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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelé a zastupitelky městské části Praha 4 na svém zasedání 6. prosince:

SCHVÁLILI

od 1. 1.2018, pro rok 2018 částku 12 000 Kč
jako nejvyšší částku, kterou lze poskytnout
v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněným
členům Zastupitelstva městské části Praha 4,
kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, jako náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce. Neuvolněnému
členu Zastupitelstva městské části Praha 4, který
je podnikající fyzickou osobou nebo osobou
provozující jinou samostatně výdělečnou činnost a současně osobou v pracovním poměru,
nelze poskytovat náhradu ušlého výdělku za
dobu, která je jeho pracovní dobou u zaměstnavatele;
- příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4, kteří jsou

- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. SML/2017/0462/OKS o poskytnutí dotace
ve výši 150 000 Kč spolku Spartak Praha 4
z.s. (dříve Sportovní kluby Praha 4) se sídlem
Děkanská vinice I 987/5, poskytnuté na
projekt „Výstavba krytých atletických sektorů
– Hala a zázemí Spartaku Praha 4“;
- poskytnutí účelové dotace ve výši 150 000 Kč
městskou částí Praha 4 příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem
Praha 4 - Krč, na vybavení Pediatrické
kliniky 1. LF UK Thomayerovy nemocnice;

STANOVILI
- podle ustanovení § 52 odst. 5, § 87 odst. 3
zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném

Zeptali jsme se za vás

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

Obyvatelka Prahy 4 se na redakci Tučňáka obrátila
s následujícím dotazem: U nákupního centra Norma, v blízkosti ulice Pujmanové, je malé parkoviště,
kde pravidelně parkují vozidla obyvatelé z blízkých
obytných domů. Lidé, kteří přijíždějí za nákupy,
tak nemohou zaparkovat. Přitom vedle parkoviště
je přibližně 10 až 12metrová vydlážděná nepoužívaná plocha, o kterou by se mohlo parkoviště
rozšířit. Proč to městská část Praha 4 neudělá?

ZVÝŠILI
- neuvolněným členům Zastupitelstva městské
části Praha 4, kteří jsou oprávnění k přijímání
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství, odměnu o 2.000 Kč nad maximální
výši odměny stanovenou za výkon jejich funkce
za předpokladu, že takový projev vůle přijali
alespoň jednou v daném kalendářním měsíci

UVOLNILI
- Jaroslava Mítha, neuvolněného člena Rady
MČ Praha 4, s účinností od 15. 1. 2018.
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

oprávněni k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, ve výši 700 Kč za
jeden den, v němž takový projev vůle přijali;

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 •

Parkoviště před Normou v ul. Milevská je
ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tento městský
pozemek má primárně sloužit pro parkování rezidentů sídliště Pankrác I, nikoli pro
návštěvníky obchodu. Městská část Praha 4
ani hlavní město Praha není provozovatelem
obchodu Norma ani vlastníkem objektu,
ve kterém tento obchod sídlí. Nemají tak
možnost vybudovat parkoviště pro potřeby
soukromého subjektu. Pokud je dlážděnou

plochou myšlena plocha mezi parkovištěm
a obchodem Norma, tak se jedná o soukromý
pozemek, kde město nemůže parkoviště realizovat. Pokud je dlážděnou plochou myšlena
plocha západně od parkoviště, tak sice jde
o pozemek ve správě městské části Praha 4,
jedná se však o jedinou přístupovou plochu
od autobusové zastávky k objektu Normy
a dále do centra sídliště. To znamená, že je
opět nevhodný pro rozšíření parkoviště.

do celoměstského systému zeleně,“ uvedla radní
pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová
(Trojkoalice/Zelení).
„Praha 4 bude dále požadovat zajištění ploch pro
veřejnou vybavenost a pro sport a stanovení jasných
regulativů v podobě regulačních plánů či územních
studií pro transformační a rozvojová území. Významným tématem bude také výšková regulace, a to
zejména v oblasti Pankráce a Budějovické,“ dodává.
O začátku projednávání budou občané Prahy 4
informováni na úřední desce a dalšími informačními kanály městské části. Info na http://
plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan. (red)

nutí finanční dotace pro Thomayerovu nemocnici. Dotace v celkové výši 4 milionů Kč bude
využita na dvě investiční akce. Návrh bude ještě
předložen ke schválení Zastupitelstvu hlavního
města Prahy.
Dotace ve výši 2 milionů korun na „Rekonstrukci plotu u vjezdové brány pro sanitní vozy“
pomůže zajistit bezpečnost v okolí nové vjezdové brány pro vozy Zdravotnické záchranné
služby, kterou průměrně denně projede 60 vozů
záchranky.
Investiční akce „Rekonstrukce průběžných
balkónů na pavilonu U“ řeší problémy
v pavilonu, kde je umístěno novorozenecké
oddělení s jednotkou intenzivní péče a také
gynekologicko-porodnické oddělení. Dotace
od města pokryje náklady vyčíslené na
2 miliony korun. (red)

Zprávy z Prahy
IPR Praha zveřejnil návrh
Metropolitního plánu

Široká veřejnost má od konce listopadu možnost
seznámit se s novou verzí Metropolitního plánu,
jednoho z nejdůležitějších dokumentů, který bude
určovat budoucí podobu hlavního města Prahy.
IPR Praha zveřejnil návrh nového územního plánu
pro Prahu ještě před jeho oficiálním projednáním,
které by mohlo být zahájeno na jaře 2018. Proces
projednání bude probíhat minimálně 5 let a v jeho
průběhu bude mít každý možnost se k plánu
vyjádřit, nejdříve však až po zahájení procesu projednávání dle stavebního zákona, o jehož začátku
rozhodne pořizovatel.
„Městská část Praha 4 bude v procesu projednání
prosazovat ochranu stávajících ploch zeleně,
včetně zeleně izolační, která má ve městě svou
nezastupitelnou funkci, a propojování těchto ploch
2 Tučňák • 1/2018

Praha zaplatí rekonstrukce
v Thomayerově nemocnici
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila poskyt-

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
vítám vás v novém roce nad stránkami Tučňáku
a věřím, že jste do roku 2018 vkročili v příjemné
atmosféře a v pohodě.
Na konci starého a na začátku nového roku
všichni bilancujeme, vážíme klady a zápory, těšíme se z úspěchů a hledáme poučení z toho, co
se nepodařilo. Bilancuje také naše městská část.
Máme dostatek míst v základních i v mateřských školách, a navíc nabízíme rodičům pro
jejich děti od jednoho roku do nástupu do
mateřské školy místa v dětských skupinách.
Uzavírají se poslední herny, které jste často
a právem kritizovali. Do finální podoby dospěl
po několika diskusích s veřejností projekt zakrytí Spořilovské, který má ochránit zdraví obyvatel
této lokality. A program zateplování školních
budov pomáhá snižovat jejich energetickou
náročnost.
Dobrou zprávou je, že zastupitelstvo už 6. prosince schválilo rozpočet městské části na tento
rok, že se nám daří udržet vyrovnané hospodaření a přitom zajistit potřebné služby pro naše
obyvatele.
Také v novém roce nás čeká dost práce.
Dokončíme obnovu přírodního koupaliště na
Lhotce, které se změní na biotop, což znamená,
že čištění vody bude probíhat přírodní cestou,
bez chemie. V Horáčkově ulici přeměníme
nevyužívaný objekt bývalého hotelu Pauliny na
azylový dům pro matky s dětmi a dokončíme
rekonstrukci historické budovy ZŠ Školní. Určitě
budeme pokračovat v energetických úsporách

ve školství, mimo jiné plánujeme rekonstrukci
elektrokotelny v MŠ Jitřní.
Protože chceme co nejvíc šetřit životní prostředí, omezili jsme počet aut, která náš úřad používá, a pořizujeme vozy na elektrický pohon.
Novým přírůstkem do vozového parku je další
elektromobil, který navíc pomůže naší městské
části optimalizovat náklady na provoz a údržbu
vozového parku.
Letošní rok je rokem volebním, v lednu budeme
volit prezidenta a na podzim nás čekají volby
do zastupitelstev hlavního města a městských
částí. Rád bych při této příležitosti apeloval na
všechny obyvatele, kteří chtějí přispět k jejich
hladkému průběhu, aby se hlásili do okrskových
volebních komisí. A na voliče, aby se nevzdávali
svého práva volit, protože volby jsou základním
nástrojem demokracie, kterým my všichni můžeme ovlivnit správu věcí veřejných.
Zima nám v poslední době v Praze jen málokdy
dopřeje, abychom si užili sníh a led déle než
několik dní, zatímco pamětníci vzpomínají na
sáňkování a hokejové mače mezi panelovými
domy. Doufejme, že letos nás o sněhovou nadílku a mrazivé dny neošidí. V tomto Tučňáku
vám přinášíme přehled, kde si v hlavním městě
a blízkém okolí můžete zimní radovánky užít.
Vážení občané, nový rok je nejen časem bilancování, ale i předsevzetí. Žijeme ve stabilní
společnosti, kde má každý dostupné školství
a zdravotnictví, daleko od centra válek a nepokojů a měli bychom si toho vážit. Součástí
našich předsevzetí tak může být pomoc lidem,
kteří pomoc zvláště potřebují, seniorům a dal-

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
ším znevýhodněným skupinám. Rád bych dnes
vyzval každého z nás – zamýšlejme se ve svém
každodenním životě nad důsledky svého konání
a jednejme tak, abychom přispěli k udržitelnému rozvoji světa, ve kterém žijeme.
Vážení čtenáři, přeji vám hodně zdraví a štěstí
a co nejvíce klidu a pohody v tomto roce.

Nepřehlédněte

Společenský
večer
českého
jachtingu
19. 1. 2018 19:00
s vyhlášením ankety Jachtař roku 2017
a tancem
Moderuje: Václav Žmolík

Dress code: společenský oděv

Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 1013/151
142 00 Praha 4 - Lhotka

www.praha4.cz
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I v zimě můžete v Praze sportovat

Pořádná zima se zasněženými stráněmi potěší především naše děti. Foto: archiv

K

vůli zimním sportům nemusí nutně Pražané utíkat do hor. Hlavní město a jeho
blízké okolí nabízí dostatek možností, jak
se vydovádět na mrazivém vzduchu, a pokud příroda bude letos tak laskava a dopřejeme
nám bílé nadělení, lze nejen v Praze 4 oprášit
i lyže.
Běžkařům určitě není nutné připomínat, že při
dostatku sněhu jsou výborné podmínky pro
sportování například v Krčském a Hostivařském
lese v okolí přehrady. Několik kilometrů tratí se
nabízí také v Kunratickém lese, kam vás zaveze
přímo linka C pražského metra. Stačí vystoupit

ve stanici Roztyly a po několika desítkách metrů
obouváte lyže. Navíc při svých cestách objevíte
nejeden zajímavý pohled na Prahu. A pokud vás
už omrzel, zajeďte si zalyžovat do Ďáblického
háje nebo na Divokou Šárku.
Na východě lze dobře lyžovat v rozlehlém Klánovickém lese. Milovníci „úzkých“ prkýnek
najdou nejednu zajímavou lokalitu, kde se za
dobrých sněhových podmínek dobře sklouznou. Výhodou je, že běžkařský výlet v metropoli nemusíte zvlášť detailně plánovat, neboť
městská hromadná doprava jezdí i o víkendech
v poměrně krátkých intervalech.

4 otázky pro
V zimě nezahálí ani
bývalá úspěšná kanoistka
Bohumila Kapplová –
Kordová, jejímž největším
úspěchem byl sjezdový
titul z mistrovství světa ve
Francii v roce 1969.

1. Jak často nyní sportujete?
Asi třikrát týdně vyrážím společně s kama4 Tučňák • 1/2018

Nový Skipark Praha
Další velice oblíbenou běžkařskou lokalitou je
v Praze 6 obora Hvězda nebo nedaleká Ladronka, kde má běžecký okruh více než čtyři
kilometry. Výkonnější jedinci mohou Hvězdu
s Ladronkou zkombinovat, případně na Ladronce absolvovat několik okruhů. Odměnou je pak
možnost občerstvení v místní restauraci.
Šest let také jezdili běžkaři do Velké Chuchle,
kde nejen našli potřebné vybavení i zázemí, ale
mohli sportovat až do noci, a to díky umělému
osvětlení. Na základě letošního rozhodnutí Rady
hl. m. Prahy však byl zdejší provoz ukončen

Bohumilu Kapplovou – Kordovou,
kanoistku

rádkou a s trekinkovými hůlkami do přírody.
Většinou máme trasu po cyklostezce kolem Vltavy nebo chodíme v Krčském lese po různých
stezkách. Také podnikáme výlety do Modřanské
rokle.
2. Je to vaše jediná sportovní aktivita?
Není, ráda si zajdu zaplavat do bazénu na Zeleném pruhu. Mám k tomuto místu blízký vztah,
pracovala jsem zde jako plavčice i vypomáhala
v šatně. Bazén v Podolí nenavštěvuji, na můj
vkus je v něm příliš lidí.

3. A pokud napadne sníh, zůstáváte raději
doma?
Mám problém s kyčlí, ale dříve jsem s chutí
běžkovala v Krčském lese. Nyní si tělo protáhnu
alespoň při cvičení v Sokole Pankrác.
4. V mládí jste bydlela na Malé Straně. Jak
vzpomínáte na tehdejší zimy?
Bruslili jsme na zamrzlé Vltavě, což bylo fantastické. Kolem Petřínské rozhledny jsme jezdili
na sáňkách a v přilehlých ulicích probíhaly naše
koulovačky. (md)
www.praha4.cz

TÉMA
a běžkařský areál se přesunul na dopravně lépe
dostupný Vypich do Prahy 6, kde jsou navíc
klimaticky vhodnější podmínky. V průměru je
tu totiž o tři stupně méně než v Chuchli. Okruh
bude mít délku minimálně kilometr a šířku 4 až
6 metrů. Výška umělého sněhu by měla být
40 až 50 centimetrů a sníh se bude vyrábět
přímo na místě. Vstup bude zdarma a půjčovna
běžek pro děti z pražských škol a seniory rovněž. Skipark Praha v době uzávěrky lednového
Tučňáka nebyl ještě v provozu, každopádně
zájemci najdou aktuální informace na www.
skiparkpraha.cz.

