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Jak v Praze 4
třídíme odpad
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Důležité

Zprávy z Rady MČ Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 30. listopadu mj:

SCHVÁLILA
- přesun finančních prostředků z rozpočtu
kanceláře starosty určeného na ekologickou výchovu za účelem navýšení příspěvků na provoz
následujících MŠ a ZŠ: MŠ 4 pastelky (objekt
Kotorská), MŠ Na Chodovci, MŠ Mezivrší, MŠ
Sdružení, MŠ Na Zvoničce, MŠ V Zápolí, MŠ
K Podjezdu, MŠ Jitřní, MŠ Bo Ta (objekt Na
Bučance), MŠ Trojlístek (objekt Bezová), MŠ
Ohradní, ZŠ Jílovská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ
Filosofská (objekt Jitřní)

SOUHLASILA
- se záměrem iniciovat ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků a hl. městem Prahou
revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí
v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do
Vltavy v Braníku
- s vydáním celoměstsky významné změny
vlny IV č. Z 2756/00 ÚP SÚ HMP – změna funkčního využití ploch v areálu bývalých branických
ledáren - vybudování rekreačního centra

ROZHODLA
- poskytnout ředitelům základních a mateřských
škol zřizovaných městskou částí Praha 4 odmě-

nu za řízení výchovně vzdělávacího procesu
v období školního roku 2015/2016
- poskytnout Domu seniorů Michle s.r.o., se
sídlem Čapkova 400/13, 140 00 Praha 4, IČ:
25056069, finanční dar ve výši 50 000 Kč
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 1264/36 o výměře 336 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, památkově chráněné území, k. ú.
Krč, minimálně za cenu ve výši 1 008 000 Kč
- zveřejnit záměr budoucího pronájmu:
1. nebytových prostor umístěných
v 1. nadzemním podlaží objektu č.p.
1013, Novodvorská 151, katastrální území
Lhotka, Praha 4 vzniklých provedením stavebních úprav bývalého kina KOSMOS pro
budoucí využití jako lékařské, terapeutické, kancelářské, sportovní, příp. rehabilitační nebo relaxační zařízení; 2. nebytových prostor umístěných ve
2. nadzemním podlaží objektu č.p. 1013,
Novodvorská 151, katastrální území
Lhotka, Praha 4 vzniklých provedením stavebních úprav bývalého kina KOSMOS pro
budoucí využití jako rehabilitační, relaxační, terapeutické nebo lékařské zařízení
- zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č.
711/12 v domě na adrese Michelská 711/57,
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MČ Praha 4 Vám přeje
úspěšný a pohodový rok 2017!

Finance pro farnosti
a náboženské obce
Městská část Praha 4 podpoří prostřednictvím
finančních darů farnosti a náboženské obce.
Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4.
Městská část poskytne finanční dar ve výši
40 000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Anežky České na Spořilově na opravu
elektroinstalace v kostele a dar ve výši
30 000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela
Narození Panny Marie v Michli na opravu
objektu farního sálu na Habrovce. Finanční
dar ve výši 43 000 Kč obdrží Náboženská
obec Církve československé husitské v Nuslích na opravu sídla veřejného kolumbária
a adventní koncert Evy Henychové. Dar ve
výši 50 000 Kč poskytne Praha 4 Náboženské
obci Církve československé husitské v Krči
na výměnu oken farní budovy. Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Nuslích
získá finanční dar ve výši 30 000 Kč na ozvučení kostela. (red)
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Změna úředních hodin

Od 1. ledna 2017 se mění úřední doba pro
veřejnost na Odboru stavebním takto:
pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod. V ostatních
pracovních dnech je možné domluvit schůzku
(tel. sekretariát 261192228). (red)

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

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

Praha 4 – Michle, včetně
ideálního spoluvlastnického
podílu ve výši 573/10916 na
společných částech domu a ideálního podílu
ve výši 573/10916 na zastavěném pozemku parc.č. 1628 zapsané na LV 7855 pro
Katastrální území Michle obec Praha a okres
hl.m. Praha u katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za
minimální cenu 2 300 000 Kč
- zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 798/40 v domě na adrese 5. května
798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 1484/31505
na společných částech domu a ideálního
podílu ve výši 1484/31505 na zastavěném pozemku parc. č. 1128 zapsané na LV 9070 pro
katastrální území Nusle obec Praha a okres
hl. m. Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za
minimální cenu 6 350 000 Kč.
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slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
vítám vás v novém roce nad stránkami Tučňáku
a věřím, že jste do roku 2017 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 nám nepodařilo. Bilancuje také naše
městská část.
Dobrou zprávou je, že v uplynulém roce byla
úplně pokryta poptávka po místech ve školkách,
mimo jiné i díky dostavbě Mateřské školy Němčická. Bylo znovu otevřeno Branické divadlo.
Zateplujeme školské objekty, abychom snížili
jejich energetickou náročnost a ušetřené peníze
mohli využít ku prospěchu našich obyvatel.
Do rozpočtu hlavního města Prahy se podařilo
prosadit několik miliard na zakrytí Spořilovské
ulice s parkovou úpravou jako ochranu zdraví
obyvatel proti kamionům. Řekli jsme stop
hazardu v naší městské části, který vás hodně
trápil, a ministerstvo financí již odebralo první
licence.
Také v novém roce nás čeká dost práce. Budeme
pokračovat v revitalizaci koupaliště Lhotka.
Obyvatelé ulice Nad Koupadly se konečně
dočkají vybudování kanalizace – je to zřejmě
poslední ulice v naší městské části, kde kanali-

zace chybí. Budeme pokračovat v zateplování
školských objektů a investovat budeme rovněž
do oprav bytového fondu.
Vážení občané, nový rok je nejen časem bilancování, ale i předsevzetí. Je tak příležitostí k tomu
začít pracovat na sobě, a nejen na osobním rozvoji, ale i na tom, abychom byli platnými články
společnosti. 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 obyvatelům, kteří pomoc
zvláště potřebují, seniorům a dalším znevýhodněným skupinám. Rád bych dnes apeloval na
nás všechny. Zamýšlejme se ve svém každodenním životě nad důsledky svého konání,
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.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Nepřehlédněte
Městská část Praha 4 ve spolupráci s PTU vyhlašuje

na Nuselské radnici
•

•

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

SoliDeo

ANKETU

o nejlepší sportovce
městské části Praha 4

Pod záštitou zástupce starosty městské části Praha 4 Ing. Zdeňka Kováříka

5. ledna 2017, 17. hod.
Miloš Fr. Rejman, dipl. um.
Ing. Kamila Rejmanová
Mgr. Dana Krausová, dipl.um

Instrumentálně-vokální soubor
pro hudbu gotiky, renesance a baroka
Koncertní program s podílem vokální duchovní hudby české,
latinské, italské a španělské.
VYHLAŠOVANÉ KATEGORIE
Sportovec | Sportovkyně | Sportovní družstvo
Trenér roku | Junioři
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 12. prosince 2016 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

Více informací naleznete v příštím vydání Tučňáka a na www.praha4.cz
www.praha4.cz
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Tříděním odpadů chráníme naše živo

N

ení zřejmě mnoho lidí, kteří by ani
jednou neslyšeli o nutnosti třídit
domácí odpad. Dlouhodobá kampaň na všech úrovních mediálního
spektra nese svoje ovoce a více než
70 % obyvatel České republiky se
snaží odpad separovat.
„U nás v Praze 4 odpad třídíme, protože nám
záleží na ochraně životního prostředí,“ uvedl
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(STAN – Tučňák). „Na území městské části
máme celkem 296 stanovišť tříděného odpadu,
které jsou osazeny kontejnery na papír, sklo,
plasty a některé i na nápojové kartony. Iniciovali
jsme pilotní projekt na sběr kovových obalů, což
je další komodita, kterou mohou naši obyvatelé
třídit,“ doplňuje.
V roce 2016 se rozšířil počet kontejnerů na
nápojové kartony z 206 na 209 kontejnerů.
Původní seznam stanovišť na kovové obaly se
od 1. prosince loňského roku rozrostl o dalších
15 kontejnerů, takže na území MČ Praha 4 se
nachází 35 kontejnerů na kovové obaly. V případě nedostatečného svozu u některé z uvedených komodit tříděného odpadu musí městská
část Praha 4 stanoviště tříděného odpadu
monitorovat po dobu 14 dní včetně pořizování
fotodokumentace.
„S ohledem na výsledky těchto kontrol poté
žádáme Magistrát hlavního města Prahy
o navýšení frekvence odvozu odpadu či počtu
sběrných nádob,“ uvedl dále radní Ondřej Růžička a pokračuje: „Letos se podařilo dohodnout
s magistrátem navýšení frekvence svozu odpadu
u deseti kontejnerů na papír, u pěti kontejnerů
na sklo a u devíti kontejnerů na plasty. A v tomto trendu budeme pokračovat.“

Podnikatelé, pozor na změnu!
Velkou novinkou v systému svozu a nakládání
s odpadem na území hlavního města Prahy
v roce 2017 je odklonění produkce tříděného
odpadu pocházejících od právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání od
systému produkce tříděného odpadu od občanů. Podnikatelé již nebudou moci odkládat
tříděný odpad do sběrných nádob na tříděný
odpad umístěných na veřejných prostranstvích,
ale budou muset využít samostatně přistavené sběrné nádoby nebo pytlový systém.
Hlavní město Praha si slibuje od tohoto kroku
navýšení objemu ve sběrných nádobách pro
odkládání tříděného odpadu občany hlavního
města Prahy.
Velkým problémem se naopak v poslední době
stává odkládání odpadu mimo kontejnery
na tříděný odpad. Svozová společnost týdně
odveze z území městské části Praha 4 až 20 tun
tohoto odpadu ze stanovišť tříděného odpadu,
přestože jsou pravidelně přistavovány kontejnery na objemný odpad a v Praze 4 se nachází
dva sběrné dvory, kde lze odpad bezplatně
uložit. (red)
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Předškoláci z Prahy 4 pravidelně navštěvují sběrné dvory, kde se učí základům ochrany životního prostředí.

