo Komorní Svět)
Čt 31. 19.30 Čarodějnice v kuchyni
		– komedie – (Divadlo Bez Hranic)
www.praha4.cz

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

St 2. 18.00 Lucie Martišková - vernisáž
19.30 Hora - kinokavárna
St 9. 19.30 Wind River - kinokavárna
Čt 10. 20.00 Cadillac a Pavel Sedláček
		- koncert
Ne 13. 19.30 Milostný trojúhelník - herecko		
-psychologický balanc Martina
		
Zbrožka, Lukáše Pavláska
		a Josefa Poláška.
Po 14. 19.30 Mlýny - nejúspěšnější drama
		divadla Sklep
Út 15. 19.00 Lisabon - přednáška
		o architektuře s Davidem Vávrou
St 16. 19.30 Eric Clapton - kinokavárna
Čt 17. 19.00 ,,Jak jsme dříve jídávali“
		- toulky naší gastronomií
		
s Petrem Horou Hořejšem.
		
Pořádá MČ Praha 4.
Po 21. 19.30 Besídka 2018 - tradiční
		
představení divadla Sklep
Út 22. 19.30 Besídka 2018
St 23. 19.30 Výběr z Besídek
Ne 27. 18.00 Jitka Hilská a její žáci - vernisáž
St 30. 19.30 Gauguin - kinokavárna

Více kulturních
i sportovních akcí
najdete na
www.praha4.cz
sekce
Kalendář akcí.

Divadlo Na Fidlovačce

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
po-pá 10.00-19.00 hod.,
so 13.00-18.00 hod. (v případě večerního
představení až do 19.00 hod.).

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

Čt 3. 19.00 Mezi nebem a zemí (DNF – zadané)
Pá 4. 10.00 2. ročník Pražského pěveckého
		festivalu (KF)
10.30 Mezi nebem a zemí (DNF)
19.00 Jeptišky (DNF)
So 5. 15.00 Miláček Célimare (DNF)
St 9. 10.00 Obušku, z pytle ven (KF)
19.00 Pravda (DNF)
Čt 10. 10.30 Pravda - veřejná generálka (DNF)
19.00 Eva tropí hlouposti (DNF)
Pá 11. 19.00 Famílie (DNF)
So 12. 15.00 Sugar (Někdo to rád horké) – DNF
19.00 Po Fredrikovi – II. Premiéra (KF)
Út 15. 19.00 Jeptišky (DNF)
St 16. 19.00 Miláček Célimare (DNF)
Čt 17. 19.00 Po Fredrikovi (KF)
19.00 Pravda (DNF)
Pá 18. 10.30 Cizinec – veřejná generálka (DNF)
19.00 Techtle mechtle (DNF)
So 19. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení (DNF)
Po 21. 19.00 Cizinec – premiéra (DNF)
Út 22. 19.00 Mezi nebem a zemí – zadané (DNF)
St 23. 17.00 WANTED - soap western
		PRO VŠECHNY STATEČNÉ! (KF)
Čt 24. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
		
– zadané (DNF)
Pá 25. 19.00 Cizinec – II. Premiéra (DNF)
Po 28. 19.00 Hvězdy andělům (DNF)
19.00 Znovu a líp (KF)
Út 29. 19.00 Eva tropí hlouposti (DNF)
19.00 Po Fredrikovi (KF)
St 30. 19.00 Pravda (DNF)
Čt 31. 19.00 Třetí prst na levé ruce (KF)
19.00 Famílie – zadané (DNF)

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
pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích,
kdy stáří začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finančním darem na www.sueryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.

Výstava v Galerii Sue Ryder 1.–31. 5. 2018:
Hana Kouštecká, Julie Kolocová, Jiřina Samiecová
(obrazy)
Po 7. 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 15. 11.00–17.00 hod. SPECIALITY Z CHŘESTU
Další kulinářská akce restaurace Michelský dvůr
v areálu Sue Ryder.
Po 21. 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr .
Po 28. 10.00–22.00 hod. RYDER´S BAZAR
Tradiční módní bazar, kde nakoupíte vybrané kousky
z našich dobročinných obchodů a také modely od
známých českých návrhářek. Novoměstská radnice
na Karlově náměstí v prostoru Mázhauzu.

Branické
divadlo

POKLADNA: PONDĚLÍ–PÁTEK
15:00-19:00 a v sobotu a neděli
1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
TELEFON: +420 244 461 397
www.branickedivadlo.eu
So 12. 18.00 Na správné adrese
		
aneb Holky z inzerátu
St 16. 19.30 Na kus řeči s M. Donutilem
Út 22. 19.30 Na správné adrese
		
aneb Holky z inzerátu
St 23. 19.30 Uršuloviny – zábavný pořad
		Uršuly Klukové
Út 29. 19.30 Běž za svou ženou

NAŠE TIPY
Krč: DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova
1200/4, pořádá v sobotu 19. května na své zahradě od
9.30 do 14.00 hod. bazar. Přijďte prodat koupit nebo
vyměnit potřebné i nepotřebné věci, hračky, oblečení, knihy nebo i vlastní výrobky. Vstup zdarma, pro
prodávající je nutná rezervace místa na blesakhc@
seznam.cz. Dětští prodejci vítáni.
Braník: V ulici Nad Lesním divadlem odstartuje v sobotu 26. května (9.00–11.00 hod.) Pohádkový les. Trasa
se zajímavým program pro děti a jejich rodiče. Pořádá
skautské středisko Ostříž. Info na www.ostriz.com.
Krč: Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice: ve čtvrtek 17. 5. od 16.00 hod. Koncert žáků
a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Vstup volný.
Ve čtvrtek 31. 5. od 16.00 hod. „Ztišení“ – prostor pro
ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů. Setkání bez rozdílu vyznání.
Kamýk: MC Balónek pořádá ve čtvrtek 31. května
(15.30 -18.00 hod.) Den dětí na téma zvířata. Na děti
čeká spousta stanovišť, modelování balonků, kolo
štěstí a spousta zábavy. Vstup: děti nad 2 roky: 60 Kč,
2 děti: 100 Kč, každé další dítě: 40 Kč, dospělí: 20 Kč.