Za pražskými hranicemi
Nejbližším pražským pohořím jsou Brdy, na
jejichž hřebenech bývají ideální podmínky pro
běžecké lyžování. Pokud je v Praze jen pár centimetrů sněhu, které na běžky nestačí, na hřebenech zájemci najdou hlubší sněhovou pokrývku.
K dopravě do této lokality jsou nejlepší autobusové linky odjíždějící ze Smíchovského nádraží.
Pár kilometrů za hranicemi hlavního města bývají
dobré podmínky také v okolí Cukráku a Jíloviště,
mnoho běžkařů rovněž směřuje do oblasti Mníšku
pod Brdy a Dobříše. Informace o této lyžařské
lokalitě nabízí především web Brdská stopa.
Dalším vhodným mimopražským lyžařským
regionem je Ladův kraj, neboť zde vznikl projekt
Ladovská zima, v jehož rámci je upravováno několik běžkařských stop v populárních oblastech.
Patří mezi ně Voděradské bučiny, Hornopožárské

Kluziště na Letné
Největší venkovní ledovou plochu v Praze najdete
na Letné naproti Spartě. Kluziště o rozměrech
40 x 20 metrů je v provozu až do poloviny února
každý den od 9.00 do 21.00 hodin a vstup na led
je zdarma! V areálu je pro bruslaře a jejich doprovod připravena vytápěná převlékárna, půjčovna
bruslí a helem, stánky s občerstvením nebo toalety. Na přilehlém podiu po celou dobu provozu
kluziště probíhají zajímavé koncerty, kulturní
a jiné doprovodné akce, které vyvrcholí 17. února
(10.00 -18.00 hod.) závěrečným ceremoniálem.
Info na www.prahasportovni.eu. (red)

Největší venkovní kluziště v Praze 4 najdete na Pankráci. Má rozlohu 600 m² a v případě příznivého
počasí bude otevřeno ještě na počátku března. Foto: AP

polesí a lesy mezi Říčany, Mukařovem a Struhařovem. Trasy zde vedou po lesních cestách, ovšem
je nutné podotknout, že řada z nich bývá poslední
dobou poznamenána lesní hospodářskou činností.
V Říčanech a okolí jsou strojově upravovány
tratě na Tehovském poli a dále cesta z Říčan
na Klokočnou. V okolí Senohrab je upravován
zhruba šestikilometrový okruh v okolí Vávrova
palouku. Samozřejmě také narazíte na stopy, které
si příznivci běžeckého lyžování vyšlapou sami. Do
Ladova kraje se dostanete vlakem nebo příměstskými autobusovými linkami odjíždějícími od
stanice metra Háje.
Vyznavači sjezdového lyžování se soustřeďují
v Chotouni, vzdálené od Prahy necelých 40 kilometrů. Do místního areálu se díky integrované
dopravě dostanete autobusem č. 444 z Kamenice. V provozu je při dostatku sněhu i Šibeniční vrch v Mnichovicích, ski areál se nachází
přibližně 30 kilometrů za Prahou.

Na brusle i do tenisek
Pokud vám nic neříkají lyže kratší či delší, můžete se dosytosti vyřádit s bruslemi na nohou.

Největší pražské kluziště najdete na Letné (viz
box), v Praze 4 před obchodním centrem Arkády Pankrác. Další kluziště jsou rozeseta téměř
po celé Praze, informace o nich naleznete buď
na webech příslušných městských části, nebo na
www.prahasportovni.eu. Pro milovníky běžeckého pohybu je i přes zimní měsíce k dispozici
Běžecká škola Prahy 4, sraz je každý čtvrtek od
18.00 hod. ve Žlutých lázních, účast je zdarma.
A pokud zimu berete jen jako nutné zlo, nechce
se vám venku mrznout s rampouchy u nosu,
ale přesto se toužíte hýbat, využijte nabídku
tělovýchovných organizací a jednot ke sportování v krytých halách a tělocvičnách. Například
v Praze 4 si v Sokolu Michle můžete každý
všední den zahrát stolní tenis či si ve středu zajít
na zdravotní cvičení a v TK Konstruktiva a SK
Oáza jsou k dispozici tenisové kurty. A kdo se
jen rád dívá na potící se sportovce, může třeba
navštívit fotbalové halové turnaje, které pořádá
AFK Slavoj Podolí v hale na Pankráci i na dalších
pražských místech a na nichž budou naši
úspěšní olympionici předávat ocenění nejlepším
fotbalistům. (md)

Lyžař Eduard Hromádka:

„V Braníku jsme se v zimě vyřádili!“
V roce 1941 se v branické ulici Pod Zemankou
narodil Eduard Hromádka. Přišel do sportovní
lyžařské rodiny, jeho
otec dokonce reprezentoval naši vlast na zimních
olympijských hrách.
Eduardovo dětství tedy
plně patřilo sportu a rád
na zimní radovánky vzpomíná.
„V době mého mládí bývalo v Braníku plno sněhu, většinou už napadl na Mikuláše. Sáňkovali
www.praha4.cz

jsme v naší ulici, tenkrát to ještě šlo bez obav,
protože tu občas parkoval jen automobil mého
otce. Kopec Ve Studeném byl naší ´horou´, tam
jsme zkoušeli sjezdovky. Doma jsem si vzal lyže,
hodil je na ramena, došel až na kopec a už frčel
dolů. Na běžky chodil hlavně můj táta se svými
kamarády. Nasadili si je před domem a jeli až za
Novodvorskou, kde tenkrát byla pole,“ vzpomíná
Eduard, který závodně jezdil na lyžích za Duklu
Liberec a v současné době je pravidelným účastníkem veteránských lyžařských závodů Masters.
„Na sáňkování, ale i lyžování byl výborný také
kopec přezdívaný Cinglák, rozkládající se za

Zeleným pruhem. A když nás lyže omrzely,
popadli jsme brusle a vydali se do areálu ABC
Braník. Vedle fotbalového hřiště byla hokejová
plocha, ohraničená mantinely. Každou zimu
prostor stříkal pan Švejda a my pak na ledě
bruslili a hráli hokej. A protože ještě nebyla
postavena Slapská přehrada, mohli jsme bruslit
i na Vltavě. Naše třída si vždy zabrala část
zamrzlé plochy, upravili jsme si ji a už jsme
hráli hokej na branky ze dvou bot. A hodně lidí
jezdilo po speciální vltavské stezce do práce na
bruslích,“ uzavírá Eduard Hromádka nostalgické vzpomínání. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Budova ve Znojemské pod dozorem

Pro větší bezpečnost na náměstíčku

Nevyužívaný objekt ve Znojemské 1248/2 bude až
do jara střežit bezpečnostní agentura, konkrétně její
pracovník se psem. Tento nepotřebný objekt vrátila
MČ Praha 4 na konci roku 2016 zpět do správy hlavního města. Po čase se zde objevil problém s lidmi
bez domova, kteří tento objekt začali neoprávněně
využívat a svým chováním obtěžovali obyvatele
přilehlých nemovitostí. V současné době již existuje
projekt na nové využití pozemku pro výstavbu
umělecké školy, který na jaře započne demolicí
dosavadní budovy. (red)

Napravujeme škody po říjnové bouři

Bouře Herwart, která v říjnu 2017 postihla území
republiky, se nevyhnula ani MČ Praha 4. Rychlost
větru u nás dosahovala více než 100 km/h a napáchala nejvíc škod na veřejné zeleni. Celkový
účet za úklid, likvidaci následků a materiální
škody se vyšplhaly na 1,7 milionu korun. Celkem
bylo vyvráceno nebo nenávratně poničeno 80
vzrostlých stromů. Na obnově zeleně se pracuje
a podle radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN - Tučňák) budou za každý zničený
strom vysazeny dva nové. Veškeré škody bude
MČ Praha 4 nárokovat v rámci pojištění, které má
pro tyto případy sjednané. (red)

Přímé přenosy ze zastupitelstva

MČ Praha 4 bude od letošního roku na svých
webových stránkách zajišťovat videopřenosy
z jednání zastupitelstva. S ohledem na platnou
legislativu však nebudou k dispozici záznamy
z jednání zastupitelstva. Podle radního pro
bezpečnost Zdeňka Pokorného (STAN - Tučňák) se úřad MČ v současné době zabývá GDPR
(Evropskou směrnicí vztahující se ke zpracování
osobních informací), která jasně definuje, jakým
způsobem s osobními údaji zacházet. Z pohledu
GDPR je totiž i videozáznam osobním údajem.
Detailní informace k jednotlivým přenosům
naleznete na webu MČ Praha 4. (red)

Ulice Vltavanů je opět průjezdná

Hodkovičská ulice Vltavanů je veřejně přístupnou komunikací. Tento fakt s konečnou platností potvrdil Magistrát hlavního města Prahy, který
jako nadřízený správní orgán rozhodoval o odvolání vlastníka komunikace. Vlastník v minulosti tuto komunikaci zahradil a na delší dobu tak
znemožnil veřejnosti průchod a průjezd přes svůj
pozemek. Úřad MČ Praha 4 zde následně musel
vykonat exekuční výkon spočívající v odstranění
překážek z komunikace, protože její uzavření
bylo protiprávní. (red)
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Nové dopravní úpravy přinesou zklidnění na spořilovském náměstíčku. Foto: Martin Dudek

O

byvatelé Spořilova, kteří požadovali
úpravu dopravního režimu v křížení
ulic Severní II a Severovýchodní VI
a zřízení podélných parkovacích
stání v ulici Severní I, se nové úpravy dočkají
zkraje tohoto roku. Rada městské části Praha 4
vyslovila souhlas s úpravou lokality, které místní
říkají už mnoho let náměstíčko.
S podnětem na úpravu tohoto prostranství se obyvatelé sousedních nemovitostí obrátili na starostu
Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), který pověřil
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské
části Praha 4, aby prověřil možnosti úprav. Na
novém řešení dopravní situace se shodly městská
část Praha 4, Policie ČR a Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Výsledná varianta byla
projednána v komisi dopravy i s obyvateli.

10 parkovacích míst
„Naším cílem je zajistit především větší bezpečnost provozu v této lokalitě a spolu s tím i nová

parkovací místa, která obyvatelé požadovali,“
uvedl starosta Petr Štěpánek. „Díky nové úpravě
se vracíme k původnímu účelu tohoto prostranství, kterým byl malý veřejný prostor pro
setkávání zdejších lidí. Vedlejším produktem je
deset parkovacích míst, kde budou řidiči parkovat bez obav, že dostanou pokutu, protože podle
dosavadní úpravy se v tomto prostoru parkovat
nesmí,“ dodal.
Nová úprava dopravního režimu řeší nepříznivou situaci. Na černo zaparkované
automobily často blokují celé prostranství
náměstíčka, což se nepříznivě projevuje na
bezpečnosti. Ohroženi mohou být školáci
z blízké základní školy, cyklisté i řidiči projíždějících aut. Problémy s průjezdem mohou
mít hasiči, popřípadě automobily svážející
komunální odpad. Prostranství bude nově
chráněno mobilními obrubníky a přibude
zeleň, konkrétně 12 betonových květináčů
s vysazenými stromy. (red)

Praha 4 kupuje další elektromobil
MČ Praha 4 zakoupí pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 nový elektromobil. Rozhodla o tom
Rada městské části Praha 4. Je to další příspěvek městské části k ochraně životního prostředí cestou
omezování aut s klasickými spalovacími motory a postupného přechodu na elektromobily. Dva vozy
s elektrickým pohonem už městská část v letošním roce pořídila pro Ústav sociálních služeb a tato
vozidla slouží k obsluze seniorů a zdravotně znevýhodněných osob v Praze 4.
„V Praze 4 se snažíme šetřit životní prostředí, i proto jsme se připojili k projektu EkoLogis – Jezdím
čistě, Deklarace za zdravější ovzduší, jehož cílem je snížit množství emisí z dopravy na území naší
městské části, a tím i v celém hlavním městě,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/
Zelení). „Omezili jsme počet motorových vozidel, která městská část používá, a pro potřeby úřadu
pořizujeme a budeme pořizovat elektromobily,“ doplnila.
Byl vybrán elektromobil Nissan Leaf TEKNA s dojezdem 150 kilometrů na jedno nabití. Bude
sloužit především Odboru správních agend, který mimo jiné zajišťuje rozvoz občanských průkazů
a cestovních pasů imobilním občanům. Využití elektromobilu pomůže městské části Praha 4 optimalizovat náklady na provoz a údržbu vozového parku. Nákup elektromobilu podpoří Státní fond
životního prostředí finanční podporou ve výši 220 000 Kč. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Místo hotelu bude v BB Centru bytový dům

Původní projekt hotelu a administrativního centra (obrázek vlevo) developer přepracoval na bytový dům (obrázek vpravo). Vizualizace: PG

V

BB Centru vyroste ve Vyskočilově ulici
brzy nový bytový dům, jehož součástí
budou byty určené k dlouhodobému
i krátkodobému pronájmu. V rámci
projektu vzniknou v jeho parteru obchodní jednotky a služby, samozřejmostí bude kapacitní
podzemní parking a velkoryse řešený veřejný
prostor s městskou zelení v okolí.
Společnost Passerinvest Group původně
plánovala na místě nynějších kancelářských
panelových domů ve Vyskočilově ulici postavit

hotel s konferenčním centrem a administrativou. Po vyhodnocení všech ekonomických,
obchodních a technických aspektů a také po
vyjednávání s MČ Praha 4 společnost Passerinvest Group přehodnotila svůj původní záměr
a připravila projekt na výstavbu bytového
domu určeného k nájemnímu bydlení. Toto
řešení přinese i nižší dopravní zátěž.
Nárožní dům s byty je oproti původnímu projektu hotelu snížen o 15 metrů. Kopíruje půdorys nynější zástavby, panelového domu, který