Proč třídíme odpad?
Na prvním místě je samozřejmě ekologický
důvod. Třídění odpadů a jejich následná recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
Například výroba tuny papíru z odevzdaného
papíru může ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídit lze již téměř všechno, speciální kontejnery
v blízkosti obytných domů jsou nejen na papír,
sklo a plasty, ale také na kovový odpad, textil,
elektro či bioodpad. Samostatnou kapitolou je
pak přistavování velkoobjemových kontejnerů,
sběr nebezpečného odpadu či provoz sběrných
dvorů. Čerstvou novinkou je zavedení sběru
použitých rostlinných olejů a tuků v uzavřených PET lahvích, které Pražané mohou odevzdávat ve všech sběrných dvorech na území
metropole. (md)

Kam s ním?
Možností, jak se užitečně zbavit odpadu než jeho
bezhlavým naházením do nádob na směsný odpad
(popelnic), je skutečně mnoho. Jenže někdy už na
začátku procesu třídění dochází k chybám. „Většina
z nás by třeba vhodila papírový karton od vajíček
či roličku od toaletního papíru k dalším papírům
a pak do modrého kontejneru. Oboje se však již
recyklovat nedá, protože jde o poslední uplatnění
hmoty. Papír lze totiž recyklovat pouze sedmkrát,
poté už je jeho vlákno příliš krátké a nelze z něj
papír opět vyrobit,“ vysvětluje Zdeňka Vítková ze
serveru Ekolist.cz důvod, proč vajíčkový karton
i rolička patří buď do bioopadu, či do směsného odpadu. Podobně jsou na tom i další komodity. Abyste
nechybovali, Tučňák vám proto na následující
stránce přináší praktický přehled, co a kam můžete
s čistým svědomím odložit. (red)
www.praha4.cz
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otní prostředí

Co ano a co ne
Víte, co ještě můžete do příslušného kontejneru vhodit a co naopak do něj nepatří?
Papír
ANO: noviny, časopisy, sešity, reklamní letáky,
lepenka, šanony, čisté papírové obaly
NE: mastný a jinak znečištěný papír, plata od
vajec, voskovaný papír, použité kapesníky
a ubrousky, roličky od toaletního papíru, papírové pleny
Plasty
ANO: stlačené PET lahve, kelímky od potravin,
obaly od krémů či šamponů, igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
NE: obaly od nebezpečných látek, molitan,
guma, PVC, kabely, linolea a jiné podlahové
krytiny, videokazety, pneumatiky
Sklo
ANO: sklo čiré i barevné, nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, skleněné
vázy, sklenice, tabulové sklo
NE: drátěné sklo, autosklo, zrcadla, bezpečnostní sklo, plexisklo, žárovky, zářivky, porcelán
a kamenina, varné sklo, lahvičky od léčiv, televizní obrazovky a počítačové monitory
Nápojové kartony
ANO: veškeré vícevrstvé obaly (tzv. krabice) od
nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vína
(vyprázdněné a stlačené)
NE: jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky), papírové kartony, nevyprázdněné obaly
Kovové obaly
ANO: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů atd.
NE: stlačené kovové nádoby od kosmetiky
a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu,
motorových olejů atd.
Bioodpad
ANO: posekaná tráva, spadané ovoce, zemina
z květin bez květináčů, plevele, pokojové rost-

4 otázky pro

1. Pozorujete v posledních
letech zvýšenou aktivitu
Pražanů v oblasti třídění
odpadů, nebo naopak
ochota třídit komodity
klesá?
Pražané patří k dobrým
třídičům. Množství vytříděného odpadu, které připadá
na jednoho obyvatele a rok, se pohybuje
dlouhodobě v celorepublikovém průměru,
respektive lehce pod ním. Loni vytřídil každý
obyvatel metropole v průměru 41,4 kg papíru,
skla, plastů a nápojových kartonů. Co se týče
druhů tříděných odpadů, tak jejich počet
neustále roste.

2. Ve svém okolí jsem se setkal s názorem, že
například do modrého kontejneru na papír
lze odhodit vše papírové, protože zaměstnanci
www.praha4.cz

liny, listí, odpady z ovoce a zeleniny (okrajky
z brambor, mrkve, okurky, jablek apod.), skořápky z vajec, slupky z citrusových plodů
NE: podestýlka od drobných zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, smetky z ulice, vařené zbytky,
oleje, kosti, nedopalky od cigaret
Směsný odpad
ANO: znečištěný obaly, kamenina, klasické
žárovky, fotografie, cigaretové nedopalky, vata,
deodoranty v kovovém obalu, porcelán, tapety,
zrcadla, vařené zbytky
NE: cokoliv, co je možné vytřídit: sklo, papír,
plast a další specializované druhy odpadu jako
nebezpečné odpady, baterie
Kontejnery na objemný odpad VOK
ANO: starý nábytek, koberce a linolea, staré
lyže, snowboardy, velká zrcadla, umyvadla
a WC mísy
NE: bioodpad ze zahrady, stavební suť, výrobky
zpětného odběru (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice, PC atd.)
Elektroodpad
ANO: drobná elektrozařízení jako např: kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
telefony, kapesní přehrávače, sluchátka, fény
a další, baterie
NE: rozměrné spotřebiče, televizory a monitory,
videokazety, tonery, úsporné žárovky a zářivky
Sběrné dvory
ANO: objemný odpad, výrobky zpětného odběru (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice,
PC atd.), kovový odpad, dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, stavební odpad v množství
do 1m3 za měsíc, papír, sklo, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky
někde i za poplatek, jedlý olej a tuk (přelitý do
PET lahví)
NE: nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet,
azbest apod.)

Lucii Müllerovou,
tiskovou mluvčí, AOS EKO-KOM, a.s.

třídicí linky si pak oddělí „plevy od zrn“. Jaký
máte protiargument?
S trochou nadsázky lze říct, že ne každá „pleva“
je voňavá. Lidé, kteří se takto chovají, by se měli
jít podívat na třídicí linku, aby na vlastní kůži,
v tomto případě spíše na vlastní nos, přivoněli
k tříděným odpadům. Ale obecně samozřejmě platí, že veškerý papír, který není mastný,
mokrý nebo znečištěný například od barev,
do modrého kontejneru patří. Díky třídění
a recyklaci papíru se ročně zachrání zhruba
25 km2 přírody, protože se opakovaně použije
papírovina z tříděného odpadu.
3. Je městská část Praha 4 v oblasti třídění
odpadů něčím specifická? A jaká je spolupráce s MČ Praha 4?
Spolupráce s MČ Praha 4 je velmi dobrá, především
pak spolupráce se zdejšími školami v rámci ekologické výchovy. Co se týče specifik, tak Praha 4 byla

jakýmsi průkopníkem v označování třídicích kontejnerů Braillovým písmem, díky čemuž umožnila
třídit odpad i nevidomým občanům.
4. Traduje se mezi lidmi ještě nějaká domněnka či vyložený nesmysl, který třídění
a zpracování odpadů - třeba speciálně vaší
společnosti - ztěžuje?
„Stejně se to sype na jednu hromadu“ – tento
mýtus často zaznívá z úst lidí, kteří odpady
netřídí. Jedná se však o mylné tvrzení, protože
tříděný odpad je využitelná a žádaná surovina.
Po roztřídění se už jednotlivé materiály nemíchají. A možná ne všichni vědí, co je to nápojový
karton a kam patří. Pod tím si lidé dost často
představují všechny kartonové krabice. Do kategorie nápojových kartonů ale patří jen krabice od
mléka, džusů, vína atd. Odpovědi na nejčastější
dotazy, ale i velmi užitečné informace o třídění
odpadu, lidé najdou na www.jaktridit.cz. (md)
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Investor musí snížit zástavbu
a postavit školku

V

Hodkovičkách na místě bývalých
skleníků plánují společnosti VERANO
REAL a FINEP CZ vybudovat obytný
soubor Hodkovičky Nad řekou. Městská
část Praha 4 zásadně odmítla původní návrh zástavby bodovými výškovými objekty a vyjednala
s investorem a developerem výraznou úpravu
projektu. Výška nejvyšších domů tak nepřesáhne sedm podlaží.
„Podařilo se nám zamezit výstavbě výškové
budovy, kterou zde mohl developer postavit,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
„Chceme tak v co největší míře zachovat kvalitu
života obyvatel Hodkoviček.“
Rada městské části Praha 4 stanovila pro developera 11 podmínek, které mají zabránit výstavbě
naddimenzovaných objektů a současně zajistit
dostatečný odstup od dosavadní vilové zástavby
Hodkoviček. Především prosadila nižší zástavbu
a mimo jiné dohodla revitalizaci Zátišského potoka s výsadbou zeleně a navýšení ploch občanské
vybavenosti. Zabránila také dopravnímu napojení
obytného souboru do ulice V Mokřinách.
„Kromě výsadby nového parku jsme s developerem vyjednali výstavbu moderní mateřské školy
s třemi třídami a dětským hřištěm přírodního

„Ke snížení zástavby a vybudování
mateřské školy se investor zavázal
ve smlouvě s městskou částí.
Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4
charakteru, kterou budou využívat jak noví obyvatelé, tak i dosavadní obyvatelé této lokality,“
uvedl stále starosta Petr Štěpánek.

Území nelze
jen vytěžit
Projekt obytného souboru Hodkovičky Nad
řekou je nyní rozdělen do dvou etap. V první
etapě přiléhající k ulici Modřanská vznikne v souboru čtyř- až sedmipodlažních domů
313 bytů, dostavbou druhé etapy směrem k ulici
V Mokřinách by se měl celkový počet bytů obytného souboru zvýšit na necelých 500. Naprosto
zásadní úpravou, kterou se podařilo městské
části vyjednat, je snížení původní navrhované
výšky zástavby v druhé etapě projektu na čtyři
nadzemní podlaží a jedno ustupující. Tato
zástavba bude navíc v dostatečné vzdálenosti
oddělena od rodinných domků v ulici V Mokřinách ozeleněnou nezastavitelnou plochou
a budovou a zahradou nové mateřské školy.
„Vyjednávání nebylo snadné,“ uvedla radní pro
územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová
(Trojkoalice/SZ). „Snažili jsme se především
vyjít vstříc potřebám místních obyvatel, dokázali jsme přesvědčit developera, aby nestavěl
výškové budovy a na vlastní náklady investoval
6 Tučňák • 1/2017

Plánek projektu Hodkovičky Nad řekou. Bílé objekty (vlevo) označené písmeny A, B, C, D a E jsou
součástí I. etapy. Bílé objekty bez označení (vpravo) patří k II. etapě výstavby. Šedé objekty představují dosavadní zástavbu.