Nusle: Ve středu 9. května se od 17.00 hod. v Husově
sboru Církve československé husitské, Táborská 317/65,
uskuteční vzpomínka na mladého básníka Ladislava
Padiora, jednoho z prvních členů Dismanova rozhlasového dětského souboru, který zahynul v květnu 1945 na
barikádách nedaleko nuselské sokolovny. Připomenete si
i dílo Miroslava Dismana a začátky pokusné školy v Boleslavově ul., kterou L. Padior navštěvoval. Během večera
zazní jeho básně v podání dismančete Matěje Převrátila
s hudebním doprovodem studentů ZUŠ Lounských.
Krč: Festival Habrovka promění ve dnech 1. a 2. června
zahradu kostela sv. Františka z Assisi (U Habrovky 66/2)
v jednu velkou LITERÁRNÍ KAVÁRNU – místo, kde se
poezie potká s hudbou a divadlem. Chybět nebudou ani
čtivé knihy, tematické workshopy a dobrá káva. Vystoupí
hudební skupiny, uvidíte divadelní představení Kukačka
inspirované osudem básníka Erwina Kukuczky či hru
o kávě a klevetách Kaffeeklatsch. A speciálně pro Habrovku vznikne performance Tělo slov vytvořená skupinou
akrobatů, scénografů a hudebníků. Sobotní dopoledne
bude tradičně věnované dětem. Čeká na ně Loutkoviště –
loutkové hřiště, kde si mohou samy zahrát svou pohádku.
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senioři
Společenská rubrika
V závěru března
vstoupila do pomyslného „klubu
stoletých“ Milada
Ťaťounová ze
Spořilova.
Hodně zdraví do
dalších let a stále
bystrou mysl jí
přeje radnice Prahy 4 i redakce Tučňáku.
V posledním březnovém týdnu oslavil
101. narozeniny
Václav Červenka ze
Spořilova. Hodně
zdraví a spokojenosti druhému
nejstaršímu muži
naší městské části
přeje radnice Prahy 4
i redakce Tučňáku.
Dne 1. dubna
oslavila 85. narozeniny Boženka
Rohlíčková ze
Spořilova. Všechno nejlepší přeje
rodina.
Dne 2. dubna oslavil
90. narozeniny
Ing. Vladimír Rod,
DrSc., ze Spořilova.
Milý Vladimíre,
k Tvým devadesátým
narozeninám Ti přejeme hodně zdraví,
duševní svěžesti
a mnoho radosti
a hudebních zážitků z Tvé virtuosní klavírní
sólové a komorní hry! Členové spořilovského tria
Jiří Kubát a Vladimír Prchlík
Dne 8. dubna oslavila 90. narozeniny
Ivana Drbalová
(roz. Krausová),
spořilovská rodačka
a dlouholetá aktivní
členka Sokola Spořilov. Gratulujeme
a přejeme hodně
zdraví, štěstí a radosti. Věrná garda Sokola Spořilov a rodina.
Dne 12. května se dožívá požehnaného věku 90 let
Věra Kohoutová z Nuslí. Milé mamince, babičce
a prababičce přejeme všechno nejlepší, klid, pohodu a do dalších let moře zdraví. Rodina.
Dne 21. května oslaví 80. narozeniny Václav
Cymbalista z Braníka. Pevné zdraví mu přeje
manželka Jana s dcerou Danou s rodinou.
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Pozor na zbytečné dluhy
Z důvodů zadluženosti se stále více občanů obrací
na sociální odbor s různými dotazy. Odbor proto
sděluje, že žádná sociální dávka není určena ke
splácení dluhů. I když nastane situace, že dlužník
z důvodu splácení pohledávky má opravdu minimální finanční prostředky, není tento stav důvodem pro přiznání sociální dávky. Do příjmů jsou
započítávány všechny příjmy rodiny či jednotlivce,
a to i ty, které rodina dává na splátku půjčky.
Před každým zadlužením by se proto měl
člověk zamyslet nad tím, zda je půjčka skutečně
nezbytná a zda bude mít dostatek finančních
prostředků po celou dobu splácení. Hlavně
musí počítat se sazbami RPSN (roční procentní
sazba nákladů), které půjčku mohou významně
prodražit, a navýší-li se výdaje o další poplatky
při nesplácení (soudní výlohy, poplatky za
exekutora atd.), stává se, že konečná částka je
mnohem vyšší než částka vypůjčená.
6 rad, aby půjčka nebyla strašákem
1. Nekupovat zbytečnosti
Nelze si kupovat věci a nemít z důvodu splátek na zásadní platby, které jsou nutné pro
existenci rodiny. Nelze kupovat takové dárky

Protáhněte si tělo v parcích
Organizace ŽIVOT 90 zve všechny aktivní seniory a seniorky do vybraných pražských parků.
Zájemci si budou moci vyzkoušet zdravotní
cvičení s prvky na posílení pánevního dna, lekce
pilates či jógy nebo využít lekce Nordic Walkingu. Kdo bude chtít vědět více o tom, jak správně
cvičit na fit nářadích instalovaných pro seniory
v parcích, nenechá si určitě ujít lekci s Davidem
Hufem od 10.00 hodin 22. května v podolském
Senior Fit parku. Ti, kdo si na cvičení moc netroufají, si mohou přijít zahrát třeba pétanque.