Otevření komunitního centra Znovu do života spolu
Komunitní centrum Znovu do života spolu otevřela na začátku prosince loňského roku organizace
A DOMA, která poskytuje služby seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým
duševním onemocněním. Komunitní centrum nabízí volnočasové aktivity, například procházky Prahou,
koncerty, trénink paměti a pozornosti, haptické masáže nebo čaj o páté. Seniorům poskytuje i individuální
konzultace a pomáhá jim řešit problematické situace.
Mezigenerační propojení s místními školami, školkami nebo drobnými živnostníky je další činností
centra. Studenti sociální činnosti docházejí jednak
na volnočasové aktivity, ale také jako dobrovolníci
pomáhají našim seniorům v jejich domácnostech ku
prospěchu oběma stranám. Symbolického stříhání
pásky se ujala společně se zástupkyní starosty MČ
Praha 4 Ivou Kotvovou (Trojkoalice/Zelení) a zástupcem starosty Lukášem Zichou (STAN – Tučňák) Návštěvníkům zahráli studenti a studentky ZUŠ
Vadima Petrova.
ředitelka A DOMA Jitka Zachariášová. (red)

Provozovna roku
Kabát sází na ruční výrobu
V anketě Provozovna roku MČ Praha 4 zvítězila v loňském ročníku
v kategorii Pekárna provozovna firmy Kabát, umístěná v průchodu
metra Budějovická směrem k poliklinice. Lidé si v ní poprvé nakoupili kvalitní ruční pečivo vyráběné podle tradičních receptur bez chemických přísad a potravinářských náhražek v červnu 2013. „Vítězství
jsme nečekali a jsme opravdu velice rádi, že si k nám zákazníci našli
cestu a dokážou nás ocenit v rámci ankety. Tímto bychom chtěli všem našim zákazníkům poděkovat
nejen za jejich hlasy, ale také za jejich přízeň, a to nejenom v prodejnách na Budějovické,“ uvedl Tomáš Dudek, obchodní ředitel pekárny Kabát, a dodává: „S městskou částí se nám spolupracuje velice
dobře. Vycházíme si navzájem vstříc, a spolupráce tak probíhá bez problémů.“ (red)
www.praha4.cz

byl původně vybudován jako bytový a později
změněn na kancelářský. V domě bude zhruba
172 bytů od 1+kk až po 4+kk. Objekt bude mít
210 parkovacích stání v podzemním parkingu
a veřejnost jistě přivítá rozšíření nabídky obchodů a provozoven služeb. Součástí projektu
jsou veřejná prostranství volně propojující
Baarův park s parkem Brumlovka a s vazbou
na dosavadní zástavbu. Výstavba by měla začít
koncem roku 2018 a první obyvatele by měl
dům přivítat v roce 2020. (red)

Krátce
Navýšení odměn členům komisí

Odměna pro člena okrskové volební komise
(OVK) při lednové volbě prezidenta je stanovena zákonem a činí 1300 Kč, pro předsedu
OVK pak 1600 Kč. V případě konání 2. kola se
odměna zvyšuje o částku 900 Kč pro člena
komise a o 1200 Kč pro předsedu komise.
V praxi to znamená, že člen komise obdrží za
obě kola dohromady odměnu ve výši 2200
Kč a předseda komise pak 2800 Kč. Uváděné výše odměn jsou před zdaněním. Na dny
volby obdrží členové komise ještě i stravenky.
Zájemci o členství v OVK se mohou hlásit na tel.
č. 261 192 644. (red)

Děti se učí kompostovat odpad

Slavnostní vyhodnocení soutěže MŠ a ZŠ v kompostování se uskutečnilo na Nuselské radnici.
Hodnotila se nejen struktura a vlastnosti kompostu, ale také písemná dokumentace kompostovacího procesu a práce s dětmi. Soutěže
se zúčastnilo sedm mateřinek a čtyři základní
školy, které si na finančních odměnách rozdělily
180 000 korun. Ceny a dárky zástupcům škol
a školek předával starosta Prahy 4 Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení) spolu s radním pro životní
prostředí Ondřejem Růžičkou (STAN - Tučňák)
a zástupci dlouholetých partnerů soutěže –
Pražské služby, Ekokom a Kokoza. (red)
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Dostáváme umění i historii blíž k lidem
Nový rok 2018 zahájí naše městská část Novoročním
koncertem. V podvečer 11. ledna se rozzáří velký
sál Nuselské radnice a naši starší spoluobčané se
zaposlouchají do duchovně laděného hudebního
programu. Není to žádná výjimka. K oblíbeným adventním koncertům přibyl i cyklus koncertů jarních
a vloni nově také slavnostní Svatováclavský koncert.
V našem úřadě se tak ročně prodá více než tisícovka
vstupenek na koncerty náročné hudby.
To je dobrá zpráva pro nás pro všechny. Máme
posluchače vážné hudby, diváky v divadlech Na
Adéla Gjuričová
Jezerce a Na Fidlovačce, návštěvníky festivalu
loutkových divadel. Určitě tak stojí za to připravovat pro naše obyvatele tradiční a oblíbené akce i vymýšlet nové, které
přinesou zajímavé zážitky, pobaví a snad i poučí.

střednictvím nejrůznějších historických dokumentů připomínáme období
státního socialismu. Při posledním čtení se scénáře pořadu komponovaného z historických událostí a dobového tisku roku 1989 ujala jedna z listopadových ikon, herec Jan Kačer, a hrál k tomu písničkář Jaroslav Hutka.
Došlo i na zvonění klíči a bylo to nesmírně silné připomenutí prvopočátků
obnovy svobodné společnosti u nás.
Podobný cíl mělo také veřejné představení dramatizace románu „1984“
George Orwella, na něž jsme do divadla Dobeška pozvali spolupracovníky z neziskových organizací, pořadatele Zažít město jinak a další aktivní
spoluobčany. Ale zapojujeme také naše školáky. I letos soutěží asi desítka
týmů v projektu Žijí mezi námi. Tentokrát objevují historicky významná
místa v okolí své školy a vyprávějí jejich příběhy. Ze soutěžních „plakátů“
vznikne výstava, na kterou se na jaře budete moci přijít podívat.

Nové kulturní centrum v Nuslích

V letošním roce plánujeme sestavit z prostředků rozpočtu městské části
úplný soupis kulturních památek na území Prahy 4, o který se dlouho
zasazuje kolegyně zastupitelka Jaromíra Eismannová. Takový seznam
přispěje k lepší péči o památky a jejich dalšímu využití. A doufáme, že
nějaké umělecké předměty ve veřejném prostoru ještě přibudou. Kulturní komise a její předsedkyně Petra Rejchrtová se tím hodlají intenzivně
zabývat. Určitě máme dluh k osobnostem, které v Praze 4 žily a jejichž
připomínka zatím chybí. Přitom se nabízí pamětní deska na domě, lavička v parku zasvěcená umělci, válečnému hrdinovi nebo akce podobná
křtu knihy O Ince Bernáškové, statečné ženě ze Spořilova. Určitě uvítám
vaše podněty.
Kéž se nám tohle všechno v novém roce podaří. Vám všem přeji úspěšný a radostný rok 2018 a těším se s vámi na některé kulturní akci na
shledanou.
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/Zelení), radní MČ Praha 4

Nusle a Michle vloni v květnu hostily velký čtenářský svátek, Noc literatury. Ve dvou desítkách obvykle nepřístupných a přitom často velmi
zajímavých objektů četli úryvky ze současné evropské literatury přední
herci, v Nuselské radnici například herečka a televizní hlasatelka Kamila
Moučková a také autorka knihy „Bydlím v Nuslích“ Daniela Šafránková.
Na tuto celostátně významnou akci chceme v tomto roce navázat festivalem malých knihkupců a snad i naší malou čtyřkovou Nocí literatury.
Partnery jsme našli v časopisu A2 a také v Archivu výtvarného umění,
který bude od ledna nově sídlit v ulici Pod Terebkou a který je odhodlán
jít se svou unikátní sbírkou ven na ulici, mezi lidi.

Važme si svobodné společnosti
Na širokou veřejnost cílí také cyklus našich Čtení z cely, při nichž si pro-

Památky kolem nás

Rozpočtu by slušelo více investic
Milí čtenáři Tučňáku, obyvatelé Prahy 4, jsem rád,
že vás mohu pozdravit za sebe i za náš zastupitelský klub hned na počátku nového roku, roku
2018, který bude pro život v naší zemi, v Praze
i v naší městské části velmi důležitý. Věřím, že
jste vánoční období prožili podle svých představ
a do nového roku vykročili s rozvahou a tou
správnou nohou.
Rozvahy, rozumu i citu bude letos potřeba opravdu
dost. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, se na Hradě
schyluje ke jmenování nové vlády, kabinet posvětí
Pavel Caldr
prezident, kterému ale pomalu končí mandát.
V době, kdy budete číst lednového Tučňáka, zřejmě požádá nová vláda sněmovnu o důvěru. A uvidíme, jak to dopadne…
Hned poté ale budete i vy moci přímo ovlivnit dění v této zemi. Čeká nás
totiž volba prezidenta. Zde bych vám proto popřál právě tu rozvahu a cit.
Na podzim nás čekají i komunální volby, kdy budete vybírat jak zastupitele do
hlavního města, tak i na radnici Prahy 4. Právě magistrát a městská část mají
velmi významný vliv na váš běžný život ve městě. A už jsme pomalu u toho, co
bych zde rád okomentoval. Tím je rozpočet naší městské části na letošní rok.

Radost jedněch problémem druhých
Náš klub rozpočet městské části podpořil, byť ne na vše musíme mít stejný
názor jako zbytek radniční koalice. Praha 4 bude letos hospodařit s částkou skoro ve výši jedné miliardy korun. Samotný rozpočet je v podstatě
vyrovnaný, byť tomu napomáhají finanční prostředky z let minulých ve výši
skoro 273 milionů. I toto je věc, která nás poněkud mrzí. Často jde o nedotažené investice, některé ještě navrhované v minulém volebním období.
A nyní k rozpočtu trošku blíže. Co příliš neovlivníme, je zhruba třetina celé
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sumy. Ta padne na výkon státní správy a samosprávy. Když se k tomu připočtou výdaje v oblasti sociálních služeb, kdy v provozu muselo dojít k navýšení prostředků na platy, které vláda líbivě navýšila, ale peníze nějak zapomněla
poslat, tak je radost jedněch problémem druhých. Ale zpátky k číslům.
Samotná městská část nemá v podstatě velké příjmy. Z místních poplatků
je to asi 33 milionů, ze správních pak 24 milionů a z daně z nemovitostí
pak 77 milionů. Nedaňové příjmy přidají asi 8 milionů. Vlastní hospodářská činnost přispěje 85 miliony, ale ty jdou hned zpět do investic. A to je
vše. Nejvíce peněz pak získá Praha 4 v rámci dotace od magistrátu.
411 milionů podle počtu obyvatel a 84 milionů jako dotaci na výkon státní
správy. Zde by bylo potřeba „přitlačit“. Líbivý příslib těžkého zastřešení
Spořilovské za miliardy korun je sice pěkný, ale je to jen slib a neřeší běžný život celé městské části. Proto jsme rádi, že náš rozpočet posílá školám
a školkám různou formou přes 200 milionů, do zdravotnictví pak
73 milionů a do sociálních služeb skoro 95 milionů. Přes 70 milionů míří
i na sport a kulturu a do životního prostředí a dopravy cílí přes 155 milionů.

Rozpočet jsme podpořili
Právě díky tomu bude pokračovat revitalizace koupaliště Lhotka i druhou
etapou, při které zde vzniknou například hřiště. A z toho mám radost.
Dočká se i denní stacionář v Braníku či kultivace DPS Branická. Přípravou
začne i výstavba nového zařízení odlehčovacích služeb za dosluhující
Jílovskou. Ožívají konečně i návrhy, které jsem připravoval ještě jako
bývalý starosta. Ať už jde o slíbený nový mobiliář do zrekonstruované
Branické ulice, altán u ZŠ Filosovská, třetí etapu Seniorparku v Hodkovičkách, „start Kosmosu“ do nové podoby využití na Novodvorské, přírodní
zahradu při Jeremenkově a řadu dalších. I proto jsme jako klub letošní
rozpočet podpořili.
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Jak se řídí město?
Při různých setkáních s občany Prahy 4 slýchám,
jak městská část nekoná. Tu jsou to opravy chodníků, jindy odtahy vraků nebo třeba úklid ulic.
Snažím se vždy vysvětlit, že bychom rádi konali,
ale mnohdy nemáme reálnou možnost řešení
ovlivnit a jsme jen v pozici žadatele vůči zodpovědným subjektům. Většina problémů vyplývá
z nesmyslného principu řízení Prahy, nebo složité
legislativy.
Jistě se shodneme na tom, že hlavní město Praha
by z pozice kraje mělo řešit záležitosti, jakými je
Zdeněk Pokorný
infrastruktura či územní plánování. Městské části
by pak měly mít pravomoci obce a starat se o vše, co se odehrává pouze
lokálně. Z logiky věci se i občan bez znalosti struktury města obrací na
svou městskou část s požadavky, které se dotýkají jeho bezprostředního
okolí. Realita je však zcela jiná.

Utíkají nám peníze
Hlavní město Praha je obec i kraj. Prostřednictvím městských
organizací pak plošně realizuje svou politiku. Řídí městskou policii
a definuje její priority, Technická správa komunikací (TSK) se stará
o majetek města včetně komunikací, Pražské služby nakládají v pozici operátora s odpadem a takto by se dalo pokračovat. Věci, které
bychom pak chtěli jednoduše řešit, řídí někdo od stolu bez detailní
znalosti městské části. Ve spoustě případů pak zaplatíme z rozpočtu
městské části za něco, co by měla řešit městská společnost z peněz
hlavního města. Kupříkladu donutit TSK k opravě chodníku je téměř
„Mission impossible“ a tam, kde je situace opravdu kritická, uděláme
raději opravu sami. Peníze pak samozřejmě v rozpočtu chybí a nezby-

de třeba na opravu bytu, který pak nemůžeme pronajmout, a utíkají
nám další peníze.