Vizualizace obytného souboru Hodkovičky Nad řekou. Pohled z ulice Modřanská.

peníze do veřejných prostranství a občanské
vybavenosti. Je to v duchu naší politiky, že
investor nemůže území jen vytěžit a odejít, ale
musí mu také něco vrátit.“
Zastavění bývalého skleníkového areálu v Hodkovičkách umožnila změna územního plánu z roku

2010 z původních zemědělských pěstebních
ploch na plochy zastavitelné. „Proti změně území
na zástavbu jsem se v obou hlasováních, v Zastupitelstvu MČ Praha 4 a Zastupitelstvu hlavního
města Prahy, tehdy postavil,“ dodává nynější
starosta Petr Štěpánek. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Praha 4 má schválený rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo rozpočet
městské části na rok 2017. Praha 4 má podle něj
v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši
téměř 960 milionů korun a její hospodaření má
být vyrovnané.
„Schválený rozpočet nezadluží městskou část
a přitom zajistí kvalitní služby pro naše obyvatele,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ) a dodává: „I díky dotaci z hlavního města
bude prioritní investicí v příštím roce obnova
přírodního koupaliště na Lhotce.“
Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2017 je
schválen jako schodkový s tím, že schodek ve
výši 232.604,4 tis. Kč je kryt vlastními zdroji
městské části, konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je tak
zdrojově vyrovnaný.

Školství zůstává prioritou
Vzdělání dětí je pro Prahu 4 stále prioritou, na
což je pamatováno i v rozpočtu na příští rok,
kdy v kapitole školství došlo k navýšení objemu
financí o jednotky milionů. Běžné provozní
výdaje na školství pro rok 2017 budou činit

126 mil. Kč , tj. cca 20 % běžných výdajů celého
rozpočtu, u investičních výdajů půjde
o 84 mil. Kč, což je dokonce 27 % investic Prahy 4
na příští rok!
„Největšími investicemi budou v roce 2017
rekonstrukce kuchyně v ZŠ Na Planině, kde
kromě naší základní školy sídlí i Gymnázium
Milady Horákové, s odhadovanými náklady
35 mil. Kč. Dále pak začátek celkové rekonstrukce historické budovy ZŠ Školní za cca 65
mil. Kč,“ uvádí Jaroslav Míth (ODS), radní MČ
Praha 4 pro školství. K dalším velkým stavebním akcím budou patřit rekonstrukce kuchyně
pracoviště MŠ Spořilovská v Jihozápadní ulici
za cca 6 mil. Kč, zateplení plášťů budov MŠ
Spořilovská – objekt Trenčínská, MŠ K Podjezdu a MŠ Družstevní ochoz za celkem 33 mil.
Kč i zázemí dopravního hřiště u ZŠ Plamínkové
za 2 mil. Kč.
Investice ale nejsou vše. Na provozní výdaje ve
školství pamatoval loňský rozpočet částkou 122
mil. Kč, letos půjde o 126 milionů Kč, z toho
formou příspěvku dostanou přímo naše MŠ
a ZŠ více než 116 milionů Kč. (red)

Na dotacích rozdělíme 16 milionů korun

Zastupitelstvo
projednalo petici
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém
zasedání konaném v pátek 16. prosince 2016
projednalo petici občanů s nesouhlasem
k plánované výstavbě projektu Hodkovičky Nad
řekou a přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 4
I. bere na vědomí petici s nesouhlasem k plánované výstavbě projektu Hodkovičky Nad řekou
doručenou městské části Praha 4 dne
23. 11. 2016.
II. Konstatuje, že k dnešnímu dni, tj. 16. 12.
2016, nebyly splněny všechny podmínky specifikované v usnesení Rady městské části Praha 4
ze dne 14. 6. 2016, č. 12R – 623/2016.

www.praha4.cz

Městská část Praha 4 vyhlásila dotační programy na rok 2017. Na dotacích, jednoletých
i víceletých, městská část příští rok rozdělí
zhruba 16 milionů korun.
Dotace jsou určeny na podporu sportovních
a tělovýchovných aktivit, činnost kulturních
subjektů, bezpečnost dětí a mládeže, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a na
podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky,
na podporu životního prostředí, zdravotní,
sociální a rodinné politiky a integraci cizinců
a národnostních menšin.
„Na dotace máme stejný objem finančních
prostředků jako v loňském roce, ale důležitou
zprávou pro žadatele o dotace je, že peníze
dostanou dříve než v minulých letech,“ uvedl
Zdeněk Pokorný (STAN – Tučňák), radní pro
bezpečnost, IT a grantovou politiku, a podotý-

ká: „Naší prioritou zůstávají i pro rok 2017 děti,
sociální oblast a kultura.“
Na financování sportu je určeno více než
sedm milionů korun a na financování sportovních a tělovýchovných aktivit mládeže částka
přesahující milion korun. Téměř osm milionů
korun je vyčleněno na financování podpory kulturních subjektů, bezpečnosti dětí
a mládeže, prevenci rizikového chování dětí
a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky, dále na integraci cizinců
a národnostních menšin, oblast životního
prostředí a na podporu zdravotní, sociální
a rodinné politiky.
Lhůta pro podání žádostí je do 26. ledna 2017.
Navrhované dotace by mělo Zastupitelstvo
městské části Praha 4 projednat v dubnu příštího roku. (red)

Kompostování naše děti baví
V zasedacím sále historické Nuselské radnice
se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení již
pátého ročníku soutěže základních a mateřských škol v kompostování. Letos se soutěže
v rámci ekologické výchovy zúčastnilo jedenáct mateřských škol a pět základních škol,
které si rozdělily skoro 128 tisíc korun a další
dárky za umístění v kategoriích, kde se hodnotila jak samotná kvalita kompostu, tak jeho
dokumentace. Ceny zástupcům škol předával
radní Ondřej Růžička (STAN-Tučňák) spolu
s odborným garantem soutěže Vítězslavem
Králem a tiskovým mluvčím Pražských služeb
Radimem Manou. A co se nejmenším dětem na

kompostování nejvíce líbilo? Jak většina z nich
potvrdila, byly to žížalky. (red)
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Segway story aneb vyhláška, která nedává smysl
Tak už je tu konečně máme a vyhláška může začít
platit. Mám na mysli dopravní značky, které zakazují vjezd segwayů na plochu ochranného pásma
Pražské památkové rezervace. Kromě centra, kde
bylo třeba řešit problém především s provozovateli půjčoven a jejich neukázněnými klienty, byla
postižena i území, kde nikdy žádný segway nejel.
Beru to jako velký kopanec těm, kteří se snaží auta
nahradit alternativními dopravními prostředky
a chovat se ekologicky. Praho, tohle se ti opravdu
povedlo!
Zdeněk Pokorný
Za situaci mohou především provozovatelé půjčoven segwayů, kteří přes mnohá jednání nezměnili svůj postoj a nechtěli
situaci řešit. Chápu, že je pro turisty přitažlivé na segwayi projet trasu
historickým centrem od Pražského hradu až po Staroměstské náměstí, ale
nemohou tím ohrožovat pěší, kteří se na trase také pohybují. Střetů chodců se „segwayáři“ bylo mnoho a souhlasím s tím, že je třeba zakročit a najít koncepční řešení. Řešení, které rada hlavního města přinesla, však není
koncepčním ani náhodou a spíše budí rozpaky a kyselý úsměv. Úsměv
nad tím, že značky se objevily i tam, kde jsou nesmyslné a nic neřeší. Tím
myslím místa třeba v Praze 4, kde problém nebyl, a naopak znemožňují
používat elektrická vozítka těm, kteří se chtějí chovat ekologicky a do
těchto zařízení investovali nemalé prostředky. Investice byla veliká i ze
strany nás daňových poplatníků. Značky zakazující vjezd vozítek Segway
stály Prahu miliony korun.

Řešení je jednoduché

Dnes již platné nařízení hlavního města Prahy, kterým se vymezují místa, kde
je provozování osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením zakázáno, má oporu i v zákoně o silničním provozu. Tady je jasně definováno stanovení o jízdě na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením. Nový
§ 60a vymezuje místa, kde je možné takové zařízení používat, a stanoví i další
detaily, podobně jako v případě pravidel pro chůzi či jízdu na kole. Obcím je
dána možnost v některých místech jízdu na přepravnících zakázat. Novelizovaná vyhláška obsahuje i novou výstražnou dopravní značku, která zakazuje
jízdu, ale povoluje vedení takového přepravníku chodcem. V případě vozítka
Segway, které disponuje řídítky, je to realizovatelné, v případě ostatních vozítek
bez řídicí tyče je to nesmysl. Celé se to tím ještě více zamotává. Řešení by bylo
přitom velice jednoduché a vedení hlavního města mohlo v rámci zákonodárné
iniciativy toto řešení navrhnout. Stačilo by upravit platnou legislativu tak, aby se
ze segwaye stal dopravní prostředek. Automaticky by pak nemohl na chodník
a vyzbrojen světly by mohl jezdit po silnici. Řidič by pak vystrojen helmou
musel dodržovat dopravní předpisy jako kdokoli jiný na kole či na mopedu. Podobně to funguje bez potíží třeba v Německu. Věřím, že se ještě najde cesta, jak
umožnit jízdu na elektrických jednokolkách, elektrických skateboardech nebo
kolonožkách těm, kteří se na chodnících a cyklostezkách chovají slušně, snaží
se vyhýbat jakýmkoli střetům s ostatními účastníky provozu a rádi by jen něco
udělali pro ekologii. Řadím se mezi ně a nové nařízení hlavního města vnímám
jako šikanu. A co majitelé půjčoven segwayů? Ti vesele provozují půjčovny dál.
Půjčovat segway není trestné a zodpovědný je zákazník, který si ho zapůjčil!
Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák), radní MČ Praha 4

Využijme příležitosti zlepšit ovzduší, aneb
„Nezahulíme, zateplíme, ušetříme“
Zima se nás ptá, co jsme dělali v létě, a mnozí si
přitom v příjemném prostředí zatepleného bytu
spokojeně zamnou rukama a zamručí, že se jim to
snažení každoročně nakonec pěkně vrací i v minimálních účtech za energie a ve velkém množství
ušetřeného času. Ostatní jsou na tom hůř a lámou
si hlavu, jak ročně ušetřit 20 tisíc Kč za uhlí, dřevo
nebo plyn a k tomu dalších 20 tisíc Kč za elektřinu
především pro ohřev teplé vody.
Ač je to neuvěřitelné, tak při těchto úvahách, stále
ještě v Praze 4 někde existují kamna na uhlí nebo
Jiří Bendl
dřevo. Vypadají zdánlivě romanticky, ale dým
z nich je zákeřně smrtonosný. Studie z celého světa stále častěji upozorňují na nebezpečnost mikročástic (PM 2,5) v dýmu, které obsahují vysoké
koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Ty téměř
vždy vznikají při nedokonalém spalování uhlí nebo vlhkého dřeva v kamnech i v krbech. Již jejich malé koncentrace významně způsobují nebo
zhoršují kardiovaskulární choroby, zhoršují průběh i výsledek těhotenství, nepříznivě ovlivňují diabetes 2. typu, poškozují centrální nervovou
soustavu, podílejí se na příčinách demence i tak obávané Alzheimerovy
choroby, mutacemi poškozují chromozómy a jsou karcinogenní. Jsou
jednou z hlavních příčin zkrácené délky života i života ve zdraví. To, že
několik opozdilců zastaralým vytápěním neškodí jen sobě, ale všem občanům Prahy 4, a to i ve vzdálených sídlištích, si uvědomuje jen málokdo.