k Vánocům, které nemáte po Vánocích z čeho
splácet.
2. Nebýt unáhlený
Prověřte si důkladně, kolik za půjčku opravdu
zaplatíte. Nedejte na reklamy, porovnejte
si nejen úroky, ale všechny poplatky, které
s půjčkou souvisí u různých bankovních
domů.
3. Neriskovat bankrot
Volte takovou výši půjčky, abyste ji
mohl/a splácet s ohledem na svoji ekonomickou situaci.
4. Podepisovat s rozvahou
Podepisujte jen to, čemu rozumíte. Smlouvu
si vyžádejte k prostudování a poraďte se
s tím, kdo má více zkušeností.
5. Nepůjčovat si na půjčku
To je jen cesta k vyššímu zadlužování.
6. Zajistit se pojištěním
V případě vyšších půjček se proti neschopnosti splácet zajistěte pojištěním.
Půjčky proto uzavírejte s rozvahou, aby se vám
staly rozumnou pomocí k získání potřebného,
nikoliv noční můrou. (red)

Termíny cvičení
15. 5. 10.00–12.00 hod. Střelecký ostrov
22. 5. 10.00–12.00 hod. Senior Fit park v Podolí
29. 5. 10.00–12.00 hod. louka ve Stromovce
5. 6. 10.00–12.00 hod. Vrch sv. Kříže na Parukářce
Na všechny seniory se budou těšit jak milé lektorky a trpěliví trenéři, tak i zástupci městských
částí a organizátoři akce z Života 90. Očekávat
můžete lehké občerstvení a skvělé protažení
zdarma. (red)

Prohlídka Muzea pražského vodárenství
Podolskou vodárnu zná jistě každý. Ale víte, že je
v ní umístěno i Muzeum pražského vodárenství?
Expozice vás seznámí s jeho historickým vývojem od prvních soukromých vodovodů
z 12. století přes vltavské vodárny renesančního
období a vodárenské snahy konce 19. století až po
současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde
vystaveno i mnoho historických exponátů, které
mají co do činění s distribucí vody. Komentovaná
prohlídka, kterou pro vás zajistila MČ Praha 4, se
koná ve čtvrtek 24. 5. od 10.00 hodin, sraz je před

muzeem, Podolská 15. Vstup do muzea je zdarma,
přihlášky přijímány od 14. 5. (red)

Výstava Blanky Matragi
MČ Praha 4 pro své seniory zajistila komentovanou prohlídku
výstavy mapující více než pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky
a designérky Blanky Matragi. Expozice je umístěna v secesních
prostorách kulečníkových a karetních heren Obecního domu, kde
si budete moci prohlédnout také její nejnovější kolekci Elements
2017 a dále sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky či grafiky, které
nesou její autorský rukopis. Prohlídka se koná ve čtvrtek 17. 5. od
10.00 hodin, sraz je před Obecním domem. Vstupné pro seniory je
155 Kč. Přihlašovat se můžete od středy 9. 5. (red)
www.praha4.cz

senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
květen 2018
Dendrologická zahrada
Průhonice – procházka s průvodcem

3. 5. od 10.00 h., sraz u hlavního vchodu do zahrady
(pokladny), spojení bus z Opatova 385, 363 do zast. Čestlice,
V Oblouku; 328 Čestlice-Kika
Nový cyklus procházek (2.)
3. 5. od 14.00 h., sraz u sochy
„Slavné okamžiky Prahy“
Fr. Palackého, Palackého
náměstí, Praha 2
Neseďte doma, pojďte mezi nás 10. 5. od 14.00 h., velký sál
(V.) – Letem světem operety – Nuselské radnice
májový koncert plný operetních melodií
Prohlídka vyšehradských
kasemat, Cihelné brány
a podzemního sálu (Gorlice)
s průvodcem
Blanka Matragi – Timeless
– komentovaná prohlídka expozice mapující kariéru módní
návrhářky a designérky
Cyklus 4 procházek (3.) „Slavné
okamžiky Prahy“ – Po stopách
slavných návštěvníků Prahy
Komentovaná prohlídka
pivovarského muzea v budově
pivovaru U Fleků
Komentovaná prohlídka Muzea pražského vodárenství
v Podolské vodárně
Geologická procházka s Lesy hl.
m. Prahy – Prokopské údolí

Komentovaná prohlídka
Břevnovského kláštera

15. 5. od 9.50 h., sraz u IC
Špička, ul. U Pevnosti

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 23. 4. – 25 míst; vstupné senioři
35 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 23. 4. – 30 míst
výdej vstupenek 24. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška – 110 míst – jen na
vlastní OP!
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od středy 9. 5. – 40 míst; snížené
vstupné 90 Kč

17. 5. od 10.00 h., sraz
u Obecního domu

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od středy 9. 5. – 20 míst; vstupné
senioři 155 Kč

17. 5. od 14.00 h., sraz
u Prašné brány

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
středy 9. 5. – 30 míst

22. 5. od 10.00 h., sraz před
vchodem pivovaru U Fleků,
Křemencova 11
24. 5. od 10.00 h., sraz před
muzeem, Podolská 15, Praha 4

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 14. 5. – 15 míst; vstupné senioři
100 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 14. 5. – 30 míst; vstup zdarma

29. 5. od 10.00 h., sraz na
křižovatce ulic Novoveská
a K Návrší, Praha 5 (nejbližší
zastávka Ovčí hájek, bus
142, 184)
31. 5. od 10.00 h., sraz před
infocentrem v budově klášterní sýpky, Markétská 1/28,
Praha 6

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 21. 5. – 15 míst; poplatek 50 Kč

5. 6. od 10.00 h., sraz před
vilou, U Sovových mlýnů
501/7, Praha 1
7. 6. od 14.00 h., sraz U Trojského zámku 4/1, Praha 7

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 28. 5. – 25 míst; vstupné senioři
50 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 28. 5. – 30 míst; vstupné senioři
30 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 4. 6. – 30 míst

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 21. 5. – 50 míst; vstupné senioři
50 Kč

červen 2018
Komentovaná prohlídka
Werichovy vily
Komentovaná prohlídka
Trojského zámku
Cyklus 4 procházek (4.) „Slavné
okamžiky Prahy“ – Praha oplakává své slavné syny a dcery
– Malostranský hřbitov
Okružní plavba parníkem s živou hudbou a občerstvením

12. 6. od 14.00 h., sraz před
vchodem do Malostranského
hřbitova, Plzeňská ul., Praha 5,
zastávka tram Bertramka
19. 6. od 14.00 h., sraz přívýdej vstupenek 5. 6. od 8.00 do 8.30
staviště lodí Na Františku, pod přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
Anežským klášterem
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška –
110 míst – jen na vlastní OP!