Více pravomocí městské části
Jiným problémem je legislativa, která nám komplikuje život v běžných
věcech. Typickým příkladem je třeba zmiňovaný odtah autovraků. Poté,
co nám či městské policii někdo nahlásí vrak automobilu, se rozběhne
„úřednické tornádo“, které až za několik měsíců může přinést kýžený
efekt. Cíleně píši může, ve většině případů spíše nepřinese. Správa služeb
hlavního města Prahy v prvním kroku předloží případ Správnímu úřadu
ke správnímu řízení, ten prokazuje, zda se jedná o vrak a vůz splňuje
všechny technické náležitosti. Ve většině případů se o vrak nejedná a odtah tak není možný. V případě, že se o vrak jedná, v dalším kroku Správní
úřad hledá provozovatele. Jestliže je provozovatel nalezen, je vyzván
k vyjádření. Ve chvíli, kdy provozovatel nalezen není, je ustanoven opatrovník ve formě najmutí advokáta, který provozovatele zastupuje a hájí
jeho práva. Tím však proces zdaleka nekončí. Na jeho konci je rozhodnutí
k odstranění vraku, proti kterému se lze odvolat, a vše zase o několik
měsíců zdržet. Ve chvíli, kdy už je rozhodnutí pravomocné, začíná běžet
dvouměsíční lhůta pro odstranění, po jejímž marném uplynutí teprve vrak
Správa služeb hlavního města odstraní.
Ve velkém množství situací by pomohla jednodušší legislativa i přenesení
rozhodovacích pravomocí a finančních prostředků z hlavního města na
městské části. Mohli bychom tady pak lépe reagovat na podněty občanů
a efektivněji řešit vzniklé problémy.
Přenesení více rozhodovacích pravomocí na městské části bude do budoucna náš úkol, o to bychom měli usilovat. Bez ohledu na současný stav
se však na nás, své zastupitele, nebojte s čímkoli obracet. Od toho tu jsme.
Zdeněk Pokorný (STAN – Tučňák), radní MČ Praha 4

Jaká bude „osmička“ pro Prahu 4?
Všechny nás, kdo čteme tento článek, spojuje
jedna zásadní skutečnost – je zřejmé, že jsme
úspěšně vstoupili do roku 2018. Není to vůbec
žádná banalita, jak to na první dojem vypadá, ale
radostné zjištění, že budeme aktivními účastníky
roku končícího magickou osmičkou, která v československé historii znamenala významné předěly
v naší společnosti.
Rozhodně nejpozitivněji většina z nás vnímá rok
1918, kdy vznikla samostatná Československá
republika. Je to k nevíře, ale letos budeme slavit
Antonín Lébl
100 let od založení naší republiky, republiky,
která byla první demokracií v Evropě v novodobé
historii. Myslím, že naši předci, kteří měli ideály o samostatném českém
státu a oficiálním používání českého jazyka, přes smutná období, který
náš národ prožil po roce 1938, 1948 a 1968, by současný stav po všech
prodělaných peripetiích hodnotili příznivě. Jsme součástí EU, NATO, ekonomicky se hospodářství daří, máme za poslední roky historicky nejnižší
nezaměstnanost…

městské části, ale především by měl definovat podmínky rozvoje „pátého
největšího města v ČR“.

Rozpočet nemá dynamiku
Rozpočet pro rok 2018 jsem nepodpořil, neboť je opětovně jen rozpočtem
udržovacím. Postrádá jakoukoliv dynamiku rozvoje a potvrzuje, že koalice, která je zodpovědná za řízení a rozvoj MČ Praha 4, ani v posledním
roce svého vládnutí nenašla odvahu k nastartování strukturálních změn.
Schválený rozpočet (tak jako v minulých letech) nemá žádnou ambici
na systematický rozvoj Prahy 4. Rozpočtu chybí odvaha na realizaci zásadních dlouhodobých projektů, investic, které by ulehčily a zpříjemnily
život občanům Prahy 4 či by byly nadějí na dlouhodobé zvýšení vlastních
příjmů.
Rok 2018 bude určitě rokem velkých oslav, prezidentských a komunálních
voleb… Věřme, že bude i zlomovým rokem, který nastartuje další rozvoj
naší Prahy 4.
Antonín Lébl (ANO), zastupitel MČ Praha 4

Rok inventury
A proč o tom všem píšu? Odpovím otázkou. Využili jsme dostatečně tyto
obecně příznivé společenské a ekonomické podmínky pro rozvoj MČ
Praha 4? Co se podařilo udělat pro zlepšení životů občanů Prahy 4? Na
tyto i mnohé jiné otázky se občané určitě budou ptát, neboť rok 2018 je
mimo jiné i rokem komunálních voleb, tedy rokem „provedení inventury “
za uplynulé období.
V prosinci minulého roku zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2018
předložený Radou MČ Praha 4. Schválený rozpočet je nejdůležitějším
nástrojem řízení a měl by odrážet společenský i ekonomický význam naší
www.praha4.cz
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Obrazem z Prahy 4

Senioři zpívali, tančili i soutěžili

Předvánoční posezení s hudbou k tanci
připravila pro naše seniory MČ Praha 4 v KC
Novodvorská. Naše dědečky a babičky potěšil
svým vystoupením zpěvák Josef Laufer a došlo
i na soutěž, ve které ceny předávali starosta Petr
Štěpánek a jeho zástupkyně Iva Kotvová (oba
Trojkoalice/Zelení). (red)

Bronzová judistka z Bítovské
Cesta od školního kroužku ve 4. třídě až po
medaili na mistrovství ČR se vyplatila a Terezka
Dolejšková je po krásných zápasech bronzová.
Prohrála jen s vítězkou, a protože se potkaly už
ve 2. kole, tak mohla dle pravidel bojovat jen
o bronz. Ten po čtyřech výhrách zaslouženě
získala. (red)

Žáci s politiky sázeli stromy
Radní pro životní prostředí Ondřej Růžička a zástupce starosty Lukáš Zicha (oba STAN - Tučňák) zasadili
v rámci ekologické výchovy společně se žáky Základní školy Jílovská před školní budovou nový strom –
platan. Další platan zasadili společně s dětmi z Mateřské školy Trojlístek v Hudečkově ulici. (red)

Děti opět pomohly dětem

Mikulášská zábava Sokola Krč
Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč uspořádala již tradiční výroční Mikulášskou zábavu.
Nechyběly hudba a tanec, něco dobrého na
zub a také oblíbená tombola. Krčské sokolské
sestry a bratry navštívil starosta MČ Praha 4 Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a rovněž kolegové
z jiných sokolských jednot. (red)
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Stovky dětí ze 16 mateřských a 18 základních
škol v Praze 4 se letos zapojily do 7. ročníku
sbírky Děti dětem. Společně s rodiči nashromáždili celkem 53 pytlů a 88 velkých krabic
plných potřebných věcí pro Dětské centrum
(DC) v Thomayerově nemocnici. Tři školy ZŠ
Jižní, ZŠ a MŠ Mendíků a MŠ V Zápolí pomohly
i finančním darem, výdělkem z vánočních trhů.
Sbírku převzala od radního Jaroslava Mítha
(ODS) a žákovské delegace ze ZŠ Mendíků
ředitelka DC Jaroslava Lukešová a náměstkyně
ředitele Thomayerovy nemocnice Jaroslava
Mrkvičková. (red)

Betlémské světlo hořelo i v Praze 4
Jako každý rok během adventu dorazilo do Prahy 4
Betlémské světlo, které nám donesli skauti a skautky z Prahy 4. Světlo zapalují zahraniční skauti
přímo v Betlémě, jejich čeští kolegové je potom převezmou ve Vídni a rozváží po celé České republice.
V pondělí 18. prosince si od skautů převzali vánoční
plamínek starosta Petr Štěpánek a zástupkyně
starosty Iva Kotvová (oba Trojkoalice/Zelení).
Betlémské světlo je symbol míru a přátelství
a tento symbol si každý mohl odnést do svého
domova, pokud si zapálil vlastní svíčku v přízemí Úřadu MČ Praha 4. (red)
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4
Komunitní zdobení
V prosinci 2017 městská část opět připravila pro
obyvatele Prahy 4 komunitní zdobení vánočních
stromů, které navazovalo na předchozí úspěšné
ročníky. O komunitní akci byl tradičně velký zájem, takže vánočních, vámi ozdobených stromů
máme v Praze 4 minimálně patnáct. V adventním čase jsme tak měli možnost se všichni
potkat a zastavit a příjemně strávit pár chvil se
svými známými, sousedy a možná i navázat
nová přátelství. (red)

Jak jsme si užili Mikuláše (a čerta)
MČ Praha 4 připravila ve spolupráci s Arkády
Pankrác pro své malé obyvatele kouzelné mikulášské odpoledne plné zábavy, vánočních písní
a workshopů. A přišel samozřejmě i Mikuláš
s čertem a andělem. Na pódiu zpívaly a recitovaly děti ze základních a mateřských škol Prahy 4
a Hobby centra Prahy 4, děti namalovaly krásné
obrázky vánočního stromečku a vyhrály plnou
tašku cen. Akce se konala pod záštitou starosty
Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení). (red)

Moderní dílny pro žáky základních
škol už fungují

Radní hlavního města pro školství Irena
Ropková (ČSSD) a  radní městské části Praha 4
Jaroslav Míth (ODS) navštívili výuku v jednom
z nově zřízených polytechnických hnízd, které
umožňují rozvoj manuálních dovedností a kompetencí žáků základních škol při využití zázemí
středních škol a odborných učilišť. Polytechnické hnízdo v učilišti v Ohradní ulici v Praze 4
nabízí žákům okolních základních škol výuku
v truhlářské dílně a v kovodílně. (red)

Školákům ZŠ Ohradní uteklo vítězství o bod

Zástupci školního parlamentu ZŠ Ohradní, Jakub Rokos, Martin Smažík, Kateřina Mazurová, Eliška
Mazurová a Karel Nejedlý, se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Co dělají školy pro demokracii v Senátu ČR. Díky obrovské podpoře žáků, rodičů, pedagogů a občanů Prahy 4 byl jejich projekt
Volby poslán do samotného finále mezi 5 nejlepších projektů ČR. V koncovém hlasování všech
přítomných jim zlato uteklo o jeden jediný bod, přestože si vítězství moc zasloužili. Poprvé se také
setkali s tím, že se demokracie v dětských očích může lišit od té reálné.
Celé své snažení završili 6. prosince 2017 na Zastupitelstvu MČ Praha 4 v Nuselské radnici, kde se
s ředitelkou Evou Smažíkovou zúčastnili interpelací a svůj projekt v krátkosti odprezentovali. (red)

Předvánoční setkání čestných občanů

V posledním měsíci roku 2017 pozval starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) čestné
občany městské části Praha 4 na předvánoční
setkání. V rámci večera se pokřtila nová
kniha o Praze 4. Celý večer byl příjemně
adventní a plný dojmů z uplynulého roku.
Největším zážitkem večera byly koledy,
které zahrál Vladimír Prchlík na housle a tím
všechny naladil na blížící se Vánoce. (red)
www.praha4.cz
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Zprávy z Prahy 4

Praha 4 má rozpočet na rok 2018
čení obnovy přírodního
koupaliště na Lhotce,
vybudování Azylového
domu Horáčkova nebo
dokončení rekonstrukce
historického objektu ZŠ
Školní,“ dodal.
Radní Jaroslav Míth
(ODS), zodpovědný
za oblast školství, je
s přijatým rozpočtem
spokojený: „I v roce
2018 se nám opět
daří mírně navýšit
prostředky pro běžný
provoz škol. Z centV areálu koupaliště Lhotka nejdále v rámci biotopu a oběhu vody v koupa- rální úrovně opět podlišti pokročily práce na horní čisticí nádrži s meandry.
poříme preventivní
programy včetně
letos zahájené prevence v mateřských škoastupitelstvo městské části Praha 4 jako
první městská část v hlavním městě
lách. Z investic se nejvíce těším, že dokončíme
schválilo rozpočet městské části na rok
naši největší školskou investici - rekonstrukci
2018. Praha 4 bude podle něj v příštím
staré budovy v Braníku. Doufám, že se nám
roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 1 mi- také podaří zahájit stavbu sportovní haly v ZŠ
liardy korun a její hospodaření bude vyrovnané. Bítovská a začneme s programem energetických
úspor. První na řadě bude rekonstrukce staré
„Navržený rozpočet nezadluží městskou část
elektrokotelny v MŠ Jitřní. V Jitřní nás čeká ještě
a přitom zajistí kvalitní služby pro naše obyvatele,“
jedna událost, a to vznik samostatné ZŠ Jitřní
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
od 1. září.“
„K prioritním investicím v příštím roce patří dokon-

Z

Šesté veřejné fórum je pro všechny
MČ Praha 4 uspořádala v uplynulých třech letech v rámci místní
Agendy 21 celkem dvacet veřejných fór a plánovacích setkání s veřejností, na kterých mohli občané seznámit zástupce naší městské části se svými podněty, jak zlepšit životní prostředí a veřejná
prostranství v Praze 4. Týkaly se mimo jiného Generelu veřejných
prostranství, připravovaného zastřešení Spořilovské ulice a dalších
důležitých témat. Občané se vyjadřovali k rozvoji městské části,
bezpečnosti, dopravě nebo úklidu veřejných prostranství.
Další veřejné fórum, organizované v součinnosti s komisí pro místní
Agendu, se bude konat 29. ledna 2018 v prostorách Nuselské radnice.
„Na rozdíl od předchozích akcí je toto veřejné fórum plánováno
jako shrnující, a srdečně proto zvu obyvatele všech čtvrtí Prahy 4
k diskusi nad deseti tematickými okruhy a k podávání konkrétních
podnětů,“ uvedl předseda komise pro místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO).
„Pro všechny obyvatele Prahy 4, kteří se minulých jednání nemohli
zúčastnit, se na lednovém veřejném fóru otevírá příležitost seznámit
zástupce městské části s problémy, které v okolí svého bydliště vnímají,“ doplňuje starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). (red)