Tisková odpověď
Tvrzení zastupitele MČ P4 Daniela Kunce v rubrice „Názory zastupitelů“
na straně 8 v listopadovém čísle 2016 časopisu Tučňák „Developer si však
pozemek vyhlédl a získal ho ve výběrovém řízení, které mu bylo ušito na
míru“ je nepravdivé.
OPAL REAL spol. s.r.o., developer.
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Program nabízí významnou pomoc
Naskýtá se nyní velká příležitost přejít na moderní způsoby vytápění
a zajistit si i každoroční úspory. Dlouhodobě úspěšný program „Nová
zelená úsporám“, který spravuje Státní fond životního prostředí se
sídlem u nás v Praze 4 na Budějovickém náměstí, nabízí významnou
pomoc bytovým i rodinným domům. Pomůže se zateplením celého
objektu, oken, dveří, podlah v suterénu i se zateplením střechy. Dává
podporu i na ventilaci vzduchu z místností, při které se předává teplo
místnosti přicházejícímu filtrovanému vzduchu a zároveň se tím
udržuje vhodná vlhkost, aby nevznikaly plísně a nehromadil se oxid
uhličitý. Většina střech je vhodných pro umístění fotovoltaických
panelů pro výrobu elektřiny i solárních panelů pro ohřev teplé vody.
Jsou podporovány vysoce účinné plynové kondenzační kotle, které
mají mnohem větší účinnost než běžné „vafky“, ale i tepelné výměníky
na plyn nebo elektřinu a dokonce „mikrokogenerační“ plynové zdroje,
které ve sklepě vyrábějí elektřinu a zároveň je ohřívána voda a vytápěn
dům veškerým odpadním teplem. Nově jsou podporovány i výměníky
tepla, které čerpají teplo z odpadní vody. Výměník pod sprchovou
vaničkou například dovede zpětně využít až třetinu tepla.
Možností je mnoho a díky dlouhodobé zkušenosti Státního fondu
životního prostředí a zájmu státu o zvyšování energetické účinnosti, ke
které se zavázal i z důvodu ochrany klimatu, jsou administrativní úkony již velice jednoduché a uživatelsky přívětivé. Stále největší užitek
těchto podpor vidím v pomoci ukončení nebezpečného spalování hnědého uhlí nebo vlhkého dřeva v nedokonalých kamnech a v přechodu
na způsoby vytápění, které neohrožují životy a zdraví občanů. Města
Londýn, Glasgow nebo Dublin ukončily spalování uhlí a nevhodná
kamna na pevná paliva již před lety a od té doby jen počítají tisíce
zachráněných životů.
Jiří Bendl (Trojkoalice/SZ), zastupitel MČ Praha 4
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názory zastupitelů

Regulací přibývá, svobody a odpovědnosti ubývá
S novými zákony a vyhláškami přibývají nové
regulace, povinnosti, sankce, kontroly a dokonce
již také výzvy k udavačství. Bojím se, že se již
známé způsoby omezování z dob minulých stanou
opět společenskou normou. Bojím se, že ztratíme
ambici žít zodpovědně svůj vlastní život, budovat
svou vlastní budoucnost.
Proč se tohle všechno děje a kdo z těchto kroků
prosperuje? My, obyčejní lidé, to rozhodně nejsme,
my pouze pomalu a jistě přicházíme o svou svobodu. Zastavme se a zamysleme se nad tím, kam až
Lucie Michková
to může dojit!
Strach, že si koupím špatnou velikost bot, že mé dítě spadne z prolézačky
a ublíží si, strach, že ztloustnu, zestárnu, je zcela normální. V pořádku
však už není to, že si nemůžu sama řídit svůj život a veškeré nástrahy,
které mi přináší. Špatné je, že má někdo potřebu a pravděpodobně také
pocit, že může můj život organizovat lépe než já sama, že tím můj život
snad dokáže udělat hezčí a bezpečnější.

Zapojme zdravý selský rozum
Takové pocity vydatně přiživují média, která dopodrobna rozpitvávají
každé neštěstí s hlubokomyslným závěrem: „Mělo by se s tím něco dělat.“
Toho se poté chytají někteří politici, kteří většinou tyto situace vyřeší pouze tím, že vydají novou regulaci, zákaz či příkaz! Samozřejmě s vědomím,
že si udělají u voličů dobré jméno a stoupnou tak v ceně. Výsledkem pak
bývá zpravidla něco, co sám volič naprosto neočekával. Zákazů přibývá, zakáží se vesnické zabíjačky a zahradní oslavy, staletími prověřený
způsob sousedského a rodinného setkávání. Bezpečí a pohodlí vesměs
nepřibude, svobody však bezpečně ubude. Ubývají přitom také obtížně

Z pozice opozice

Když se setkám s přáteli, kteří nemají to štěstí
a nebydlí v Praze 4, vychvaluji naši městskou
část. Vyprávím, že máme nejen parky, ale také
lesy, jak máme blízko k Vltavě, jak nám relativně
funguje veřejná doprava a zdravotnictví. Když ale
jdu nakoupit nebo hovořím s lidmi ze svého okolí,
uvědomuji si, že se dívám příliš růžovými brýlemi
nebo prostě špatně vidím. Bohužel, při bližším
ohledání, je zde problémů více než dost. Když už
nemluvím o nejvážnějších, život ohrožujících problémech, jako je Spořilovská, strašně znečištěné
Jaromíra Eismannová ovzduší kolem hlavních komunikací a nedostatek
míst k parkování, máme věcí k řešení na léta.
Vzhledem k tomu, že TOP 09 je v opozici, nemáme moc možností, jak
naše nápady, a jejich spousta, prosadit. Většinou jde o podněty, které jsou
rychle realizovatelné a mohou velmi pomoci učinit z Prahy 4 čtvrť, na kterou budeme opravdu pyšní. Jsme v polovině volebního období a ještě se
dá něco stihnout. Vytvořili jsme si zásobníček, který nabízíme k využití.
Namátkou z něj vybírám:
1. Navrhujeme RMČ P4 zřídit funkci kronikáře pro Prahu 4. Tato
povinnost vyplývá ze zákona 132/2006 Sb. a není dosud naplněna. Přitom
Praha 4, jako největší městská část, nedisponuje souvislým záznamem
významných událostí a nemá ani odpovídající popis stavební historie.
Kromě badatelské a rešeršní činnosti by se měla činnost soustředit na
urbanistický vývoj a jeho publikaci (viz „Uličník“ MČP1 a podobné dokumenty). Na tomto místě je třeba vzdát dík všem dobrovolným sběratelům
upomínek na minulost.
2. Obnova činnosti „Modrého pavilonu“ v Krči. Objekt č. p. 1282 Štúrova 12 je v současné době zčásti nevyužitý, zčásti pronajatý prodejnám
a provozovnám pochybného charakteru. Kulturnímu využití slouží pouze
část, kde se nalézá veřejná knihovna a díky paním knihovnicím je zde
www.praha4.cz

měřitelné hodnoty jako zodpovědnost, vzájemná důvěra, sousedská
pomoc, ochota, respekt. Jedinými vítězi této regulační smršti budou velké
korporace, kterým regulace umetá cestu. Malou nebo začínající konkurenci totiž takové regulace zadusí.
Zapojme zdravý selský rozum. Od dob císaře pána přes první republiku,
socialismus až dodneška je počet dětských úrazů v podstatě stejný. Ať už
jsme si jako děti hráli a lezli po stromech, po zbytcích materiálu ze stavby
sídliště, na starých prolézačkách typu glóbus nebo na nejnovějších euronormovaných hracích prvcích, kolena jsme si rozbíjeli a rozbíjíme pořád stejně.
Takže se přestaňme strašit na jedné straně a na druhé ujišťovat, že jakoukoliv regulací, zákazem či příkazem zařídíme každému absolutní bezpečí.

Zákazy snadný život nepřinesou
A už jste slyšeli o tzv. pamlskové vyhlášce? Přinese konec všech bufetů ve
školách? Tato vyhláška je tak přísná, že ji nesplní některé bílé jogurty či
celozrnné pečivo. Jeden odborník v Mladé frontě Dnes navrhl: „Pokud si
provozovatelé školních bufetů nevědí rady, ať se obrátí na certifikované
nutriční poradce.“ To koukáte, certifikovaný nutriční poradce! Když jsme
byli malí a maminka nám připravovala svačinu do školy nebo když nám
babička na prázdninách pekla vdolky, stál jim při tom za zády nutriční
poradce? Samozřejmě, že ne! Dělaly to snad po tisíce let „od jeskyně do
včerejška“ všechny babičky a maminky špatně?
Přestaňme věřit, že nám někdo pomocí návodů, zákazů a příkazů zařídí
bezpečný a snadný život, zapomeňme na to, že se dá žít bez zodpovědnosti. Pokud si necháme znormovat naše životy, přijdeme o to nejcennější
– svobodně se rozhodovat.
Věnováno všem babičkám a maminkám, které žádné vyhlášky nikdy
nepotřebovaly.
Lucie Michková (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

skutečná kulturní oáza. Při akci „Zažít město jinak“ a v rámci setkání
Agendy 21 bylo mnohokrát konstatováno, že objekt je neudržovaný
a činnosti v něm umístěné neodpovídají potřebám obyvatel. Navrhujeme
revizi nájemních smluv a návrat k původnímu využití, jako kulturního
a společenského centra.
3. Úprava ulice Bezové. Komunikace v Braníku je v současné době jedním
z nejnebezpečnějších míst v Praze 4. Je zde intenzivní obousměrný provoz,
včetně výjezdu sanitek. Ve vozovce jsou podélná stání i stání kolmá. Vzhledem k tomu, že je zde pouze jeden chodník neodpovídajících parametrů,
proplétají se rodiče s dětmi do mateřské školky Trojlístek mezi jedoucími
vozidly. Na zjednosměrnění provozu byla zpracována studie. Žádáme Radu
MČ Praha 4, aby v rámci přípravy rozpočtu zařadila do dopravních studií
návrh stavebních úprav a do chodníkového programu realizaci. Po dohodě
s TSK by měl být projednán podíl města a městské části.
4. Úprava zanedbaných prostranství a zeleně. V této kapitole je skryto
tolik křivých a rozpraskaných chodníků, zanedbaných keřů a rezavého
železa, že by to vydalo na knihu. Z hromady námětů jen namátkou lze
jmenovat revitalizaci chodníků v sídlišti Antala Staška (Budějovická)
- dlažba, která se hýbe a může zranit chodce, úpravu ulic Blažíčkova
a Kremličkova (sídliště Antala Staška) - úzké ulice, auta jezdí po trávě,
asfalt totálně zničený, revitalizaci keřů na sídlišti Antala Staška a Zelená
liška (Budějovická/Pankrác) - staré keře, špatně udržované, tragickou
situace kolem Centrumu na Spořilově nebo pošty na Pankráci. O stavu
veřejných prostranství na sídlištích ani nemluvě.
Praha 4 si sice v současné době pořizuje generel veřejných prostranství,
ale konkrétních opatření se v dohledné době nedočkáme, tak alespoň
požadujeme práci drobnou. Pro začátek by možná stačila parta, která
dodláždí, zamete a natře.
Závěrem vám i nám všem přeji do nového roku hodně zdraví štěstí a lásky
a splnění alespoň některých přání (i když ne třeba všech).
Jaromíra Eismannová (TOP 09), zastupitelka MČ Praha 4
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Obrazem z Prahy 4