Odešla učitelka Marie Jakubů
Na Velký pátek dne 30. 3. nás navždy opustila
paní učitelka Marie Jakubů z Podolí (†91).
Více než 40 let učila na ZŠ Nedvědovo náměstí.
Žáci, kterých byly stovky, možná tisíce, budou
na paní učitelku vzpomínat jen v dobrém. Hodiny zeměpisu, dějepisu a později i angličtiny vnímali žáci spíš jako zábavu než učení. Její zájem
o žáky neskončil ukončením školní docházky,
ale zajímala se i o jejich životní dráhu, rodinu,
často učila i jejich děti, a dokonce i vnoučata.
Téměř do konce života se zúčastňovala setkání
svých bývalých žáků, které udivovala nejen
fenomenální pamětí, ale i vědomostmi a přehledem o současnosti, tak odlišné od padesátých
let minulého století, kdy s učením začínala.
Čest její památce!

Poděkování slušným lidem

Dne 5. dubna jsem v prodejně Neoluxor v obchodním středisku PLAZA vytrousila peněženku.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat neznámému
pánovi, který peněženku odevzdal na pokladně.
Další poděkování patří slečně Wandererové,
která vynaložila značné úsilí, aby mi mohla být
vrácena peněženka včetně dokladů. Díky těmto
lidem jsem byla ušetřena velkých problémů.
Mám radost. Seniorka Hana Höschlová

Prozkoumejte Břevnovský klášter

MČ Praha 4 nabízí svým seniorům možnost prohlídky Břevnovského kláštera. Nejstarší fungující
mužský klášter v Čechách byl založený roku 993
Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem
pro řád benediktinů. Barokní podobu klášter
získal v letech 1708–1740. Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská
krypta a barokní prelatura s Tereziánským sálem.
Komentovaná prohlídka se koná ve čtvrtek 31. 5.
od 10.00 hodin, sraz je před infocentrem v budově klášterní sýpky. Vstupné pro seniory je 50 Kč,
přihlášky přijímány od 21. května. (red)

Prohlédněte si Prahu z Vltavy
Vyhlídkovou plavbu lodí po Vltavě připravila na červen pro své seniory MČ Praha 4. Uskuteční se 19. 6. od
14.00 hodin a bude trvat dvě hodiny. K poslechu bude během plavby hrát námořnické písničky harmonikář Jan Vízner, rovněž je zajištěno malé občerstvení v podobě kávy a zákusku. „Přijďte si užít atmosféru
nevšedního letního odpoledne a prohlédnout si Prahu od řeky,“ zve Iva Kotvová, místostarostka MČ
Praha 4 (Trojkoalice/Zelení). Popluje se lodí Európé, která má dvě kryté klimatizované paluby, dále bude
k dispozici slunečná paluba a krytá zahrádka. Přístaviště lodi je Na Františku, přímo pod Anežským
klášterem. Výdej vstupenek proběhne 5. 6. od 8.00 do 8.30 h. na přepážce č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška. K dispozici bude 200 vstupenek, které jsou určeny pro seniory nad
63 let s trvalým pobytem v MČ Praha 4. Výdej jen na vlastní občanský průkaz, u manželů lze vydat
2 vstupenky jednomu z manželů, ale je třeba přinést ke kontrole oba občanské průkazy. (red)
www.praha4.cz
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Přijímáme pacienty
v nové nefrologické
ambulanci!
Zajišťujeme diagnostiku onemocnění
ledvin, sledování a léčbu pacientů
s již diagnostikovaným nefrologickým
onemocněním.
Kontakty: 261 006 408,
praha-krc@fresenius.cz
Ordinační doba:
Út, St: 8:00–15:00, Pá: 8:00–13:00
Poliklinika Budějovická,
A. Staška 1670/80, Praha 4,
Metro C – Budějovická

SC-380566/01

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564/8, Praha 4 – Lhotka

Hledáte zkušeného
praktického lékaře pro dospělé v Praze 4?

VÁS ZVE K ZÁPISU

MUDr. Barbora Rulíšková
a její ordinace splňují
nároky na kvalitní péči
a vstřícný přístup.

16 - 22. května 2018

Stále přijímáme nové
pacienty.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

vždy od 14 do 18 hodin

• možnost objednání na
konkrétní čas telefonicky nebo e-mailem
• komunikace i e-mailem
• moderně vybavená ordinace, CRP, Quick, Strept test
a další na počkání v ordinaci, možnost dalšího dovyšetření
(rtg, sono, krevní odběry atd) v místě
• vyřízení některých formalit bez nutnosti osobní návštěvy.
• pracovně lékařské služby
• spolupráce s většinou pojišťoven
• wifi v čekárně

VYUČUJEME HUDEBNÍ OBOR:
keyboard/klávesy, klavír, flétny,
další dechové nástroje, kytary, elektrická kytara,
baskytara, populární zpěv a další
přípravné studium pro děti od 5 let

Objednejte se ke vstupní prohlídce, neváhejte i při
malých potížích, zdraví je to nejcennější, co máme.

zakladniumeleckaskola@email.cz
www.zusproarteviva.cz
INFORMACE na tel.: 241 713 925, 603 449 674
SC-380605/02