Vánoční besídka pro děti
Již druhým rokem se v prostorách Úřadu městské části Praha 4 uskutečnila vánoční besídka pro děti sociálního odboru. Dárky poskytla
Montessori školka a centrum Jonáš, která se zúčastnila celorepublikové akce „Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům 2017“.
Od MČ Praha 4 každé dítě navíc obdrželo vánoční kolekci, kterou
jim předala zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení).
Vánoční atmosféru doplnili pracovníci sociálního odboru, kteří
spolu s dětmi připravili krátký program s vánoční tematikou. Akce
se zúčastnilo 44 dětí a jejich rodiče. (red)
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Pomoc pro rodiny s dětmi
Azylový dům Horáčkova vznikne z dlouhodobě
nevyužívaného a chátrajícího objektu bývalých jeslí
a později hotýlku v Horáčkově ulici 1096/3. V objektu, který bude zvenku zrevitalizován ve stejných
rozměrech, jako je stávající budova, vznikne celkem
18 malých bytových jednotek vybavených kuchyňkami. Dvanáct z nich bude provozováno v režimu
azylového bydlení a budou sloužit k ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, včetně rodin
s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na
dobu maximálně jednoho roku. „Letos zahajujeme
celkovou rekonstrukci, na kterou se podařilo získat
finanční dotaci z Operačního programu Praha pól
růstu. V rámci pobytu budou s uživateli pracovat
sociální pracovníci, aby se obyvatelé domu mohli
postupně postavit na vlastní nohy a získat vlastní
bydlení. Zbývajících šest bytů bude sloužit pro
chráněné bydlení především pro matky s dětmi
z naší městské části,“ uvedla zástupkyně starosty
Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení).
Objem příjmů MČ Praha 4 na příští rok je stanoven ve výši 721.415,0 tis. Kč a objem výdajů ve
výši 994.269,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 272.854,1
tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části, konkrétně je tvořen pouze převody nevyčerpaných
běžných a kapitálových výdajů z roku 2017 do
roku 2018. Na investice půjde příští rok 331.025,9
tis. Kč a na provoz 663.243,2 tis. Kč. (red)

Z D R AVÁ M Č P R A H A 4 VÁ S
V RÁMCI MÍSTNÍ AGENDY 21 ZVE NA

VEŘEJNÉ FÓRUM
PRO OBYVATELE PRAHY 4!
Majetek
a podpora
podnikání

Názory
mladých

Investice
a sport

Doprava,
parkování, stav
pěších
komunikací

Kultura,
volný čas
a cestovní
ruch

Sociální
oblast, zdraví
obyvatel
a rodinná
politika

Bezpečnost
a informovanos t

Životní
prostředí

Školství,
výchova
a vzdělávání

Rozvoj
města

Zajímá vás, co se děje v naší městské části? Chcete přispět
k jejímu rozvoji a k hledání optimálních řešení?
Přijďte

29. LEDNA 2018 v 18 HODIN

do NUSELSKÉ RADNICE • NUSELSKÁ 500 • PRAHA 4
diskutovat se zastupiteli a úředníky MČ Praha 4
o důležitých tématech týkajících se Prahy 4.

www.praha4.cz

Volný čas

Příběhy domů

1918: na cestě k samostatnosti

Přestřelka v nenápadném
domku v Michli

V této ulici, v domě se žlutou omítkou, došlo ke krvavému střetu s gestapáky.

P

řízemní dům č. p. 277 leží v Kvestorské
ulici v poklidné části Michle, přesto se
právě zde odehrál příběh jak vystřižený
z napínavých filmů.
Za druhé světové války v objektu bydlel
Oldřich Frolík se svojí manželkou Barborou.
Oba pomáhali parašutistům, kteří provedli
atentát na Heydricha. Bez takových odhodlaných pomocníků by parašutisté nemohli uspět. Frolíkovi jim poskytovali úkryt
a Oldřich, který pracoval jako kovodělník
v tehdejší Janečkově zbrojní továrně, působil
i jako jejich neoficiální zbrojíř.
Manželé Frolíkovi nebyli zatčeni hned v první vlně zatýkání po Čurdově zradě. Gestapo
si pro ně přišlo až 15. září 1942. Na rozdíl od
filmaři všeobecně sdílené představě gestapáci nechodili do každé akce v kožených
kabátech a s tralaláčky na hlavě. Zatýkaní
odbojáři se často bránili střelbou, někdy
i s pomocí granátů. Gestapáci proto využívali
momentu překvapení. Chodívali převlečení
za listonoše, za tramvajáky, v montérkách.
Takto přišli zatknout tři gestapáci i Oldřicha
Frolíka. Ten zachoval chladnou hlavu, řekl
jim, že si jen vezme kabát a půjde. Místo
kabátu si však vzal pistoli. Jednoho gestapáka na místě zastřelil, druhého těžce zranil,
třetího zranil lehce.

Unikal 100 dní
Poté Oldřich Frolík s manželkou ujeli autem,
které gestapáci zaparkovali před jejich domem.
Zpráva o jejich dobrodružném útěku vyvolala
na pražském gestapu šok. A dalším šokem
byly pro gestapo výsledky domovní prohlídky.
V domku Frolíkových bylo nalezeno několik
www.praha4.cz

Barbora a Oldřich Frolíkovi

pistolí, ramenní opěrka ke Gabčíkovu samopalu
a jedna bomba stejné konstrukce, jako byla ta,
kterou Kubiš hodil na Heydrichův vůz.
Oldřich Frolík unikal ještě sto dní. Nakonec byl
vlákán do pasti, když gestapo vydíralo jednoho
jeho známého hrozbou vyvraždění celého příbuzenstva. Gestapo z něj mělo takový strach, že
jeho zatčení zajišťovalo snad až sto policistů. Oldřich Frolík se nedal lacino, podle zachovaného
úředního záznamu byl zatčen až po velkém boji.
Poté byli s manželkou vyšetřováni a vězněni v Pečkárně, v Pankrácké věznici a v Terezíně. Nakonec
byli odesláni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli spolu s dalšími českými odbojáři
popraveni 26. 1. 1943. Barbora v plynové komoře
a její manžel Oldřich střelou do týlu. (red)

Z německé důkladnosti mrazí
V úmrtních listech vystavených v Mauthausenu je u Barbory Frolíkové uvedeno datum
a hodina smrti 26. ledna 1943 v 16 hodin
15 minut a rodinný stav provdaná za Oldřicha
Frolíka. U Oldřicha Frolíka je uvedeno datum
a hodina smrti 26. ledna 1943 v 16 hodin
49 minut a rodinný stav vdovec.

Tříkrálová deklarace
V letošním roce oslavíme několik významných
výročí připadajících na letopočty s osmičkou na
konci a tím nejdůležitějším je bezesporu stoleté
výročí vzniku samostatného Československa.
Na stránkách Tučňáku si ve třech pokračováních
připomeneme nejdůležitější události, které
vyhlášení samostatného československého státu
28. října 1918 předcházely. Dnes tzv. Tříkrálovou deklaraci.
Rakousko-Uhersko vstoupilo do 1. světové války
jako spojenec Německa a jeho zahraniční politika podléhala agresivnímu německému vlivu.
Vídeňská vláda neobnovila parlament, rozpuštěný nedlouho před vypuknutím války, a rozhodovala autoritativním způsobem. Příznivou změnu
poměrů znamenal nástup nového císaře Karla
na podzim 1916. Česká politika vyšla z pasivity.
Mezitím mezinárodní situaci vyhrotil revoluční
rozklad carského Ruska a radikalizace ruské revoluce na podzim 1917. Bolševická vláda navrhla
Německu, Rakousko-Uhersku a Turecku separátní mírová jednání a prosazovala vlastní pojetí
míru bez anexí a kontribucí a navíc garanci
práva na sebeurčení pro neplnoprávné národy.

Generální sněm
V odpovědi na ruské návrhy rakousko-uherský
ministr zahraničí hrabě Czernin uvedl: „Otázka
státní příslušnosti národních skupin, nemajících státní samostatnost, nemůže být upravena
mezistátně. Otázka budiž každým státem řešena
s jeho národy samostatně cestou ústavní.“
Český domácí odboj to pochopil jako faktickou
negaci práva na národní sebeurčení, poslanci
české národnosti začali organizovat tzv. generální sněm a na počátku ledna 1918 se sjednotili na
stanovisku nekompromisní protivládní opozice.
Tříkrálová deklarace, kterou generální sněm
zemí českých přijal 6. ledna 1918, na svátek Tří
králů, protestovala proti neúčasti Čechů na mírovém jednání v Brestu Litevském a vytyčila české
programové požadavky, především samostatný
stát a spojení se Slovenskem. Rakouská vláda ji
prohlásila za velezrádnou a zkonfiskovala ji, text
se však přesto rychle šířil mezi lidmi.
Konečné znění poslanecké deklarace vypracoval
dr. Alois Rašín, ještě
před rokem vězněný,
ze tří předchozích
verzí v noci z 5. na 6.
ledna 1918. I když se
v případě Tříkrálové
deklarace jednalo o text
podmíněný atmosférou
okamžiku, který brzy
zastaral, generální
Alois Rašín, budoucí
poslanecký sněm
první československý znamenal nezbytný
ministr financí
krok k samostatnému
Československu. (red)
V květnovém Tučňáku přineseme další díl:
Předehra k převratu
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sport
Sokolové z Michle slavili
Akademii ke 130. výročí založení michelské jednoty připravili místní sokolové. Diváci zhlédli vystoupení předškoláků, žáků a žákyň, tanečního studia
žákyň a dospělých, ukázky sebeobrany i souboj
gladiátorů. Všechny přítomné také pozdravil Petr
Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), starosta MČ Praha 4.
(bru) Foto: Marie Brunerová

Oceněná Anička

Anna Chmelařová, úspěšná juniorská reprezentantka a dvojnásobná mistryně Evropy
v rádiovém orientačním běhu (ROB), která si
z posledního evropského šampionátu v Litvě
přivezla dvě zlaté a bronzovou medaili a dva
cenné kovy ze soutěže družstva, byla vyhlášena
v anketě Sportovec roku 2017 Asociace ROB
druhým nejúspěšnějším juniorem roku. Anička
je členkou pražského oddílu Radioklub OK1KYP
a rádiovému orientačnímu běhu se věnuje již od
1. třídy. (red)

Demačky obhájily světový titul

Tanečnice TS DEMO si na letošním světovém
šampionátu World dance artistic federation v Liberci vytančily se svou disco dance choreografií
Amazonia v dětské věkové kategorii titul mistrů
světa 2017. Českou republiku i svůj domovský
tým zároveň skvěle reprezentovaly sólové disco
tanečnice i duetka. Kristýnka Immer se stala
vicemistrem světa v dětské kategorii v ohrom-

né konkurenci 52 tanečnic z Polska, Ukrajiny,
Francie, Estonska a dalších. Do finále se mezi
sedmičku nejlepších taktéž probojovala Anička
Kvietková. Kristýnka s Aničkou pak v kategorii
duet obsadily 4. místo z 18. V mini kategorii
disca si 4. místo vytančila Natálka Vokatá a na
6. místě skončila Deniska Maulisová. Info na
www.tanecniskupinademo.cz. (red)

Uťala se povedla
Uťala je tradiční každoroční setkání členů
Českého jachetního oddílu (Praha-Podolí)
k ukončení jachetní sezony a název připomíná historii vorařských plavců. Při letošním
bilancování byly potěšitelné výsledky tří
družstev mládeže a páté místo Zdenálova
družstva dospělých v posádce HEBE na moři.
Výsledkem bude i letos umístění ČYK na
prvním místě v republice. Před zahájením
Uťaly byla odpoledne na programu Ledová
plavba kajutových plachetnic a motorových
člunů. Té i následného posezení na Uťale se
zúčastnil také zástupce starosty Lukáš Zicha
(STAN – Tučňák). (rh)

Ještě je čas nominovat nejlepší sportovce ze Čtyřky
Až do 15. února mohou nejen kluby, které mají na
Čtyřce sídlo, ale také TJ/SK, které v Praze 4 realizují
svou sportovní činnost, nominovat svoje členy na
ocenění v anketě Sportovec MČ Praha 4 za rok 2017.
Anketa probíhá dvoukolově – v prvním kole (uzávěrka je 15. února 2018) mohou sportovní kluby
a tělovýchovné jednoty ze Čtyřky nominovat své
sportovce do jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) následně
vybere 4 nejlepší kandidáty v každé kategorii
(vyjma kategorie Naděje Čtyřky), kteří postoupí do
druhého kola. Jména vybraných sportovců, trenérů
a družstev budou zveřejněna na webu PTU spolu
s krátkým informačním medailonkem 1. března.
Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení
vítězů, které proběhne 24. března. Vítěze každé
kategorie vybere odborná komise.
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V anketě je vyhlášeno 5 kategorií, na místě bydliště
sportovce nezáleží, podmínkou je pouze reprezentace sportovního klubu ze Čtyřky.
Vyhlašovanými kategoriemi jsou: Sportovec
roku: ryze mužská kategorie, bez omezení věku;
Sportovkyně roku: ryze ženská kategorie, bez
omezení věku; Sportovní družstvo roku: družstvo se musí sestávat minimálně ze dvou sportovců, bez omezení pohlaví či věku; Trenér(ka)
roku: minimální věk 18 let a držitel(ka) trenérské
licence v daném sportu a Naděje Čtyřky:
sportovci, kteří v roce 2017 dosáhli maximálně
18 let (ročník 1999 a dále). Kategorie Naděje
Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců,
zaujímá zvláštní postavení. Zde bude v prvním
kole vybráno minimálně 10 juniorek a juniorů,
jejichž výkony vypovídají o talentu a možnostech

větších sportovních úspěchů v budoucnosti. Ti
budou doporučeni do druhého kola, kde odborná komise potvrdí konečný výběr 10 chlapců
či dívek bez určeného pořadí, kteří ztělesňují
sportovní naděje Prahy 4.
Nominace probíhá vyplněním anketního lístku
a jeho podáním do 15. 2. 2018 na Pražskou tělovýchovnou unii, a to buď:
· poštou v obálce nadepsané „Sportovec MČ Praha 4“
zaslané na adresu: Pražská tělovýchovná unie,
Hanusova 16, Praha 4, PSČ 140 00 nebo
· e-mailem, v jehož příloze bude naskenovaný
anketní lístek (či více lístků), odeslaným na adresu info@ptupraha.cz s uvedením předmětu zprávy:
„Sportovec MČ Praha 4“.
V případě dotazů k anketě pište na info@ptupraha.cz nebo volejte na telefon 261 215 365. (red)
www.praha4.cz

volný čas

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

15. po 19.00 Charleyova teta – komedie
		(zadané)
16. út 19.00 Paní plukovníková – komedie
17. st 19.00 Dědicové – komedie
21. ne 19.00 Poslední aristokratka – komedie
23. út 19.00 Generálka – komedie
24. st 19.00 Manželské vraždění – komedie
25. čt 19.00 Shylock – tragikomedie
26. pá 19.00 Už je tady zas! – tragikomedie
27. so 19.00 Poslední aristokratka – komedie
28. ne 19.00 Poslední aristokratka – komedie
30. út 19.00 Charleyova teta – komedie
31. st 19.00 Manželské vraždění – komedie

www.zvonecek.info
divadlo@zvonecek.info
Denisa Kábrtová (ředitelka)
+420 608 98 22 30
facebook.com/divadlo.zvonecek

So 6. Broučci
So 13. Sněhová Královna
So 20. Smolíček Pacholíček
Ne 21. 15.00 Perníková chaloupka
Čt 25. 10.00 a 16.00 Otesánek
So 27. Šípková Růženka
Hraje se každou sobotu vždy od 14.00
a 15.30 hod. v KC Novodvorská, Novodvorská 151,
Praha 4, pokud není uvedeno jinak.