Sbírka pomohla malým dětem
Šestého ročníku sbírky Děti dětem na podporu Dětského centra Praha se zúčastnilo 17 základních a 15 mateřských škol z Prahy 4. Podařilo se vybrat
a zakoupit hygienické potřeby v celkové částce přes 250 000 Kč. Za MČ Praha 4 předal sbírku čítající celkem 41 pytlů a 41 krabic radní Jaroslav Míth (ODS),
všem dárcům touto cestou děkují náměstek ředitele Thomayerovy nemocnice Petr Čech, ředitelka dětského centra Jaroslava Lukešová a vrchní sestra Milena Kozlová (v bílém plášti). Foto: Zdeněk Kříž

DEMO slaví dva světové tituly
V Liberci proběhl světový taneční šampionát, ze
kterého si děvčata taneční skupiny DEMO v konkurenci 20 zástupců zemí přivezla hned dva
tituly mistrů světa v kategoriích urban pop dance
(= discodance) velkých a malých týmů dětské
věkové kategorie. (red) Foto: TS DEMO

Zástupci radnice poděkovali ředitelům a ředitelkám
Poděkovat a popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 přišli našim ředitelům a ředitelkám
základních a mateřských škol starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní pro školství Jaroslav
Míth (ODS). Jak uvedl Jaroslav Míth, neformální setkání přispívají k budování dobrých vztahů
i k výměně zkušeností a zároveň jsou oceněním nelehké práce ředitelů a ředitelek. (red)

Koncert pro handicapované

Pétanque ovládlo Novodvorskou
MČ Praha 4 uspořádala pod záštitou zástupce
starosty Zdeňka Kováříka (ODS, na snímku
vpravo) společenskou hru pétanque. Ukázky mistrů i zábavná soutěž pro všechny se
konala ve velkém sálu KC Novodvorská, kde na
účastníky, kterých bylo téměř 300, čekalo hřiště
s umělým povrchem. Pro nejlepší soutěžící byly
připraveny dárkové předměty, které věnovala
Raiffeisen bank. (red)
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V KC Novodvorská se uskutečnil koncert pro
společnost Polovinu nebe spojený s charitativní sbírkou pro klienty, kteří si z důvodu
těžkého zdravotního postižení nemohou
zaplatit všechny služby osobní asistence
nebo sociální rehabilitace, jež by potřebovali
k důstojnému životu. Polovina nebe zde
oslavila své desáté jubileum, a nemohla proto
chybět zakladatelka této obecně prospěšné
společnosti Daniela Rázková. Poděkovala za
vstřícnost a pochopení zástupkyni starosty
Prahy 4 Ivě Kotvové (Trojkoalice/SZ) a zástupci Prahy 11 Jiřímu Štylerovi. Slova díků
patřila také městské části Praha - Kunratice,
která koncert stejně jako Praha 4, 11 a 12
finančně podpořila. (red)
www.praha4.cz

Obrazem z Prahy 4
Krátce
Půl milionu z beachvolejbalu
Pankrácký beachvolejbalový klub uspořádal
5. ročník akce „Vyber si, vydraž si, zahraj si.“ Letošní dražba nejlepších hráček a hráčů byla více než
úspěšná, vybralo se celkem 501 000 korun. Výtěžek
z akce se rozdělil rovným dílem mezi Českou olympijskou nadaci, Centrum Anabell, Nadační fond Dar
sluchu a organizaci Loono. (red)

Bazar na Habrovce se vydařil
Tradiční adventní bazar na Habrovce splnil všechna očekávání. Celkem se podařilo získat více než
65 000 Kč, které budou rozděleny na dvě části.
80 % výtěžku poputuje na rekonstrukci sálu a přilehlých prostor na Habrovce, zbytek financí půjde
na podporu jedné rodiny z farnosti Habrovka,
která se ocitla ve velmi vážné životní situaci. (red)

Připomínka Vánoc s Prahou 4
Na začátek prosince připravila MČ Praha 4 pro své obyvatele magické vánoční odpoledne plné dobrot, zábavy pro děti, vánočních písní a workshopů. Na návštěvníky čekal bohatý program na pódiu
i mimo něj, lidé mohli nakoupit dárky z chráněných dílen, pochutnat si na svařeném víně nebo
horké čokoládě. Pro děti byly připravené workshopy a dílničky a vánoční strom rozsvítil starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). (red)

Komunitní zdobení se líbilo
Městská část Praha 4 byla nápomocna
již druhému komunitnímu zdobení
vánočních stromků. Místní komunity,
bytová družstva, neziskové organizace,
party přátel nebo rodičů si zdobily vánoční stromky ve svém okolí. Stromky
se rozsvítily po celé Praze 4 – například
v Podolí, Braníku, Michli, Nuslích,
Krči nebo na Spořilově, celkem na více
než 25 místech. Ozdoby na stromečky
věnovala MČ Praha 4. (red)

Kalendář pro dobrou věc
Vrchní sestry Thomayerovy nemocnice (TN) nafotily a pokřtily v pořadí již druhý kalendář. Jeho
kmotry se stali herci David Matásek a Jan Šťastný.
Kalendář je možné zakoupit v TN – v Naší kavárně
nebo v prodejně knih Trávníček za 149 korun. Výtěžek z prodeje bude využit pro DC Lékořice. (red)

Nová knížka pro procvičení paměti
V Domově Sue Ryder byla pokřtěna Vlastivědná
knížka pro vzpomínání a procvičování paměti,
která je určena především starším čtenářům.
Kmotrem publikace byl zpěvák Josef Zíma
a autorky knihy, Klára Cingrošová a Klára Dvořáková, posléze zkoumaly nad mapou republiky
zabodané špendlíky návštěvníků akce, které
vypovídaly o jejich rodišti. (red) Foto: Portál

Žákyně uspěly ve výtvarné soutěži
Rekordní počet 76 účastníků z pražských
základních a středních škol přihlásil své práce
do soutěže o nejlepší plakát pro amatérskou
filmovou soutěž Antifetfest 2017. V kategorii základních škol zvítězily Kateřina Malcová a Adéla
Malinková ze základní školy Bítovská. (red)

Loutkové soubory se sešly v KC Novodvorská
Koncem listopadu proběhl v prostorech KC Novodvorská druhý ročník loutkového festivalu Novodvorský Zvoneček. Akci zorganizovala městská část Praha 4 ve spolupráci s Tradičním loutkovým
divadlem Zvoneček a za podpory radní pro kulturu Adély Gjuričové (Trojkoalice/nez.). Třídenní
festival navštívilo více než 700 diváků, kteří si kromě pestrého výběru loutkových představení mohli
také prohlédnout výstavu loutek ve fundusu TLD Zvoneček nebo si vyrobit vlastní dřevěnou loutečku. V rámci programu i letos vystoupily renomované pražské soubory a opět nebyl opomenut ani
dospělý divák, pro kterého byla v programu zařazena dvě představení. (red)
www.praha4.cz

Sledovali start rakety
Studenti branické Střední školy gastronomické
a hotelové se zúčastnili pobytu v partnerské škole
Valencia Colleague v Orlandu na Floridě. Za zlatý
hřeb programu ovšem považovali návštěvu Kennedyho vesmírného střediska, kde se stali svědky
startu rakety na oběžnou dráhu Země. (red)
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Zprávy z Prahy 4
Co také zaznělo
Hana Zagorová: „Ocenění si moc vážím a děkuji!“

Praha 4 má šest nových
čestných občanů

Štefan Margita: „Velice mne těší, že jsem před
15 lety Hanku přemluvil a přestěhovali jsme se
z Vinohrad do Prahy 4.“
Petr Skarlant: „Náš
dům v Braníku je
zvláštní, protože v něm
žijí profesor Pavel Pafko
i Jiří Žáček, tedy včetně
mne tři čestní občané
Prahy 4. Myslím, že
všichni, kdo bydlíme
v Praze 4, jsme okouzleni tím, jak je členitá.
A když projedete
Vyšehradským tunelem a objeví se Vltava, jste
téměř v jiném světě. Podle mne má Praha 4
velkou budoucnost.“
Noví čestní občané (zleva): Štefan Margita, Hana Zagorová, Alena Vorlová, Jiří Žáček, Petr Skarlant
a Eduard Marek. Ocenění předával starosta Petr Štěpánek a večer zpříjemnil zpěvák Laďa Kerndl (vpravo).