Adresa: SINUHET-ordinace PL, Roškotova 1, Praha 4
Kontakt: telefon: 261 105 416
mail: barbora.ruliskova@email.cz
webové stránky: www.ruliskova.cz
SC-380620/01

inzerce

Stomatologické ordinace
a zubní hygiena
Praha 4 - Poliklinika Budějovická
zelená budova 6.patro

Přijímáme
nové pacienty
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Telefon: 776 50 59 59
info@stomadent-prague.cz

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 www.stomadent-prague.cz
11:
SC-380536/03

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

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

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
DEN MATEK
odstraňující únavu
12. KVĚTNA
šetřím váš čas i peníze
14:0017:00
Marcela Krejzová
Odpoledne
Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56
603 440 480
pro maminky a děti
SC-380300/02

SC-380084/04

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

Tel. 777 317 278
SC-380662/01

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

SC-380003/16

SC-372095/05

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275
SC-380056/08

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

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

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

SC-332422/02

SC-332421/02

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

SC-380170/04

Malování
20,- KčA BYTŮm2
REKONSTRUKCEodKOUPELEN

Stavební práce
včetně
elektra a vody
štukování
panelu
– stěrkování,
10 dnů
včetně
úklidu lina,
☛ dooken,
☛
lakování
dveří,
pokládka
Tel.:
777
948
025
•
Rychle
•
levně
•
kvalitně
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
SC-380298/03
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394

David Burian
Strojové čištění
koBerců, Mytí oken

Malování od 20,- Kč m

2

tel.: 773 540 170
e-mail: info@dbuklid.cz
www.dbuklid.cz
štukování
panelu – stěrkování,

BABYBAZAR
19. KVĚTNA
10:0012:00
Registrace 9. května

SC-380264/03

lakování oken, dveří, pokládka
Tomáš Munzar
lina, čištění koberců, úklid,
Instalatér
maskování ploch folií,
608sestěhování
554 617
nabytku,
vše za rozumnéSLUŽBY
ceny,
INSTALATÉRSKÉ

OPRAVY,
tel.
272 734MONTÁŽE,
264, 607 719 394
REKONSTRUKCE

SC-372118/05

SC-372117/05

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

SC-380173/04

SC-380056/07

SC-380090/04

Malování od 20,- Kč m2

štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394

SC-380145/04

TRPĚLIVÁ POMOC S POČÍTAČEM

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
Každé úterý od 16 hodin
v prvním patře centra.

PROGRAM
NA KVĚTEN
1. 5. O KOBLÍŽKOVI
8. 5. O SMOLÍČKOVI
15. 5. DÁREK PRO MAMINKU
22. 5. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

TABLETEM ČI JINOU TECHNIKOU
NEJEN PRO SENIORY

29. 5. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
II.díl

tel.: 608 701 113

www. pocitacovyvnuk.cz
SC-380658/02

novodvorska-plaza.klepierre.cz
SC-380299/03

SC-380119/04

servis
Sokolové se sešikují na Lhotce
Česká obec sokolská pořádá v roce 100. výročí
oslav vzniku Československé republiky již
XVI. všesokolský slet. Tomuto vyvrcholení budou předcházet oblastní slety. Sokolové z Prahy
se slétnou v Brandýse nad Labem a nácvik hromadných skladeb bude probíhat v areálu Sokola
Lhotka v ulici V Zahradní čvrti. Tato jednota
letos oslaví 80 let od svého založení a tímto se
omlouvá obyvatelům v bezprostředním okolí za
hlukové omezení ve dnech 12.–24. 5. (red)

Zkoušky do výtvarné třídy

ZŠ Na Líše nabízí na 2. stupni rozšířenou výuku
výtvarné výchovy. Výtvarné talentové zkoušky pro
vytvoření výběrové 6. třídy s výtvarným zaměřením
se uskuteční 17. 5. (8.00–11.45 h.), přihlášky se
podávají do 10. 5. Bližší informace a přihláška na
http://web.zsnalise.cz/vytvarne-tridy/. (red)

Nemáte staré fotografie Michle?
Na komunitní výstavu, která se uskuteční
v květnu v parku při ulici V Zápolí v Michli,
prosí organizátoři o zapůjčení fotografií z Michle
(především zástavby mezi Botičem a Kačerovem)
ze 30. až 70. let minulého století. Obratem udělají
kopie a vrátí. Kontakt: filipvojtasek@gmail.com,
případně lze fotografie nechat u Daniely Kazdové
na Úřadě MČ Praha 4. (red)

Metropolitní plán zveřejněn, přijďte se zeptat
V pondělí 16. dubna byla zveřejněna finální
verze návrhu Metropolitního plánu (MP) určená
k projednání podle stavebního zákona. Nyní
běží čas na prostudování návrhu, který bude
možné připomínkovat až od 27. června po dobu
30 dní. Občané Prahy 4 mají stále možnost
do poloviny května vyjadřovat své názory na
MP vyplněním formuláře na www.praha4.cz,
popřípadě na odd. územního rozvoje ÚMČ
Praha 4. Tyto pak budou sloužit jako podnět pro
projednání MP samosprávou městské části.
V průběhu května a června bude IPR Praha
podnikat informační tour po nejrůznějších praž-

ských lokalitách k příležitosti projednání MP.
Informační kontejner navštíví celkem sedmnáct
míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves.
Na každém stanoviště se zdrží dva dny, během
nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni
odpovídat na otázky místních obyvatel, ať už se
budou týkat MP, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. V MČ Praha 4 se kontejner
zastaví dvakrát – nejprve u stanice metra Kačerov (21.–22. 5) a později u OC Arkády Pankrác
(30.–31. 5.), vždy v těchto časech: pondělí
a středa: 12.00–20.00 hod. a úterý a čtvrtek:
10.00–18.00 hod. (red)