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
St 10. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Láska u splachovací
		nádrže – komedie
Čt 11. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Sluha Dvou pánů – komedie
So 13. 15.00 Divadlo Komorní Svět: Ucho – drama
Ne 14. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Racajda – humorné monodrama
Po 15. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Vražda sexem – komedie
Út 16. 19.30 Divadlo Bez Zábran: Kufr – komedie
St 17. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Žena přes palubu – komedie
Čt 18. 19.30 DSFK: Jana Eyrová – drama
Pá 19. 19.30 Divadlo Miraon: Ani o Den Dýl! – komedie
So 20. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice v kuchyni – komedie
Ne 21. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Na Vánoce budu gay…! – komedie
St 24. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Smrt v růžovém – drama
Čt 25. 20.00 Divadlo Improvizace.cz: Improvizovaný večer
Pá 26. 19.30 Divadlo Maškara: Úplně normální zázrak – komedie
So 27. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Ucho – drama
Po 29. 19.00 Divadlo Sentiment: Drákula vs. Frankenstein
		– komedie
Út 30. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Mandragora
		– satirická komedie
St 31. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Láska u splachovací
		nádrže – komedie

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

3. st 19.30 Rock’n Roll - kinokavárna
7. ne 15.00 Betlém aneb putování za hvězdou
		- vánoční inscenace
16.00 Výtvarná dílna s tříkrálovou tematikou
		- Studio Dobeška
8. po 18.00 Kryštof Suchý - vernisáž obrazů
10. st 19.30 Cukrář - kinokavárna
13. so 15.00 Hurvínek a kouzelné muzeum
		– filmový klub pro děti
14. ne 15.00 Putování ztracené kapky aneb cesta
		
tam a zase zpátky - muzikál
15. po 19.30 Škampovo kvarteto - koncert
17. st 19.30 Dokud nás svatba nerozdělí - kinokavárna
18. čt 19.00 Trojhlavá saň – talkshow:
		
Linda Finková, Aneta Christovová,
		Vlaďka Pirichová
21. ne 15.00 Mořský svět - pohádka
22. po 19.00 Austrálie, Nový Zéland a Tasmánie 		
přednáška o architektuře s Davidem Vávrou
23. út 20.00 Zuby Nehty - koncert
24. st 19.30 Nemilovaní - kinokavárna
28. ne 15.00 Lakomá Barka - pohádka
29. po 19.30 Besídka 2018 – divadlo Sklep
30. út 19.30 Besídka 2018
31. st 19.30 Výběr z Besídek

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

Pá 12. 19.00 Mezi nebem a zemí DNF
So 13. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF
Ne 14. 15.00 Čert a Káča
KF
Út 16. 19.00 Pět ve stejných šatech KF
St 17. 19.00 Magor
DNF
Čt 18. 19.00 Eva tropí hlouposti DNF
Pá 19. 19.00 Jeptišky
DNF
So 20. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF
Po 22. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké) DNF
19.00 Třetí prst na levé ruce KF
Út 23. 19.00 Mezi nebem a zemí DNF
St 24. 19.00 Sen noci svatojánské DNF
Čt 25. 19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF
Pá 26. 19.00 Mezi nebem a zemí DNF
So 27. 15.00 Famílie
DNF
Po 29. 19.00 Techtle mechtle
DNF
Út 30. 19.00 Famílie
DNF
Út 30. 19.00 Třetí prst na levé ruce KF
St 31. 19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF

Dramaturgyně Kateřina Jonášová:

„Divadlo Na Fidlovačce je divadlem mnoha tváří“
O novinkách a plánech oblíbeného kulturního svatostánku jsme si popovídali s dramaturgyní Kateřinou Jonášovou.
Fidlovačka prochází po odchodu Elišky Balzerové změnou. Jaké jsou vize
a plány do budoucna?
Fidlovačka se stává divadlem mnoha tváří, a to jak v tom smyslu, že každý
z herců by měl být schopen zahrát velkou roli, tak i ve významu mnoha podob
divadla, divadla jako společenství, jako místa setkávání, jako místa dialogu.
Fidlovačka je ale stále divadlo pro široký okruh diváků, a tak i nový tým
navazuje na to nejlepší z uplynulých let. Držet se budeme hlavně několika linií.
Ta první, černobílá, připomíná období, kdy nuselská scéna vznikla, tedy dobu
Oldřicha Nového. Druhá linie má reflektovat to, co se děje kolem nás, například
Dánská dívka, jejíž inscenace se připravuje. Třetí linie je určena rodinám s dětmi
a mohly by ji naplnit inscenace typu Cirkus Humberto a čtvrtá obsahuje klasické
tituly domácího i světového dramatu. A napříč těmito liniemi samozřejmě
prochází hudební linka, která je Fidlovačce vlastní. Nový koncept vzniká i pro
Komorní Fidlovačku, která by se, kromě tvorby intimnějších inscenací, měla více
otevřít mladému divákovi, uměleckým školám, autorským projektům, výstavám,
dílnám a například i nově vzniklému dětskému studiu.
Jaké premiéry a novinky chystáte na rok 2018?
Sklonek minulého roku přinesl premiéru muzikálu Ženy na pokraji nervového
zhroucení. S novým rokem přibydou na repertoáru Fidlovačky dvě nové inscenace. První z nich bude situační komedie Paroháči v režii Ivana Krejčího se Zdeňkem
Kupkou, Sandrou Pogodovou, Anetou Krejčíkovou, Danielem Rousem a dalšími.
Druhou z nich bude současná komedie Pravda v režii Mikoláče Tyce s Markem
Taclíkem a Ivou Pazderkovou v hlavních rolích. Na Komorní Fidlovačce se chystá několik projektů. Lukáš Pečenka pracuje s Janem Fantou na monodramatu Po
Fredrikovi, což je osobní zpověď o homosexuální lásce a AIDS. Kateřina Dušková
připravuje se Zdeňkem Palusgou a Milošem Vávrou hru Návštěvník nejslavnějšího
francouzského dramatika současnosti Erica Emmanuela Schmitta. Zároveň máme
připraveno několik projektů, které jsou určeny studentům a mladým lidem a které
interaktivně zpracovávají určité momenty a osobnosti naší kulturní historie. (md)

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.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Po 8. 15.00 – 18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr
Po 22. 15.00 – 18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr

Branické
divadlo
POKLADNA:
PONDĚLÍ – PÁTEK
15.00 – 19.00 a v sobotu a neděli
1,5 hodiny před představením.
TELEFON: +420 244 461 397
www.branickedivadlo.eu
5. pá 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM aneb
		
SEXEM KE ŠTĚSTÍ – komedie
8. po 19.30 ILUZIONISTÉ – komedie
12. pá 19.30 NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
		 - komedie
15. po 19.30 NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB
		HOLKY Z INZERÁTU - komedie
16. út 19.30 DVA NAHATÝ CHLAPI - komedie
17. čt 19.30 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU - komedie
19. pá 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM aneb
		
SEXEM KE ŠTĚSTÍ – komedie
23. út 19.30 NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB
		HOLKY Z INZERÁTU - komedie
26. pá 19.30 ILUZIONISTÉ – komedie
28. ne 11.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK - pohádka
29. po 19.30 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU - komedie
30. út 19.30 DVA NAHATÝ CHLAPI – komedie
31. st 19.30 NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
		 - komedie

Více kulturních
i sportovních
akcí
najdete na
www.praha4.cz
sekce
Kalendář akcí.
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senioři
Společenská rubrika
Na sklonku loňského listopadu
vstoupila do
„klubu stoletých“
dlouholetá obyvatelka Michle
Vlasta Janoušková. Krásnou
oslavu jí připravili
lidé z firmy, které patří dům, kde jubilantka jako
poslední nájemník bydlí. Popřát pak mnoho
zdraví a spokojenosti přišli paní Janouškové jak
gratulanti z řad „nové rodiny“, tak i zástupci
radnice Prahy 4 v čele se zástupkyní starosty
Ivou Kotvovou (Trojkoalice/Zelení).
V závěru roku 2017 bylo mezi obyvateli Prahy 4
celkem 12 stoletých, z toho devět žen. Dvě
nejstarší dámy se narodily ještě dva roky před
začátkem 1. světové války. Do „klubu stoletých“
míří v roce 2018 dalších sedm obyvatel, až na
jednoho všechno ženy.
Na počátku prosince
oslavili Zdeňka a Milan Zoulkovi z Podolí
50 let společné pouti
životem. Dlouholetí
obyvatelé Prahy 4 si své
zlaté výročí připomněli
na den přesně obřadem, jak jinak než opět
v Nuselské radnici. Do
dalších let jim mnoho zdraví, štěstí i spokojenosti
přeje rodina i radnice čtvrté městské části.
Začátkem prosince oslavila 105 let Margareta
Melmuková z Michle. Především zdravíčko
do dalších let jí přejí dcera s vnukem, všichni
přátelé a známí a samozřejmě i radnice MČ
Praha 4. Paní Melmuková se narodila ve Francii
a je nejstarší žijící rodilou Francouzkou mimo
teritorium „země galského kohouta“.
V závěru
loňského roku
oslavili manželé
Dagmar a Alexander Fazikovi z Pankráce
diamantové
výročí společné
cesty životem.
Do dalších let
jim mnoho zdraví, štěstí i spokojenosti přejí dcery
s rodinami, přátelé a známí a také radnice čtvrté
městské části, kde se u příležitosti 60. výročí svatby konal i slavnostní obřad.
Dne 22. ledna se dožívá
85 let Marie Malíková z Braníka. Vše nejlepší a hlavně
zdraví přejí naší Marušce
pravnučky Terezka a Karlička, dcera Vlaďka a vnučka
Veronika s Vláďou.
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
LEDEN 2018
Cyklus přednášek „Děti českých
panovníků“ – 3. část Děti čtyř
králů z dynastie Přemyslovců
(Přemysla Otakara I., Václava I.,
Přemysla Otakara II. a Václava II. )

16. 1. od 14.00 h.,
sál č. 205, Nuselská
radnice

Prohlídka vyšehradských kasemat, Cihelné brány a podzemního sálu (Gorlice) s průvodcem

18. 1. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u Cihelné brány na
od středy 8. 1. – 40 míst; snížené
Vyšehradě
vstupné 90 Kč

Neseďte doma, přijďte mezi nás
(III.) – zábavná talkshow Ivanky
Deváté s doprovodem harmonikáře Libora Šimůnka

23. 1. od 14.00 h., KC
Novodvorská

výdej vstupenek 9. 1. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 250 míst – jen na vlastní OP!

5. ročník šachového turnaje
„O pohár starosty Prahy 4“ –
junioři vs. senioři

25. 1. od 14.00 h., ZŠ
Jílovská

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 15. 1. – 20 seniorů+20 juniorů

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od středy 8. 1. – 50 míst

ÚNOR 2018
Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky –
prohlídka s výkladem

1. 2. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 15. 1.; 15 míst; vstup zdarma
u muzea, Jankovcova
960/40, P 7 (cca
200 m od Nádraží Holešo- vice - přístup z ulice
Vrbenského)

Prohlídka hasičské stanice spojená s besedou

6. 2. od 10.00 h., sraz
u hasičské stanice
Modřany (tram 11),
Generála Šišky 2140

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 1. – 30 míst

Cyklus přednášek „Děti českých
panovníků“ – 4. část Děti Lucemburků (Jana Lucemburského, Karla IV. a Zikmunda)

8. 2. od 14.00 h., malý
sál 3. patro, Nuselská
radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 1.; 50 míst

Talkshow Ivanky Deváté
MČ Praha 4 připravila v novém roce pro své seniory velice příjemný kulturní zážitek –
talkshow neuvěřitelně šarmantní a vtipné dámy, herečky a spisovatelky Ivanky DEVÁTÉ, kdy
zavzpomíná na své lásky, historky, postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého, spisovatelského i osobního života, okořeněné jedinečným stylem humoru. Doprovázet ji bude harmonikář Libor Šimůnek. Vystoupení se uskuteční 23. 1. od 14.00 hodin v KC Novodvorská.
Vstupenky jsou pro seniory od 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 zdarma. Vydávat se
budou 9. 1. od 8.00 do 8.30 hod. u přepážky č. 34 v přízemí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška. Je třeba se prokázat občanským průkazem (OP), u manželů je třeba předložit OP obou
manželů. (red)

Prohlídka hasičské stanice v Modřanech
V roce 2013 vyrostla v Modřanech nová hasičská stanice, která je navržena jako dva vzájemně
propojené objekty. V jedné části objektu je hasičská stanice pro činnost zásahových jednotek
a odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zde je též záložní pracoviště pro krizový štáb
hl. m. Prahy. Ve druhé části je krajské operační a informační středisko - linka 150 - a telefonické
centrum tísňového volání 112 se zázemím a s technologiemi potřebnými pro tento provoz. Zájemcům z řad seniorů se nabízí 6. 2. od 10.00 hodin možnost prohlédnout si tuto hasičskou stanici
a vyslechnout zajímavé povídání o požární ochraně. Přihlášky jsou přijímány na bezplatné lince
pro seniory 800 100 128 od 29. 1. (red)