Jiří Žáček: „Dcera
mě několik let lákala,
abych se za ní přestěhoval do Prahy 6. A já
jí říkal, že mě z Prahy 4 odvezou jen funebráci. Tak se toho
budu držet dál.“

Č
Alena Vorlová:
„Moc děkuji, ale já si
ocenění nezasloužím.
Sbírku založil můj
manžel a já ji udržuji
a trochu rozšiřuji. Nevím, jak jsem k této
poctě tedy přišla, ale
děkuji.“

estné občanství Prahy 4 převzalo z rukou
starosty městské části Praha 4 Petra
Štěpánka (Trojkoalice/SZ) šest osobností,
které žijí v Praze 4 a svou společensky
významnou činností nebo výkony ve své profesi
přispěly a přispívají k šíření dobrého jména
městské části.
Novými čestnými občany se stali dlouholetá kurátorka sbírky loutek Alena Vorlová, zpěvačka Hana
Zagorová, operní pěvec Štefan Margita, skautský
vůdce Eduard Marek a básníci Petr Skarlant a Jiří
Žáček. Návrh na udělení čestného občanství
schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 na
svém zasedání 14. září 2016.
„Jsou to lidé, kteří dosáhli výrazných úspěchů ve

svém oboru a proslavili nejen své jméno, ale i místo, kde žijí, jsme na ně proto právem hrdí,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodal:
„Velkými osobnostmi nejsou náhodou, své práci se
věnovali a věnují s takovým úsilím, že jsou známí
v celé naší zemi a často i za jejími hranicemi.“
Slavnostní večer moderoval Alexander Hemala,
zpěvem okrášlil Laďa Kerndl a největšího potlesku
ve stoje se v sále Nuselské radnice dočkal Eduard
Marek, jehož datum narození 1917 zaslouženě
vzbudilo úžas všech přítomných hostů. (Rozhovor
s ním přinášíme na str. 13).
Čestné občanství MČ Praha 4 bylo poprvé uděleno
v roce 2009 a do konce letošního roku jej získalo
33 občanů a občanek městské části Praha 4. (red)

Čtení z cely připomnělo dobu bezpráví
Městská část Praha 4 připomněla u příležitosti
výročí 17. listopadu 1989 a Dne lidských práv,
který připadá na 10. prosince, několik příběhů
politických vězňů.
Koláž z dobových textů nazvanou Čtení
z cely tvořily úryvky z vězeňských dopisů
konfrontované s výňatky z vyšetřovacích
protokolů a soudních rozsudků. Herci Alexej
Pyško a Hana Ševčíková četli za doprovodu
violoncella v prostředí literární kavárny
tyto texty pro malé publikum, v němž byli
přítomni rovněž pamětníci a studenti zpra12 Tučňák • 1/2017

covávající vězeňské osudy. „Smyslem tohoto
večera bylo připomenout si dobu, kdy porušování lidských práv bylo běžnou politickou
praxí a metodou vládnutí autoritářského státu, dokonce zakotvenou do právních norem,
propagovanou ve sdělovacích prostředcích,
oslavovanou a opěvovanou v uměleckých
dílech,“uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). Videozáznam, který
MČ Praha 4 umístí v nejbližších dnech na
web, budou v navazujících projektech používat žáci základních a středních škol. (red)

Texty předčítali bývalí herci Národního divadla
Hana Ševčíková a Alexej Pyško.
www.praha4.cz

ROZHOVORY

Skaut a čestný občan Prahy 4 Eduard Marek:

„Stovku oslavím novou knihou“
mezi ministranty, stal jsem se v roce 1934 i skautem.
Dokonce jsem v jedné soutěži vyhrál skautský kroj.
Skautský život jsem si odžil hlavně na Žižkově, v Praze 4 jsem vedl krátce spořilovské skauty.
Co by podle vás mělo být dnes hlavní myšlenkou skautingu?
Já si myslím, že posláním skautingu by mělo
být poznání přírody, jak to říká jedna věta nebo
možná pořekadlo: „Přírody rtům nakloň sluch,
v knihách mluví pouze lidé, v přírodě však mluví
Bůh.“ A podle přírody mohou lidé poznat lásku
i Boha. To všechno je v přírodě napsané.

Eduard Marek

Foto: archiv EM

Až neuvěřitelně vitálně vypadá i jedná skautský
vůdce Eduard Marek (99), nový čestný občan
MČ Praha 4. Vzpřímená postava, bystrý úsudek
a chůze pouze s hůlčičkou v ruce mu není na
prahu odžitých sta let cizí, byť jeho život rozhodně nebyl procházkou po koberci z růží.
Několik desítek let jste se věnoval pražskému
skautingu, za což jste obdržel řadu skautských
vyznamenání a medailí. Jak tento celoživotní
vztah vlastně vznikl?
Do skautu jsem vstoupil díky páteru Klementovi. Ve
vlaku se pustil do hovoru s jedním mužem, ze kterého se vyklubal biskup a vůdce maďarských skautů.
Pozval pátera mezi skauty a on, ačkoliv skauting
odmítal a mluvil o něm jako o odkladišti dětí, o které
rodiče nestojí, byl po návratu z Maďarska naprosto
nadšený a vytvořil ze svého spolku ministrantů
Legio Angelica vstupem do skautské organizace
Junák skauty Legio Angelica. A protože jsem byl

Velkým propagátorem skautingu byl spisovatel
Jaroslav Foglar, autor například Rychlých šípů
a skaut s přezdívkou Jestřáb. Setkal jste se
s ním?
Když jsem byl skautským předsedou Prahy 2, byl
u mne registrován, dával jsem mu příspěvky na
tábory. I když byl o deset let starší než já, nechtěl
žádnou funkci. Jen si vedl svůj oddíl, známý pod
názvem Pražská Dvojka (Foglar ho vedl 60 let! –
pozn. red.) a v podstatě všechny náměty pro svoje
knihy čerpal právě z oddílového prostředí.
Vy máte skautskou přezdívku Hroznýš. Jak jste
k ní přišel?
Jednou na táboře měly holky službu a musely
škrábat brambory. Já jsem jim je vrátil, protože to
neudělaly dobře, a řekl jsem, že kluci by to zvládli
lépe. Holky se naštvaly, oškrábaly je pořádně,
ale pak se dohodly, všechny vylezly na kopeček
a spustily: „Ráz, dva, tři – Eduarde, Édo, ty máš
blbý jméno. Ty seš Hroznýš!“ Myslely tím, že jsem
na ně byl hrozný, ale už mi to zůstalo (usmívá se).
Komunisté vás v roce 1950 zatkli za protistátní
činnost a poslali na deset let do uranových dolů.
Protože se blíží konec roku, zavzpomínejte –
měli jste tenkrát možnost si přelom starého
a nového roku nějak připomenout?
Silvestr jsme nikdy pořádně neslavili, spíše Štědrý
den. Jak se blížil, tak se preventivně zavírali všichni velebníčci, kteří pracovali v táboře, do korekce,

Snímek z roku 1946. Eduard Marek (druhý zprava)
v uniformě leteckého pluku, která mu po skončení válečného konfliktu nahradila skautský kroj.

Foto: archiv EM

aby nemohli sloužit tajné mše. Na Štědrý den
nás dozorci obyčejně vyhnali ven. Jáchymovsko,
to je česká Sibiř, sníh a zima. Stáli jsme po šesti
v řadách, první dvě se musely svléknout donaha,
aby se zjistilo, zda něco nepašujeme, jestli nám
civilové nepřinesli tajné psaní či alkohol. Prohlíželi
také ubikace a rozřezali nám slamníky, jestli
v nich nemáme něco schovaného.
Příští rok v březnu oslavíte 100 let. Co by pro vás
bylo nejhezčím dárkem?
To se mne ptají i děti. Na poličce mám hrneček, na
kterém je napsáno „Pro ty, co všechno mají.“ A já
skutečně všechno mám, nic nepotřebuji. Tady na
Spořilově bydlím čtyřicet let, v domě, který jsme
jako družstevníci pomáhali stavět. Jsem tu spokojený, je tu blízko les i krásný rybník, neměnil bych.
Povedly se mi děti, které jsem „zdědil“ po mé
druhé manželce. Děti se o mne hezky starají. Syn
mi před 18 lety věnoval vyřazený textový editor
AmiPro a já na počítači začal psát životopis, abych
nemyslel na předčasný odchod mé ženy. Takže se
v březnu těším na moji druhou vydanou vzpomínkovou knížku, která bude pojednávat o začátku
skautingu na Žižkově, o mém dětství a vojně. (md)

Galerie vítězů ankety Provozovna roku 2016: Květiny Maják nabízejí rodinný přístup
V kategorii Ostatní řemeslná činnost si v anketě
obyvatel MČ Praha 4 odnesla prvenství provozovna
Květiny Maják, Antala Staška 236/18. Na otázky
odpovídá spolumajitelka obchodu Andrea Hojková.
Jak dlouho v Krči podnikáte a proč jste si
vybrali právě tento obor?
Květinářství jsme převzali od původní provozovatelky na Nový rok v lednu 2015. S manželem
rádi pracujeme s přírodními materiály a celkově
máme rádi přírodu. Potenciál místa jsme viděli
ihned, a proto jsme využili možnost květinářství
provozovat dál pod naším vedením.
www.praha4.cz

Co všechno zákazníkům nabízíte?
Od počátku se snažíme v květinářství nabízet
plnohodnotný sortiment, který dnes v klasické
obchodní síti chybí, jako osiva nebo zahradnické
vybavení. Vybíráme hlavně z českých dodavatelů,
a to jak květin, tak i doplňků. Například nabízíme
ručně vyráběnou keramiku z Lounska. Lidé nás
rovněž znají pro naše osobité celoroční dekorativní věnce, ale i velkokvěté ekvadorské růže.
Jak se vám v Praze 4 podniká?
Praha 4 nabízí větší klid než jiné městské části, zejména zde v oblasti Krče. Přitom kupní síla i dopravní ob-

služnost je tady na velmi dobré úrovni. Potěšilo by nás
více drobných specializovaných obchůdků a méně
obchodních center. Situace se ale jistě lepší a zákazníci
se začínají opět vracet do tradičních obchodů a práci
drobných podnikatelů dokáží více ocenit.
Chystáte nějaké novinky pro rok 2017?
V novém roce chceme dále rozšířit sortiment na
e-shopu, nabídnout pravidelné rozvozy květin do firem i domácností. Na jaře nabídneme širší sortiment
sazeniček bylinek a zeleniny a v létě chceme vyrážet
mimo kamenný obchod a nabídnout zákazníkům
dekorování svateb a eventů v místě konání. (md)
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V Nuslích si zacvičí skutečně každý
Chlubí se i evropským titulem

TJ Sokol Nusle patří k tradičním pražským
jednotám, byla založena již v roce 1888.
První tělocvična se nacházela v prostorách
dnešního husitského sboru v Táborské ulici.
Ve 30. letech pak byla postavena majestátní
budova sokolovny v ulici Na Květnici.

V Sokole se věnují výkonnostnímu i rekreačnímu sportu. Výkonnostní zahrnuje
basketbal a volejbal (ženské složky) a stolní
tenis. Rekreační sport se provozuje v odboru
všestrannosti. „Jeho základem je cvičení na
nářadích, což patří k prvotním sokolským aktivitám, má zde nepřetržitou tradici a mohou
se do něj zapojit všechny věkové kategorie,“
říká starosta nuselského Sokola Jiří Rejzek.
Vedle toho se v TJ hraje rekreačně volejbal
a florbal, lze chodit do posilovny či cvičit
aerobik. „Existují také lyžařský a turistický

Basketbalové mládežnické týmy z Nuslí patří
k nejúspěšnějším v zemi.  Foto: TJ Sokol Nusle

oddíl, ty ale fungují v podstatě na bázi rodinných pout a léty vytvářených part, takže
případní zájemci zvenčí nemají moc šancí do
nich proniknout,“ dodává.