NAŠE TIPY
Krč: Ve čtvrtek 3. 5. (14.00–17.30 hod.) proběhne v areálu První jazykové základní školy
v Horáčkově ulici Zahradní slavnost
k 50. výroční založení školy. Na venkovním
pódiu se uskuteční divadelní a hudební představení žáků a absolventů. Absolventi mohou zavzpomínat na výstavce fotografií ze života školy
nebo se zúčastnit prohlídky areálu. Občerstvení
zajištěno a zájemci si mohou koupit tričko nebo
placku s logem školy.
Braník: Sbor Českobratrské církve evangelické
Praha-Braník slaví v neděli 13. 5. 70. výročí

otevření kostela. Setkání zahájí v 9.30 hod.
slavnostní bohoslužby. V 11.15 hod následuje
ohlédnutí za historií sboru prokládané písněmi, od 13.30 panelová diskuze s osobnostmi
místního společenství a ve 14.00 hodin začíná
komentovaná prohlídka uměleckého ztvárnění
Desatera z dílny architekta Davida Vávry. Vstup
zdarma. Kontakt: Modřanská 118, zastávka
MHD Přístaviště; http://branik.evangnet.cz.
Park Grébovka: Sobota 19. 5. (10.00–20.00
hod.) Den rodiny. Sport, hudba, kouzelníci,
skvělé jídlo, masáže i dámské líčení. (red)

Pozvánky
Městská část Praha 4

17. června 2018 od 11 hodin
v parku Na Pankráci

ZÁBAVA PRO PSA I CELOU RODINU
Srdečně zvou zakladatelka PesFestu LUCIE MICHKOVÁ
a moderátorka PATRICIE SOLAŘÍKOVÁ
Můžete se těšit na psí vystoupení a komentované ukázky, speciálního hosta Rudolfa
Desenského – psychologa psů, agility park, psí poradny, oblíbené psí soutěže, prodej
chovatelských potřeb a samozřejmě vyhlášení sympaťáka PesFestu 2018. Pro malé
dvounohé návštěvníky je připraven dětský koutek, trampolína a kreativní dílnička.
Vstup s pejskem na vodítku! Doporučujeme u sebe mít očkovací průkaz, povinně
v případě zájmu o zapojení pejska do soutěže. Akce se koná za každého počasí.

Více na www.pesfest.eu
a Facebook: PesFest
Partneři projektu
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servis
Práce
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, Dětské skupiny Kotorská, Kotorská 1590/40, přijme od
1. 7. na HPP vychovatelku a asistentku vychovatelky. Zdravotnické vzdělání nebo akreditovaný kurz
chůvy podmínkou přijetí. Zdravotnické zařízení
přijme také pradlenu. Pro více informací kontaktujte hlavní vedoucí dětských skupin Vladimíru
Bezouškovou. Kontakt: 241 011 797, 724 817 633,
reditelstvi@zzpraha4.cz (red)
Školní jídelna Na Planině 1393 hledá kuchaře/
ku na hlavní pracovní poměr. Informace na tel.
220 104 428, 607 24 55 28. (red)

Zápis dětí do Dětských skupin
Kotorská a Rabasova

Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 přijímá pro
rok 2018/2019 děti od 1 do 3 let věku.
Přihláška do Dětské skupiny je ke stažení na http://
www.zzpraha4.cz/nase-sluzby/ke-stazeni.
Více informací o Dětských skupinách,
realizovaných projektech a podmínkách
pro umístění dítěte najdete
na www.zzpraha4.cz. (red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – květen
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00 Vzdušná x Na Rovinách

17 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00 K Výzkumným ústavům

18 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

02 16:00 - 20:00 Klánova x U Vodotoku

18 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

02 16:00 - 20:00 Podolská x K Vysoké cestě

18 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

03 16:00 - 20:00 Jiskrova x Na Mlejnku

18 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

03 16:00 - 20:00 Podolská x U Vápenné skály

18 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

03 16:00 - 20:00 Kamenitá

21 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00 Branická x K Ryšánce

21 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

04 16:00 - 20:00 Jílovská (u Alberta)

21 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

04 16:00 - 20:00 Horáčkova X Bartákova

23 16:00 - 20:00

Vavřenova

04 16:00 - 20:00 Bítovská

23 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

04 16:00 - 20:00 Sdružení x Nad Studánkou

24 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

04 16:00 - 20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.

24 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č.1

04 16:00 - 20:00 Baarova - u školy

24 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07 16:00 - 20:00 Psohlavců x Věkova

24 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

09 16:00 - 20:00 Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 25 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

09 16:00 - 20:00 Lukešova x Bohrova

25 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00 Sinkulova x Na Klikovce

25 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

09 16:00 - 20:00 V Hodkovičkách x Jitřní

25 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

10 16:00 - 20:00 Pod Jalovým dvorem

25 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

10 16:00 - 20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce

28 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

10 16:00 - 20:00 Ružinovská x Kukučínova

28 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

11 16:00 - 20:00 Nad Havlem x U Krčského nádraží

28 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

11 16:00 - 20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.

28 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

11 16:00 - 20:00 Na Líše x Na Novině

29 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11 16:00 - 20:00 Jihlavská / proti garážím /

29 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

11 16:00 - 20:00 Sládkovičova

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

14 16:00 - 20:00 Fillova x Rabasova

29 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

14 16:00 - 20:00 Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 30 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

14 16:00 - 20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)

30 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

14 16:00 - 20:00 Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

Vrbova / u garáží /

15 16:00 - 20:00 Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

15 16:00 - 20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.