Objevte tajuplné vyšehradské podzemí
MČ Praha 4 zajistila na 18. 1. od 10.00 hodin pro své seniory komentovanou prohlídku kasemat na
Vyšehradě se sálem Gorlice. Vyšehradská pevnost se začala stavět roku 1654 na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III. Kasematy se nacházejí po obou stranách Cihelné brány, pravá část
chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako shromaždiště vojáků,
sklad potravin a munice. Snížené vstupné činí 90 Kč. Přihlásit se můžete na bezplatné tel. lince
800 100 128 od 8. 1. (red)
www.praha4.cz

rodina
Tříletá dotace z ESF na projekty „Provoz dětských skupin
Zdravotnického zařízení MČ Praha 4“
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, které provozuje sedm dětských skupin s celkovou kapacitou
140 dětí, získalo na tři roky jejich provozu finanční dotaci z Operačního programu – Praha pól růstu
ČR v rámci Evropského sociálního fondu. Jedná se tak o návaznou realizaci původně šesti dvouletých projektů, které byly ukončeny v prosinci 2017. Projekty, stejně jako ty předchozí, řeší přetrvávající problémy s návratem rodičů dětí od jednoho roku do tří let věku na trh práce a dostupnost
zařízení služeb péče o děti v Praze.
Při splnění podmínek daných provozním řádem služby je cena za umístění dítěte do dětské skupiny
velice příznivá, a to konkrétně 2500 Kč za měsíc plus stravné.
„Prioritou celého týmu Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 je udržení nastaveného vysokého standardu poskytovaných služeb a zajištění perfektní péče vedoucí ke spokojenosti rodičů a jejich dětí,“ říká
ředitel Zdravotnického zařízení a zastupitel
MČ Praha 4 Jan Schneider (Klub Čtyřka). Více
informací nejen o projektech naleznete na
stránkách www.zzpraha4.cz. (red)

Projekt integrace cizinců se zaměřil
na podporu škol

V letošním roce realizovala MČ Praha 4 projekt
na integraci cizinců Žijeme na Čtyřce společně
2017. Projekt, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, se zaměřil především na podporu
základním a mateřským školám. Jednalo se
především o podporu doučování češtiny pro děti
s odlišným mateřským jazykem, ovšem projekt
nabídl školám i možnost překladu školních dokumentů či odborná školení pro pedagogický sbor ve
spolupráci s obecně prospěšnou organizací META.
Na školách dále probíhaly i různé vzdělávací
workshopy, některé z nich mohly využít i služeb
asistentů pedagoga. MČ Praha 4 dále v rámci
letošního projektu realizovala ve spolupráci
s organizací Centrum pro integraci cizinců i kurzy
českého jazyka pro dospělé a v neposlední řadě
také multikulturní festival Kaleidoskop, který
spolufinancovalo i hl. m. Praha. (red)

Přispějte hendikepovaným dvojčatům

Bezplatný kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“
zakončený kvalifikační zkouškou dle národní soustavy kvalifikací
PRO KOHO JE KURZ URČEN?
Pro ženy ve věku 55-64 let, které jsou ve výpovědní lhůtě, registrované na Úřadu práce anebo
jsou pracovně neaktivní a žijí na území Prahy.
JAK MI KURZ POMŮŽE?
Po absolvování 80 hodin teoretické výuky a 80 hodin praxe v mateřských školkách i dětských
skupinách a složení kvalifikační zkoušky dle NSK získáte profesní kvalifikaci pro činnost chůvy
pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu.
Kurz nabízí nejen teoretické vzdělání, ale také podporu motivačního psychologa v celém jeho
průběhu. Po ukončení kurzu navíc zajistíme profesní poradenství při hledání pracovního uplatnění.
KDO KURZ ORGANIZUJE?
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, a to v rámci realizace projektu „Posilování pozice
ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze“ financovaného v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090.
JAKÁ BUDE NÁPLŇ KURZU?
1. Poskytování první pomoci dítěti
2. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
3. Dodržování BOZP a prevence úrazů
4. Vedení dítěte k hygienickým návykům
5. Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
6. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
7. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
8. Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
9. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
10. Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
11. Provozní a hygienický pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
KDY SE BUDE KURZ KONAT?
Teoretická a praktická část kurzu bude zahájena začátkem března 2018,
ukončena koncem června 2018.
Kvalifikační zkoušky budou probíhat v průběhu července, případně srpna 2018.
POZOR, KAPACITA KURZU JE OMEZENA!
V případě zájmu pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis na iva.miksu@zzpraha4.cz.
Podrobnější informace o výukovém kurzu naleznete na internetových stránkách
www.zzpraha4.cz a u metodičky vzdělávání Ivy Mikšů na tel. č. 770 119 775.
Kurz je financován díky podpoře z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.
www.praha4.cz

Praha 4 vyhlašuje další sbírku PET víček pro
dvojčata Karolínku a Rozárku. Narodily se v roce
2016 v 29. týdnu těhotenství a několik dní po
porodu prodělaly krvácení do mozku 4. stupně.
Jako následek krvácení mají obě spastickou formu dětské mozkové obrny, Karolínka triparézu,
Rozárka kvadruparézu, sekundární epilepsii
– Westův syndrom, centrální tonickou a koordinační poruchu a výrazné opoždění psychomotorického vývoje. Velkou nadějí, jak minimalizovat
jejich hendikep, jsou pro ně neurorehabilitace.
Neurorehabilitační pobyt je však finančně velmi
náročný a není hrazen zdravotní pojišťovnou.
Čtyřtýdenní pobyt pro jednu stojí 56 880 Kč, a aby
tyto pobyty měly smysl, je dobré je dvakrát až
třikrát ročně opakovat. Sběrem PET víček nebo
finančně můžete nyní přispět těmto dětem. Čísla
transparentního účtu: Karolínka 2301313202/2010,
Rozárka: 2901313222/2010. (red)

Prohlídka Muzea pražské energetiky
Městská část Praha 4 zajistila pro seniory komentovanou prohlídku technického a dokumentačního Muzea pražské energetiky, které mapuje
bohatou historii výroby, rozvodu a distribuce
elektřiny od počátku 20. století až po současnost na území hlavního města.
Prohlídka muzea s průvodcem v délce 120 minut se koná 1. 2. od 10.00 hod., vstup je zdarma.
Sraz před vchodem v Jankovcově ulici 960/40
v Praze 7 (cca 200 m od metra Nádraží Holešovice), přístup od ulice Vrbenského. Telefonické
přihlášky přijímány od 15. 1. (red)
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inzerce

SC-372119/01

Když PENÍZE z důchodu nestačí…
 Paní Daně je 67 let. Po odchodu do penze
zjistila, že jen s důchodem ve svém domku
nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla.
Pomohl jí nový finanční produkt pro seniory Renta z nemovitosti.
O Rentě z nemovitosti se
dočetla v časopise. Zaujala ji
možnost, že by svůj dům mohla
využít k tomu, aby získala větší
obnos peněz, aniž by dům musela prodat.
Zmínila se o tom dceři, která
tou dobou pobývala v USA.
Ta hned věděla, o co se jedná,
neboť v USA je tato varianta získání peněz z nemovitosti velmi

Výhody Renty z nemovitosti:
• získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)
• za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více
než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma
a jste nadále vlastník svého
bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život
si více užívat

oblíbená. Maminku tedy podpořila, aby neváhala zjistit, jak
Renta z nemovitosti funguje.
„Byla jsem ráda, že jsem
se mohla poradit s dcerou
a hlavně, že mi Rentu schválila.
Pochopila, že pokud nemá člověk našetřen větší obnos a chce
prožít důchod důstojně, je
Renta z nemovitosti výbornou
volbou,“ vysvětluje Dana.
Výše Renty z nemovitosti sice
byla nižší, než kolik by získala
prodejem, ale skvělé jí přišlo,
že o dům nepřijde, protože
zůstane v jejím vlastnictví. To
rozhodlo a paní Dana si Rentu
z nemovitosti pořídila.
„Se zástupcem FINEMO.CZ
jsme prošli smlouvu, nechala
jsem odhadnout cenu domu
a do měsíce bylo vše vyřeše-

no. Nakonec jsem počkala
na zápis zástavního práva do
katastru nemovitostí a nyní již
dostávám každý měsíc peníze
na účet.“
Paní Dana se rozhodla pro
měsíční výplatu peněz a tím si
téměř zdvojnásobila současný
důchod.
„Najednou si mohu koupit
i něco pěkného na sebe, zajet
do lázní a ještě mohu přilepšit

vnoučatům. Je to skvělý pocit.”
Dodává paní Dana.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na
webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o vlastní
orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.
SC-372067/05

inzerce
NOVÉ LYCEUM
V PRAZE 4
Křesťanská střední, základní
a mateřská škola Elijáš,
Praha 4-Michle, Baarova 360

otevírá

v příštím školním roce 2018/2019
nový 4-letý středoškolský
studijní obor

Kombinované lyceum
s přírodovědným
a humanitním zaměřením.

servis
www.elijas.cz

VÁ.
ÚNIKO
8.– 28. 1
HR A

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

HL AV Y DOHROMADY
E
JT
DE
Tel.: 773 953 717
!
info@styledent.cz
UŽIJTE SI KVALITNÍ ZÁBAVU
Užitečné
informace na Awww.nasepraha.cz
Smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.
www.styledent.cz

SC-371977/02

SC-372135/01

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

Tel. 777 317 278

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Malířství
Lakýrnictví

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

SC-372095/01

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková
tel.: 777 114 473

Svou účastí
můžete podpořit:
www.nceden.cz

renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-372026/01

SC-372118/01

S V Ě TO VÁ A K R O B AT I C K Á S H O W
PŘEDSTAVUJEME...

92x130_unikova_hra.indd N1E J L E P Š Í

SAUNA SPOT
DVORCE

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ
CIRKUS

JE!
RÁJ EXISTU

SAUNA SPOT DVORCE – sauny, masáže
i privátní relax Přijďte se ohřát do některé z našich čtyř ﬁnských saun nebo si
užít si relax v podobě luxusních masáží
na míru. Kam? K nám do saunového centra Sauna Spot Dvorce.
Najdete nás vedle Žlutých lázní. Jsme jediný saunový svět umístěný v přírodě a přitom takřka v centru Prahy.

TIP na hřejivý vánoční dárek:
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25.1. a 26.1.2019 PRAHA
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SC-372065/01

SAUNY +
PRIVÁTNÍ SAUNA

07.12.17 10:34

Darujte Vašim blízkým to nejcennější. Čas naKongresové
odpočinek. Vyberte
centrumsi dárkový
poukaz do sauny, na masáž nebo do naší privátní sauny s vířivkou v našem
novém e-shopu na www.saunaspot.cz.WWW.CINSK Y-NARODNI-CIRKUS.CZ

SC-372065/03

SC-370003/141

SC-370767/55

SC-370564/37

SC-372065/02

SC-372117/01

servis
Zdraví
Mammacentrum na nové adrese

Rada městské části
schválila finanční dary

Jedno z největších zařízení pro prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění prsu v republice
– Mammacentrum Zelený pruh - má od
4. ledna novou adresu. Z polikliniky Zelený pruh se
odstěhovalo do moderních a nově vybudovaných
prostor v poliklinice na Budějovické. Centrum
najdete na adrese Antala Staška 1670, v areálu Polikliniky Budějovická a Úřadu MČ Praha 4. (red)

Lékaři ocenili sponzory

Finanční dar poputuje i na opravu malého dřevěného kostela sv. Františka z Assisi.

Na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice
se uskutečnilo neformální setkání přednostky
doc. MUDr. Hany Houšťkové, primáře MUDr.
Pavla Kabíčka a vrchní sestry Martiny Pechové
s významnými sponzory, kteří přispěli finanční
částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu
malým pacientům. „Všem z vás patří velké poděkování a moc si vašich příspěvků vážíme,“ řekla
zástupcům sponzorů v úvodu setkání přednostka
kliniky. Setkání se zúčastnili za městskou část
Praha 4 zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení) a za Komisi zdravotně sociální její
předseda Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL)
a Libuše Pešlová. Na závěr vrchní sestra provedla
hosty klinikou a ukázala klimatizační jednotky,
na které byly použity finanční dary. (red)

Praha 4 podpoří dvě římskokatolické farnosti, čtyři náboženské obce a obecně prospěšnou společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých sídlící v městské části Praha 4 finančními dary ve výši od
20.000 Kč do 50.000 korun. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4.
Finanční dar ve výši 40.000 Kč na výměnu kuchyňských linek v Domě na půl cesty Maják obdrží obecně
prospěšná společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých. Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné
péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky či jiná zařízení pro péči o děti a mládež)
nebo v nich prožili část života. Dále také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj.
Finanční dar ve výši 40.000 Kč na rekonstrukci vnitřní části kostela po dokončené opravě elektroinstalace obdrží Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České na Spořilově.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč na opravu malého dřevěného kostela sv. Františka z Assisi obdrží
Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie v Michli.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč na opravu topení, přístupu do sboru (čištění a opravu pískovcových
desek), opravu poškozených okapů a svodů budovy Sboru Alberta Schweitzera obdrží Náboženská
obec Církve československé husitské v Michli.
Finanční dar ve výši 25.000 Kč na výměnu vstupních dveří do sborového domu modlitebny Aloise
Spisara obdrží Náboženská obec Církve československé husitské na Spořilově.
Finanční dar ve výši 20.000 Kč na generální opravu varhan v Husově sboru v Táborské ulici obdrží
Náboženská obec Církve československé husitské v Nuslích.
Finanční dar ve výši 35.000 Kč na výměnu oken a dveří farní budovy obdrží Náboženská obec Církve československé husitské v Krči. (red)

Poradna
Studenti poradí od ledna
Bezplatná právní poradna studentů Právnické
fakulty UK pořádaná ve spolupráci s hl. m.
Prahou bude zahájena 8. ledna a potrvá do
30. května. Poradna je otevřena v pondělí a ve
středu (14.00–16.00 hod.) a každému klientovi je možné se věnovat maximálně 15 minut.
Návštěvníkům se doporučuje telefonické
objednání na čísle 12444, a to pondělí – čtvrtek
(8.00–18.00) a v pátek (8.00–16.00 hod.). Kancelář poradny: Škodův palác, Jungmannova 35/29,
Praha 1, přízemí – přepážky č. 7 a 8.