Tipy na LEDEN
Více akcí najdete na webech jednotlivých organizací.
Baby Office
Business centrum Zálesí
Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4
Budova B3, 6. Patro
Od 30. 1. Vzdělávací projekt pro návrat rodičů do práce
(zdarma)
Informační schůzky se konají: 9. ledna od 10.00 do 12.00
hodin a v pondělí 16. ledna od 14.00 do 16.00 hodin. Více
informací najdete na www.babyoffice.cz. Pro přihlašování
a další informace kontaktujte Petru Bartákovou na e-mailu info@spolekgoodwill.cz, tel. +420 603 736 145. Po dobu
kurzů můžete využít hlídání dětí od 18 měsíců v miniškolce.
Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Krč
Tel. 602 399 835, e-mail: informace@hobbycentrum.cz,
www.hobbycentrum4.cz
Čt 16. 1. 15.00 - 17.00 hod. Kreativní dílna v klubu Déčko
Hopíkování a gumičkování pro všechny kluky a holky. Vstup
zdarma. Info Kristina Hrušková, tel. 725 384 760.
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Kamýk
Tel. 241 712 071, www.mcbalonek.cz
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz

Co, kdy a kde
St 18. 1. 10.00 - 11.00 hod. Všehrátky pro rodiče s dětmi
V rámci dopoledne stráveného v centru se můžete s vašimi
dětmi zapojit do pestrého a podnětného programu. Budete
tvořit v ateliéru a také cvičit a muzicírovat v tělocvičně.
Vhodné pro děti od cca 1 roku. Více na webu a FB. Přihlášení
zájemců na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.

Tenisová škola Tallent: po celý leden ukázkové hodiny tenisu zdarma v ZŠ K Milíčovu,
ZŠ Jeremenkova a ZŠ Rakovského. Info na tel.
777 260 262, www.tallent.cz, info@tallent.cz

Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác
www.dajanapraha.cz
Čt 19. 1. 18.00 – 21.00 hod. Hudebně-meditační večer
Při hudební meditaci muzikoterapeutů Dana a Jany Čadových si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak se dá pomocí zvuků
a vibrací zbavovat stresu a napětí, harmonizovat tělo a duši
a léčit různé nemoci a problémy. Nutná rezervace na
www.dajanapraha.cz.

OC Arkády Pankrác: ledové kluziště před OC až
do 28. 2. (denně 9.00 – 21.00 hod.). K dispozici
je také půjčovna bruslí (80 Kč/pár) a občerstvení s bohatým sortimentem. Jednodenní vstupné:
děti do 5 let zdarma, bruslaři nad 5 let 50 Kč.

RC4 medvědi
Bítovská 5
tel. 724 464 329.
Každý čt 16.30 – 17.30 hod. Kutílek pro děti 3 až 7 let
Budeme společně brousit, pilovat, natírat, barvit, sprejovat,
lepit, klepat, bouchat, čmárat, stříhat a tvořit si výrobky:
lodičky, ptáčky, krmítka, kouzelné pytlíky, voňavé polštářky,
vlastní mini dřevěnou stavebnici, látkový míček, vrtulník
a mnoho dalšího. S Jardou Střeštíkem. Cena na pololetí
1300 Kč, od února 2017, přihlášky na petra@4medvedi.cz.

Stop domácímu násilí
Cvičitelka Hanka Kynychová se stala tváří preventivní kampaně projektu „Zkus to říct“, kterým se
Policie ČR snaží poukázat na to, jak důležitá je
prevence domácího násilí a násilí na ženách.
Nebezpečnost a záludnost domácí násilí spočívá
v tom, že se odehrává opakovaně a dlouhodobě, za zavřenými dveřmi, tedy většinou beze
svědků, a agresorem je blízký člověk. Se známou
cvičitelkou se můžete setkat v sobotu 18. února od
9.00 do 14.00 hodin v historické Nuselské radnici
(Táborská 500). Poradí vám, jak si po vánočním
mlsání pořídit opět štíhlou postavu, ale promluvit
si s ní můžete také o závažnějších tématech.
„S Hankou Kynychovou jsme se spojili, protože
víme, že pro ženy je snazší svěřit se jiné ženě,
která podobou zkušeností sama prošla, a udělat
to při neformálním setkání, třeba při cvičení,“
14 Tučňák • 1/2017

K nejúspěšnějším sportům patří v Nuslích basketbal
a stolní tenis. „V 50. a 60. letech zde místo Sokola Nusle působil Slovan Praha Orbis a jeho basketbalistky se
staly opakovaně mistryněmi republiky, což se koncem
50. let podařilo i jejich mužským kolegům,“ vzpomíná
Jiří Rejzek. V 80. a 90. letech tu byl silný stolní tenis,
Ilona Uhlíková, která v Sokole dodnes působí jako
trenérka mládeže, se stala v roce 1983 dokonce mistryní Evropy. „I v nové éře je čím se chlubit. V sezóně
1998/99, již jako Sokol Nusle, získalo družstvo žen
titul mistryň ČR. Basketbalové mládežnické týmy patří
k nejúspěšnějším u nás a vzešla z nich třeba reprezentantka Kateřina Elhotová. V lyžařském oddílu zase
začínal olympijský reprezentant ve snowboardcrossu
Michal Novotný. Ale základem činnosti Sokola byl
vždy spíš masový a rekreační sport a tak by to mělo
být i v budoucnu,“ dodává nuselský starosta. (md)

zve všechny ženy zastupitelka Lucie Michková
(ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost
městské části Praha 4.
Čeká vás bohatý doprovodný program, přednášky, ochutnávky a setkání se známými osobnostmi ze světa českého showbyznysu. (red)

Klub zdraví Lhotka: út 17. ledna 18.00 – 19.00
hod. Vaše poslední hubnutí. Přednáší: Roman
Uhrin, autor knihy „77 inspirací pro zdravý život“.
Další akce jsou na www.zivotazdravi.cz. Vstupné
dobrovolné. Kontakt: Zálesí 50, info tel.:
733 761 059.

Nabídka kurzů pro těhotné a rodiče
Pořádá Společnost pro zdravé rodičovství
APERIO, V Luhu 6, Nusle (dostupné od metra
Pankrác, tramvaj Horky, bus Jezerka).
7. 1. 15.00-17.00 hod. Podpůrná skupina pro
ženy po CS, vede Zuzana Kovaříková

9. 1. 10.00 – 13.00 hod. Chovejte mě! aneb Jak
správně manipulovat s miminkem, vede Milena
Jeřábková
12. 1. 10.00 – 13.00 hod. Umění kojit, vede Petra
Davidová
14.-15. 1. Víkendový kurz předporodní přípravy, vede Markéta Drahotová
26. 1. 17.30-19.30 hod. Uzavíráme pracovní
smlouvy - seminář, vede JUDr. Jana Seemanová

Foto: archiv HK

Více informací najdete na: http://aperio.cz/8/
kurzy. (red)
www.praha4.cz
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Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

15. ne 19.00 Práskni do bot - komedie
16. po 19.00 Generálka - komedie
17. út 19.00 Shylock - drama
18. st 19.00 Manželské vraždění - komedie
19. čt 19.00 Zahraj to znovu, Same
		- komedie
20. pá 19.00 Takový žertík - komedie
21. so 19.00 Generálka - komedie
22. ne 16.00 Poslední aristokratka
		- komedie
19.00 Poslední aristokratka
		- komedie
23. po 19.00 Poslední aristokratka - zadané
24. út 19.00 Poslední aristokratka
		- komedie
26. čt 19.00 Poslední aristokratka
		- zadané
27. pá 19.00 Práskni do bot - komedie
29. ne 19.30 Paní plukovníková - zadané
30. po 19.00 Dědicové -komedie
31. út 19.00 Shylock - drama

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

4. st 19.30 Toni Erdmann - kinokavárna
6. pá 16.30 Tříkrálové odpoledne
		na Dobešce – pro děti
8. ne 15.00 Plaváček – dramatizace pohádky
9. po 18.00 Plavby po Jadranu – nejen ta známá
		
místa - vernisáž k výstavě fotografií
19.00 Zdeněk Kukal: Kololoď - přednáška
10. út 19.00 Přednáška o architektuře vinařství
		s Davidem Vávrou
11. st 19.30 Začít znovu - kinokavárna
14. so 15.00 Červená želva - film. klub pro děti
15. ne 15.00 O Sněhurce – romantický
		
muzikálek pro děti od 3 do 12 let
17. út 19.00 Plavby po Jadranu
		
– nejen ta známá místa …
19.00 Zdeněk Kukal: Czechia - přednáška
18. st 19.30 Božská Florenc - kinokavárna
19. čt 19.00 Trabantem napříč Afrikou
		
- přednáška s Danem Přibáněm
22. ne 15.00 Pohádka z budíku
23. po 19.30 Besídka 2017 – divadlo Sklep
24. út 19.30 Besídka 2017
25. st 19.30 Výběr z Besídek
26. čt 20.00 Jiří Schmitzer - koncert
29. ne 15.00 Pohádková rezervace - Past na Ptáčka
30. po 19.30 Košičan 3 - divadlo Vosto5
31. út 19.30 Parta Hic znovu zasahuje
		- satira Luboše Baláka

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

Komorní Fidlovačka

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

9. po
11. st
12. čt
13. pá
14. so
17. út
18. st
19. čt
21. so
23. po
24. út
25. st
26. čt
28. so
30. po
31. út

19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
15.00
10.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30

Magor
Eva tropí hlouposti
Famílie
Jeptišky
Famílie
Famílie
Dohazovačka
Eva tropí hlouposti
Jeptišky
Babička
Sen noci svatojánské
Magor
Až naprší a uschne
Famílie
Eva tropí hlouposti
Sen noci svatojánské

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

16. po
18. st
20. pá
23. so
27. po
29. so

19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30

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

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

leden 2017
Trad iční lout kové d ivad lo

7. 1. Sněhová královna
14. 1. Šípková Růženka

21. 1. Otesánek – premiéra
25. 1. Kašpárkovy čertoviny
hrajeme od 10:00 a od 14:00