31 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

15 16:00 - 20:00 Viktorinova

31 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

16 16:00 - 20:00 Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Žilinská

16 16:00 - 20:00 Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

Stanoviště kontejnerů, harmonogramy svozů a info o sběrných dvorech najdete
na www.praha4.cz/stanoviste-kontejneru-harmonogramy-svozu-a-info-o-sbernych-dvorech-1.html
www.praha4.cz

Vítání občánků
V březnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám
Matěchova, Plamínkové a V Mezivrší, za příjemnou
spolupráci střední škole Kavčí hory a děkujeme za
zajištění tlumočení Integračnímu centru Praha.
Ve středu 7. března byli přivítáni: Elisa Štefflová, Stanislav Kosík, Adela Glize, Mojmír Jiřikovský, Viktorie Steinsdörferová, Marie Šmelhausová, Amálie Kratochvílová, Ella Rutkowski, Mína
Švecová, Jan Fabián, Valentýna Tanquy, Filip
Sidorin, Natálie Soukupová a Nikolas Duffek.
V pátek 9. března byli přivítáni: Kristýna
Davídková, Richard Máchal, Veronika Smíšková,
Kristýna Fialová, Karolína Fialová, Nina Miláčková, Daniel Arnautov, Michal Púčala, Šimon Bureš,
Julie Mišalková, Kristian Antonín Kunc, Sofie
Žulavská, Laura Tai-a-pin a Liliana Lívancová.
Ve středu 21. března byli přivítáni: Lukáš Rýdl,
Barbora Kejdová, Tobiáš Compel, Žofie Červencová, Anna Suchánková, Petr Jandík, Sebastian
Szabo, Jakub Jirák, Anděla Blažková, Radovan
Hujo, Michael Gloz, Filip Červinka, Barbora
Kroupová, Alžběta Thálová a Elen Sutnarová.
V pátek 23. března byli přivítáni: František
Pech, Filip Kaplan, Jan Hájek, Daniel Tesař,
Marek Utěšený, Samuel Oldřich Bílek, Richard
Sochor, Jáchym Růžička, Tereza Bednářová, Maxmilián Švec, Radovan Gardoš, Kristýna Gardošová, Tereza Tichá, Eduard Atha a Robin Nádr.

Přistavení biokontejnerů

V Hodkovičkách x Jitřní
Jižní IX x Jihozápadní V
U Krčské vodárny x Krčská
Severovýchodní IV x Severní IV
Ve Studeném x Skaláků
(u separu)
Klánova x Na Dubině
Kamenitá
Vlnitá x Nad Křížkem
V Ondřejově x Nad Kolonií
Branická x K Ryšánce
Za Skalkou x Nad Lomem
Jiskrova x Na Mlejnku

5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.

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

6. 5.
6. 5.
6. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.

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

Dejte děti na fotbal!

FC Slavoj Vyšehrad organizuje fotbalové
odpoledne spojené s náborem nových dětí do
klubu. Kdy? Ve čtvrtek 24. května od 17.30 hod.
(sraz v 17.15 hod.) Kde? Fotbalový areál Slavoj
Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1, Nusle. Co
s sebou? Sportovní oblečení, sportovní obuv,
láhev s pitím. Pro koho je nábor určen? Pro děti
narozené v ročnících 2007 až 2013. Kontakt: Petr
Studénka, vedoucí přípravek, tel. 608 551 919,
e-mail: studenka@slavojvysehrad.cz. (red)
FC Tempo Praha, fotbalový klub z pomezí Lhotky
a Modřan, pořádá náborové akce Tempo v tempu
pro děti od 4 do 12 let. Ve sportovním areálu v ulici
Ve Lhotce se uskuteční ve středu 16. května od
16.00 hodin a v neděli 20. května od 17.00 hodin.
K účasti stačí málo: sportovní oblečení a chuť si
hrát. Srdečně zváni jsou nejen malí fotbalisté, ale
také děvčata. Bližší informace na www.fctempo.cz
nebo na tel. 774 554 374, 603 860 444. (red)
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na konec
Velikonoce s Prahou 4 byly o pravdě a svobodě
Každoročně o Velikonocích se MČ Praha 4 snaží malé i velké obyvatele seznámit s tradicemi
a duchovním životem etnických a náboženských menšin. Na Květnou neděli jsme se opět setkali
v KC Novodvorská a zažili příjemné odpoledne. Program byl plný kulturních vystoupení a hudby
menšin ze Slovenska, Bulharska, Polska, Ukrajiny a židovské hudby. Duchovními slovy provedli
biskup Václav Malý, P. Jan Vývoda, polský kněz Grzegorz Tanderys, rabín David Bohbot a Magda
Špryňarová. Oproti loňskému roku se letos pole duchovních slov opřelo o křesťanství a judaismus.
To nejdůležitější, na co bychom neměli zapomínat a co zaznělo z úst většiny duchovních, byla
slova svobody a pravdy, konkrétně jak si tuto svobodu zachovat. „Velikonoce a konkrétně Velký
pátek, který je nově zařazen mezi státní svátky, je pro křesťany připomínkou Kristovy oběti. Je na
každém z nás, jak tento den prožijeme a zda se necháme oslovit nejen tradičními symboly,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení).
Alžběta Korčáková, koordinátorka MA21

Soutěž
SOUTĚŽTE A VYHRAJTE KNIHY
K 100. výročí pandemie španělské
chřipky předkládá historik lékařství
Harald Salfellner bohatě ilustrovanou
publikaci, jež tuto epidemii přibližuje
v jejích globálních souvislostech
a dopadech. Ve 30 kapitolách autor
líčí nejasný původ nemoci, průběh
jednotlivých vln i klinický obraz obávaných zápalů plic, proti nimž byli lékaři tehdy prakticky bezmocní. Mezi miliony umírajících je i rakouský malíř Egon Schiele, francouzský básník Guillaume Apollinaire, vrcholný představitel českého výtvarného kubismu Bohumil Kubišta
a Frederick Trump – dědeček pozdějšího prezidenta
Spojených států. Se svými více než 250 vyobrazeními
je publikace „Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918“ nejen první kronikou této epidemie v češtině, nýbrž i fascinující cestou časem na osudová dějiště
této největší zdravotní katastrofy v dějinách lidstva.