Práce
Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp. org. se
sídlem Podolská 31, Podolí, přijme: pečovatelku
– pracovníka/ci přímé obslužné péče – všeobecnou sestru – uklízeče/čku. Informace podá
Jiřina Čižinská, e-mail: jirina.cizinska@uss4.cz,
telefon 606 949 422. (red)
20 Tučňák • 1/2018

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Út 9. 1. 15.30 – 17.00
Esperanto, mezinárodní neutrální
jazyk s bohatou kulturou.
Út 9. 1. – út 23. 1.
Digitální fotografie I.
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, digitální úpravy a vylepšení fotografií.
St 17. 1. 14.00 – 15.30
Tvůrcem vlastního života v každém věku
Přednáška o pojímání stáří.

a rytíř francouzského Řádu umění a literatury. Moderuje Karel Tejkal.
Čt 25. 1. 13.00 – 16.00
Rodinná historie
Sestavte svůj rodokmen na počítači.
Pá 26. 1. 10.45 – 12.15
Podílové spoluvlastnictví
k nemovitostem.
Z cyklu Právní minimum pro seniory.

Út 30. 1. – út 13. 2.
Začínáme s PC a internetem
St 20. 1. 15.00 – 16.30
První díl Počítačové akademie pro seniory.
Beseda se Zdeňkem Velíškem
Ikona televizního zpravodajství, překladatel
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.
www.praha4.cz

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – leden
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská
Čestmírova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou - nad schody
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Pekárenská x Prostřední
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178
Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Zapadlá x Zelený pruh
Pod Dálnicí č.1
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Mikuláše z Husi
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova / u garáží /
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I. x Pacovská
U Habrovky x U Krč. vodárny
Boleslavova x Božetěchova
Halasova x U Strže
Nad Lesním div. x Němčická
Pod Krčským lesem x Ružinovská
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Vzdušná x Na Rovinách
K Výzkumným ústavům

02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
15
15
15
16

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici - u stanoviště tříděného
odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova X Bartákova
Pod Vršovickou vodárnou III.
Baarova x Telčská
Bítovská
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Lukešova x Bohrova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krč. nádraží
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V. x Jižní IX.
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV. x Severní IV.
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

16
16
17
17
17
18
18
18
19

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

19
19
22
22
22
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
29
29

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

29
30
30
30
31
31
31
31

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

V ÚNORU SE KONTEJNERY NEPŘISTAVUJÍ!
NAŠE TIPY
Krč: Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy
nemocnice: so 6. 1. (17.00 h.) Tříkrálový
koncert pěveckého sboru Gabriel. Vstupné
dobrovolné. Čt 18. 1. (16.00 h.) Koncert žáků
a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město.
Vstup volný. Čt 25. 1. (16.00 h.) Ztišení prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu.
Krč: RC Rybička pořádá jazykové a hudební
kurzy pro rodiče s dětmi. Němčina, angličtina pro rodiče na RD, možnost hlídání dětí.
Hudební kroužky Malý muzikant a Hrátky
s písničkou, dětská herna pro děti do 4 let.
Bližší informace na FB Rodinný klub Rybička, www.mcrybicka.com nebo na mcrybicka@centrum.cz. RC Rybička,
Stallichova 514/2.
Lhotka: Když pacient není jen „žlučník na
pětce vlevo u okna“. Přednáší Kateřina Stará
a Doubravka Vokáčová v neděli 7. 1. od 16.30
hod. v kostele Praha-Lhotka. Akce je zdarma.
Kamýk: Po 22. 1. (15.30 – 18.00 hod.) Lampionový průvod. Přijďte si vyrobit vlastní
www.praha4.cz

lampion, posedět u výborné kávy nebo
horké čokolády, protančit střevíčky na „disco
trisco“ anebo je proťapat při lampionovém
průvodu. Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek, Ke Kamýku 686/2, mcbalonekpraha@seznam.cz, www.mcbalonek.cz,
Facebook MC Balonek Praha.
Michle: So 6. 1. (15.00 – 16.00 hod.) Skryté
krásy Bangladéše. Přijďte zhlédnout autentická
videa, zasoutěžit si a poslechnout vyprávění
o životě v Bangladéši. Klub Zdraví Michle,
Společenské centrum, Za Brumlovkou 4 (Bus od
metra Budějovická 118 a 170, zast. Brumlovka).
Info 733 761 059, www.zivotaz dravi.cz. Vstupné dobrovolné.
Nusle: Ne 13. 1. 10.00 hod. Divadýlko – Mauglí, Příběhy z džungle. Loutkovo - činoherní
divadélko plné písniček pro nejmenší děti
od cca 2,5 roku. Pohádka o lásce, uzdravení
a cestě domů. Info na www.hernickalumpik.
cz. Hernička Lumpík, Křesomyslova 17C,
Nusle. (red)

Vítání občánků
V listopadu a prosinci 2017 byli přivítáni starostou
Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřské
škole Sdružení, V Zápolí, 4Pastelky, Voráčovská
a příjemnou spolupráci střední školy Kavčí hory.
V úterý 7. listopadu byli přivítáni: Marek Čadílek, Kristýna Roztočilová, Sofie Anna Kessler, Samuel Kessler, Sofie Babuljaková, Vivien Kováčová,
Zora Juppová, Jindřich Krátký, Jan Culek, Amálie
Slavíčková, Ondřej Eliáš, Alžběta Eliášová, Nikola
Černá, Maximilien Merle, Ella Čapková, Antonín
Chvátal, Lucas Jose Stanglin a Jiří Růžička.
V pátek 10. listopadu byli přivítáni: Pavel
Hošek, Jakub Jan Brychta, Sofie Vipler, Barbora
Zábršová, Sarah Bogomolnaya, Anita Jandová,
Valentina Morza, Jan Bohata, Luisa Šrámková,
Emma Ducháčová, Filip Vilímek, Lucie Šmejkalová a Sebastian Hossinger.
V úterý 21. listopadu byli přivítáni: Anna
Kolaříková, Václav Drapezo, Kryštof Komárek,
Stella Hartig, Natálie Pašková, Rozalie Frýbová, Matyáš Mika, Tadeáš Mika, Vilém Pavlis,
Jan Jičinský, Jiří Škorec, Edita Zlámaná, Sofie
Peržeľová, Albert Morkes, Ema Pleško, Elena
Bürgerová, Sofie Dušková, Jan Škvor, Diana
Patricie Fuchsová a Nicolas Faul.
V pátek 24. listopadu byli přivítáni: Sofie
Simonová, Tobias Simon, Lea Lukášová, Adam
Guluškin, Anna Lacková, Diana Stiborová,
Matyáš Bartko, Eliška Slezáková, Jáchym
Špirek, Sofie Filipová, Lily Vytlačilová, Štěpán
Vondráček, Adam Kubíček, Antonín Knap, Alena Bobrová a Theodor Sebastian Šnajdr.
V úterý 5. prosince byli přivítáni: Magdaléna
Gallovičová, Natálie Anna Pezlová, Adéla Novotná,
Matyáš Němec, Jonáš Dobruský, Matěj Čepek, Albert Velíšek, Kamila Brabencová a Lucie Bublíková.
V pátek 8. prosince byli přivítáni: Marek Písařík, Patrik Písařík, Anežka Varadzinová, Emily
Krausová, Mimi Vráblíková, Jiří Polák, Lucie
Lamačová, Michal Céza, Sofie Tai-A-Pin, Vojtěch
Kozler, Nela Jiřičková, Ondřej Karas, Vojtěch
Balcar, Kryštof Zavadil a Ondřej Zemina. (red)

Pomoc
Základní potřeby pro lidi v nouzi
Klienti sociálního odboru Úřadu MČ Praha 4
mohou využívat humanitární pomoc Farní
charity Chodov ve formě potravin, drogerie
a domácích potřeb. Tyto potřeby jsou vydávány
vždy ve středu v čase od 9.00 do 14.00 hodin
na adrese Praha 4, U Modré školy 1/2337),
a to výlučně po předložení poukázky k výdeji,
kterou klientům vydávají sociální pracovníci
sociálního odboru na základě jejich vzájemné spolupráce v rámci řešení obtížné životní
situace spojené s nedostatkem finančních prostředků. Klientům nacházejícím se v kritické
životní situaci mohou sociální pracovníci vydat
základní potraviny přímo v prostorách Úřadu
MČ Praha 4, a to díky sbírce Ekumenické sítě
pro aktivity mladých. (red)
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na konec
Na konec

Soutěž

Živý Betlém zaujal televizi
V pátek 1. 12. 2017 se v První
jazykové základní škole v Praze 4 odehrálo třetí představení
Živého Betléma. Na generální
zkoušku se přijela podívat i Česká televize. Každoročně se na
představení podílejí žáci prvního
stupně za doprovodu orchestru
a pěveckého sboru Rolnička
– Praha 12 pod vedením pana
učitele Dana Martina Gerycha.
Divadelní představení organizovaly paní učitelky Veronika
Svobodová a Kateřina Páchová.
Žáci prvního stupně mají s vystupováním bohaté zkušenosti
z předchozích let či jiných
školních i divadelních představení, a proto pro ně nebyl problém profesionálně vystupovat. To samé
platí i pro skvělý orchestr a pěvecký sbor Rolnička, který zahrál a zazpíval tradiční české koledy. Toto
vystoupení zaujalo nejen pedagogický sbor, ale i štáb České televize. Zkouška proběhla bezproblémově a štábu České televize se představení velmi líbilo. Dne 11. 12. jste reportáž mohli zhlédnout na ČT
Déčko ve Zprávičkách pro děti. Celé představení je spojeno s prodejem perníčků, které napekly děti
z prvního stupně. Výtěžek z této akce půjde na charitativní účely.
Tímto bychom chtěli poděkovat České televizi, že si našla čas a přišla zdokumentovat tvorbu paní
učitelky Svobodové, Páchové a pana učitele Gerycha.
Adéla Lyachová, Anh Nguyenová, Michal Šmergl (9. A)

od vzniku vodních sportů, v tomto případě více
než 120 let, oživována veslicemi, plachetnicemi
a malými motorovými čluny.
Stávající uživatelé chráněného přístavu, ač nebyli
pozváni, se na jednání dobře připravili, svoje stanoviska obhájili a získali souhlasný názor na tuto
akci i mezi ostatními posluchači veřejného jednání. V závěru mohli s uspokojením vyslechnout
zamítavé stanovisko. Ze zkušenosti z minulých
obdobných akcí je nám jasné, že ani tato nebyla
poslední. Bude proto úkolem dosavadních uživatelů, aby se pokusili o dohodu s Povodím Vltavy,
jak zvýšit nedotknutelnost toho malého kousku
vodní plochy pod Vyšehradem před zneužitím
„zlatokopy“. (red. zkr.)
Rudolf Holý,
čestný předseda Českého Yacht Klubu
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Česká společnost EFKO–
karton, výrobce legendárního IGRÁČKA či populárních deskových her,
vyvinula ve spolupráci
se zkušenými pedagogy
stavebnici ROTO ABC.
Jedná se o kreativní
konstrukční stavebnici, tvořenou
silnou laminovanou lepenkou, plastovými díly a plastovými šrouby a maticemi. Děti od šesti let si tak mohou stavět 3D modely. Navíc lze jednotlivé sety stavebnic kombinovat a sestrojit tak rozsáhlé modely
podle návodů nebo fantazie mladého tvůrce.

Soutěžní otázka:

Kolik setů stavebnic ROTO ABC
je v prodeji?
a) tři
b) čtyři
Nápověda na www.efko.cz

c) pět

Stavebnici vyhrají tři z vás, kteří zašlou správnou odpověď do 15. ledna 2018 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Výherci z prosincového čísla (správná odpověď b – pohovka):
Květa Ryšánková, Lumír Bláha a Eva Mottlová.
Gratulujeme!

Elvis a Marylin byli v Nuslích

Napsali jste nám
Vážená redakce,
Staré Podolí je jedno z mála míst, která se
mimo historické jádro Prahy podařilo zachovat.
Právem je chráněno jako památka. Hodně bude
záležet na radních, aby tento statut udrželi.
Přesto se čas od času objevují „zlatokopové“,
kteří hledají místečko, do kterého by v zájmu
výdělku umístili budovu, kterou by i tento
důstojný koutek pod Vyšehradem zaplnili.
Lhostejno zda to nazvou revitalizací, rekonstrukcí nebo modernizací. Takový pokus se
objevil a byl projednán v komisi územního
rozvoje v Praze 4.
Jedná se o projekt výstavby hotelu v samém
jádru historického Podolí, který by využil jako
kulisu Vyšehrad a vodní plochu zátoky, která
tvoří nouzový přístav pro případ povodně a je

Soutěžte a vyhrajte
kreativní stavebnici!

Metropolitní
střední odborná
umělecká škola
uspořádala školní
soutěž v rámci
odborného výcviku. Žáci všech
oborů – kadeřníci, vlásenkáři,
maskéři a kosmetičky - předvedli,
co se do této
doby ve škole
a během odborného výcviku naučili. Tématem
pánského účesu byl Elvis Presley, tématem dámského účesu Marylin Monroe. Velké poděkování
patří zastupitelům MČ Praha 4, kteří pro tuto
akci zapůjčili prostory Nuselské radnice. (red)
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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8
PRVNÍ
VÝKUPY 2018
ÚTERÝ 9.1.
STŘEDA 10.1.

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
SC-372056/09
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.
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MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ÚSMĚV
2. ledna Pohádka O BACILECH | 9. ledna Pohádka O ZLATÉ RYBCE | 16. ledna Pohádka O PLASTOŽROUTECH
23. ledna Pohádka O KAMARÁDECH | 30. ledna Pohádka O KŮZLÁTKÁCH
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