Soutěžní otázka:

Kolik obětí si vyžádala španělská chřipka
v českých zemích?
a) až k 10.000 osobám
b) až k 30.000 osobám
c) až k 75.000 osobám
Nápověda na www.vitalis.cz

Na pódiu Kulturního centra Novodvorská se se svými velikonočními tradicemi představily soubory
etnických menšin.

Odpovědi zasílejte do 15. května na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získají tři výherci. Výherci
z dubnového čísla (správná odpověď a - Praha): Jaroslav Jahn, Jana Kubánková, Robert Stonek, Marcela
Mlčáková a Jitka Kahovcová. Gratulujeme!

NAŠE TIPY
Mezinárodní olympiádu ze základů věd hostilo Podolí
Školní budova ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí se
ve druhém dubnovém týdnu stala centrem již 14.
ročníku mezinárodní olympiády ze základů věd
a umění, který se uskutečnil pod záštitou MČ Praha 4 a Univerzity Karlovy. Škola poskytla prostory
k písemným testům zahraničním účastníkům a do
soutěže nominovala i své žáky. „V letošním roce
jsme přivítali více než 100 hostujících žáků a přes
40 doprovázejících dospělých osob – pedagogů
a rodičů. Tak jako v předchozích ročnících, i letos
se v naší škole soutěžilo ve fyzice, matematice,
angličtině, zeměpisu, historii a v hudební a výtvarné výchově,“ uvedl Ivo Voříšek, zástupce ředitele ZŠ Nedvědovo náměstí, a dodal: „Slavnostní
zahájení a ukončení naši i zahraniční žáci zpestřili společným hudebním i tanečním vystoupením
a nakonec si všichni v tělocvičně školy zatančili. Děkuji všem, kteří se na organizaci akce, přípravě
našich žáků a průběhu soutěže podíleli. Zvláštní poděkování patří městské části Praha 4 za upomínkové předměty a dárky pro účastníky.“ (red)
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Praha 4: Víkend 19.–20. 5. Open House Praha. Prohlédněte si běžně nepřístupné budovy a prostory.
V Praze 4 to bude BB Centrum, budovy Filadelfie
a Delta, dále budova Greenline a společenské centrum Bethany. Info na www.openhousepraha.cz.
Nusle: Nuselské radnice přivítá 28. 5. od 19.30 hod.
legendy amerického jazzu, skupinu Cookers. Skupina vystupuje s novými aranžemi klasických skladeb
Billy Harpera a George Cablese a zároveň s díly členů
kapely. Vstupenky jsou k dispozici v předprodejích
GoOut, Ticketportal, Ticketpro, TicketArt, nebo na
místě koncertu, který podpořila MČ Praha 4.
Podolí: Do příměstského tábora ve Žlutých
lázních lze přihlásit děti (4 – 11 let) již nyní.
Celodenní program je připravený od pondělí do
pátku (7.00 - 18.00 hod.) po celé prázdniny. Děti
mají k dispozici sportoviště, ale také brouzdaliště,
dětský koutek, klubovnu a vyráží na výlety do
jezdeckého oddílu. Info na www.slunicka.org.
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 červnového čísla je 15. května 2018.
www.praha4.cz

inzerce
NOVÉ AMBULANCE
V PRAZE 4
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Spolehlivý partner pro vaše zdraví

praktický lékař
psychiatrie
oční
vnitřní lékařství
stomatologie
gynekologie
neurologie
diabetologie
revmatologie
angiologie
odběrové pracoviště
SONO, EEG,
infuzní ambulance

POLIKLINIKA COMFORT CARE

n
VYŠETŘENÍ BEZ ČEKÁNÍ
n
LÉKAŘI S MNOHALETOU PRAXÍ
n
ŠPIČKOVÉ VYBAVENÍ
A MODERNÍ TECHNOLOGIE

n
RODINNÁ ATMOSFÉRA
n
PÉČE JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Kde nás najdete?

Jak se stát naším pacientem? Volejte či pište:

Poliklinika Comfort Care
Centrum ambulantní péče
Kloknerova 1245/1, Praha 11
(budova MediCentrum Praha)
MHD autobusová zastávka Dědinova

) 224 826 573

* recepce@comfortcare.cz
www.comfortcare.cz

SC-380343/02

NOVÁ ORDINACE
ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A DENTÁLNÍ HYGIENY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

PŘIJÍMÁME DĚTI DO 6. TŘÍDY

v Praze 4 - Braníku
přijímá nové pacienty!

Projektová výuka, přátelské
prostředí, učení, které
dává smysl.

SMLOUVY SE VŠEMI
ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI

Depurate, s.r.o.
Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4

774 890 909, info@depurate.cz
www.depurate.cz

CHCEME-LI POZNAT JABLKO,
JE LEPŠÍ DO NĚJ KOUSNOUT,
NEŽ SI O NĚM ČÍST

www. montessorisdruzeni.cz, Jeremenkova 1003

SC-380656/01

SC-380657/01

Pro kalkulaci,
objednávku
nebo rezervaci
kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková
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PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

tel.: 777 114 473
renata.cizkova
@ceskydomov.cz

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

Smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.

www.ceskydomov.cz

Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz
www.styledent.cz

SC-380649/01

kultovní MUZIKÁL

HUDBA/TEXTY/LIBRETO

ONDŘEJ G.

BRZOBOHATÝ

V HLAVNÍ ROLI

VOJTĚCH

DYK

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

SC-380619/06

SC-380047/12

NOVINKY AUTOMOBILEK / TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI / 100 LET REPUBLIKY
HLAVNÍ VYSTAVOVATEL

OFICIÁLNÍ VOZY SLAVNOSTI

PALIVO SLAVNOSTI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GARANT KVALITY

SC-380674/01