28. 1. O Plaváčkovi
Sobotní pohádky hrajeme vždy od 14:00 a od 15:30
v KC Novodvorská na Praze 4

tel.: 608 982 230

www.praha4.cz

Pá 6. 19.30
		
Čt 12. 19.30
		
So 14. 17.00
		
Út 17. 19.30
		
St 18. 19.00
		
Čt 19. 20.00
		
Pá 20. 19.30
		
So 21. 15.00
		
So 21. 19.30
		
Ne 22. 17.00
		
Po 23. 19.30
		
St 25. 19.30
		
Po 30. 19.30

SRÁČI A HRÁČI - Mimesis,
Kolotoč - divadlo Maškara
Na Vánoce budu gay, česká
premiéra - divadlo Bez Hranic
Racajda (Tonka Šibenice)
- divadlo Bez Hranic
ANI O DEN DÝL!
- divadlo MIRAON
Sluha dvou pánů
- divadlo Bez Hranic
Improvizace: Začínáme
později - Improvizace.cz
HRÁČI A SRÁČI - Mimesis,
Kolotoč - divadlo Maškara
Králův poslední soud - Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Králův poslední soud - Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Hadrián z Římsů - divadlo
Bez Hranic
Prachy dělaj nevěstu
- derniéra - divadlo Bez Hranic
Jó, není to jednoduché
- divadlo Bez Zábran
Hokejky - The divadlo

4
7
12
18
19
21
21
25
28
30
31

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ

STŘEDA
10:00

veřejná generálka, LokVar – představení pro děti

SOBOTA
11:00

LokVar – představení pro děti

ČTVRTEK
19:30
STŘEDA
19:30
ČTVRTEK
19:30

DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ

ŽENA VLČÍ MÁK
herecký koncert Hany Maciuchové

BĚŽ ZA SVOU ŽENOU
komedie

ZÁZRAČNÉ CVIČENÍ
komedie s Vilmou Cibulkovou v titulní roli

LINDA A JEJÍ SVĚT

SOBOTA
11:00

Kočovné divadlo Rózy Blechové

SOBOTA
18:00

Cirkusový kabaret Branického divadla

STŘEDA
19:30

komedie

SOBOTA
11:00

LokVar – představení pro děti

PONDĚLÍ
19:30
ÚTERÝ
19:30

KABARET

DVA NAHATÝ CHLAPI

ČESKÝ HONZA

ZÁZRAČNÉ CVIČENÍ
komedie s Vilmou Cibulkovou v titulní roli

S PYDLOU V ZÁDECH
legendární představení s Josefem Dvořákem

POKLADNA DIVADLA PO-PÁ 15-17:00
TELEFON: +420 244 461 397

Co, kdy a kde
Stránka 1

Kostel Lhotka: ne 15. ledna
16.30 hod.
P. Mgr. Petr Šleich, Křesťanská
inspirace v české populární hudbě
(Kubišová, Kryl a další). Boční
kaple kostela na Lhotce, Ve Lhotce
36. Vstup zdarma.

Kaple sv. Václava, Thomayerova nemocnice: so 7. ledna 17.00
hod. tradiční Tříkrálový koncert
pěveckého sboru Gabriel. Vstupné
dobrovolné. Čt 12. ledna 16.00
hod. vystoupení žáků ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby
proslulých skladatelů od baroka
po 20. století na zobcové a příčné
flétny za klavírního doprovodu
pedagožky Ijjany Christové Nikolové. Vstup volný.
Žluté lázně: ne 1. ledna 12.00 hod.
Novoroční lekce Běžecké školy
Prahy 4. „Jdeme se protáhnout
a proběhnout. Klidně vezměte
i děti. Kousek po rovině, do schodů
i z kopce a někdo zvládne i finiš.
Tempo do lehkého zapocení,
povídavé. V cíli bude čekat svařák
a horký punč,“ láká Martin Dvořák,
hlavní organizátor projektů běžeckých škol v pražských částech 4, 5
i 6. Záštitu nad akcí převzal Zdeněk
Kovářík (ODS), zástupce starosty
MČ Praha 4.
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Senioři
Společenská rubrika

Čtecí babičky se osvědčily

P
Dne 19. listopadu oslavili diamantovou svatbu
František a Stanislava Pincovi z Krče.
Vše nejlepší přeje rodina.

Vzpomínka
Ve věku 82 let
zemřel v polovině prosince
Stanislav
Drexler
z Krče,
stavební
inženýr a malíř
samouk.
Jeho obrázky
s převážně
pražskými náměty si mohli návštěvníci kavárny
v Thomayerově nemocnici prohlédnout na jeho
první autorské výstavě letos na jaře. Stanislav
Drexler byl povoláním stavební inženýr a ve
své profesi působil dlouhá léta v Indii, Kuvajtu,
Iráku a dalších zemích světa. Malovat začal až
v 65 letech, přesto od té doby vytvořil více než
130 obrazů. (red)
Dne 13. ledna
2017 uplyne
dvacet let od
úmrtí PhDr.
Vladimíra
Miltnera, Csc.,
Ph.D. z Krče,
českého indologa - lingvisty,
vysokoškolského pedagoga
a autora zajímavých knih. Kdo jste Vladimíra
znali a měli ho rádi, prosím, vzpomeňte s námi.
Marie Miltnerová a synové.

Nekonečno Jana Kaplického
Průřez celoživotní tvorbou architekta Jana Kaplického i některé dosud nevystavené předměty
a projekty z jeho pozůstalosti můžete vidět na
výstavě v pražském Tančícím domě. Výstava se
koná při příležitosti architektových nedožitých
80. narozenin, které připadnou na duben 2017.
Expozici s názvem Nekonečno Jana Kaplického
si mohou senioři MČ Praha 4 přijít prohlédnout
17. 1. 2017 od 14.00 hodin. Zlevněné vstupné (pro
skupinu nad 20 lidí) činí 40 Kč na osobu. Přihlášky jsou přijímány od 9. ledna 2017.(red)
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raha 4 ocenila seniory zapojené do projektu Čtecí babičky, kteří dětem v mateřských
školách městské části čtou z dětských
knížek. Projekt byl v Praze 4 zahájen v letošním roce, ale už je do něj zapojeno více než 20
seniorů. čtení probíhá v devíti mateřských školách a v krátké době bude rozšířen do dalších
tří mateřských škol.
„Moderní společnost si vytvořila vzdělávací
školské systémy a prarodiče přitom tak trochu
odstavila při výchově na vedlejší kolej. I přes
značnou úsporu času díky technice jsme ale
dnes kvůli spoustě jiných věcí v situaci, že
rodiče nemají na děti moc času. Bohužel se
v toku času také vytratila přirozená potřeba
aktivně zapojit prarodiče do procesu předávání
zkušeností,“ uvedl radní pro školství Jaroslav

Míth (ODS) a dodal: „Proto tento projekt vítám
a velmi oceňuji.“
Čtecí babičky jsou jednou z aktivit, kterou ve
spolupráci s MČ Praha 4 provozuje obecně prospěšná společnost Mezi námi. Cílem je upevnit
někdy poztrácené vazby mezi generacemi
a podpořit vzájemné setkávání nejmladších
a nejstarších pro posílení vzájemné ohleduplnosti.
„Naším stěžejním programem, který v této oblasti podporujeme, je právě program s názvem
PŘEČTI, v jehož rámci již do devíti mateřských
škol v naší městské části docházejí takzvané
čtecí babičky a našim nejmenším čtou pohádky
před odpoledním spaním,“ vysvětlila zástupkyně starosty pro sociální, zdravotní a rodinnou
politiku, Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). (red)

Senior Hobby klub
Pravidelné aktivity:
Úterý 10.00-11.00 hod. VESELÝ TRÉNINK
PAMĚTI v přízemí pavilonu A Hobby centra 4,
Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
17.00 - 18.00 hod. KURZ RELAXACE –
pravidelná hodina aktivního duševního
odpočinku s relaxačními a meditačními
technikami. Senior Hobby klub v klubu
Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč.

V lednu zveme na akce:

Čtvrtek 9.00 - 11.30 hod. SETKÁNÍ
U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu. Klub
Amfora. Vstup zdarma.

Na akce je omezený počet míst, proto je nutná rezervace v klubu Amfora (tel. 241 731 510, linka 21 nebo
602 507 510). (red)

Centrum Elpida

Čtvrtek 5., 12. a 26. 1. 9.30 – 11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Klub
Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Čtvrtek 19. 1. 9.30 -11.00 hod. TVOŘIVÁ
DÍLNA – PRÁCE S TEXTILEM v Senior Hobby klubu. Klub Amfora. Cena 40 Kč.

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Po 9. 1. 10.00–11.20 h.
Jazykový koutek pro seniory
Přednáška o učení ve stáří, tipy a triky. Jak
docílit toho, aby v hlavě něco zůstávalo.
St 11. 1. 14.15–15.45 h.
Koučink pro seniory
Přednáška o tom, jak zvládat obtížné situace,
které život přináší.

Po 16. 1. 9.00–12.00 h.
Praktický internet
TV, radio, aktuální info. Základní navigace
v džungli informací.
St 18. 1. 9.00–10.00 h.
Zahrady pražských usedlostí, vil a zámků
Přednáška o jejich zvláštnostech a proměnách
v historii. Porovnání pomocí obrázků, map či
fotografií. Z cyklu přednášek Povídání o Praze.

Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
Leden 2017
Národní divadlo – prohlídka s průvodcem
11. 1. od 14.00 h., sraz před divadlem, Národní 4,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 9. 1. – 25 míst; poplatek 60 Kč/os. Pozor, hodně schodů!
Cyklus 4 přednášek na téma Pražské katastrofy – 3. část „Velké morové rány a další nebezpečné
nemoci“
12. 1. od 14.00 h., malý sál Nuselské radnice, přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 9. 1. - 50 míst
Dům U Zlatého prstenu – prohlídka expozice s průvodcem
17. 1. od 10.00 h., sraz před domem, Týnská 630/6, Praha 1
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 9. 1.; 35 míst; vstupné 60 Kč/os.
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Jana Kaplického v galerii Tančícího domu (bez průvodce)
17. 1. od 14.00 h., sraz u Tančícího domu, Jiráskovo nám. 1981/6
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 9. 1.; 30 míst; skupinová sleva (při počtu nad 20) 40 Kč/os.
Ať žije Hurvínek – prohlídka výstavy v Muzeu hl. města Prahy – bez průvodce (možno i s vnoučaty!)
19. 1. od 10.00 a 14.00 h., sraz před muzeem, Na Poříčí 52
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 16. 1.; 2x 25 míst; snížené vstupné 50 Kč/os.
Filmové ateliéry Barrandov – prohlídka areálu, filmových kostýmů a ateliérů
24. 1. od 10.00 h., sraz před vchodem do filmových ateliérů, Kříženecké nám., Praha 5 (bus 105)
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 16. 1.; 2x 25 míst; vstupné 200 Kč/os. - za 120 minut
Jak se vyrovnávat se stresem – přednáška PhDr. Zdeňky Bártové
24. 1. od 14.00 h., malý sál Nuselské radnice
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 16. 1.; 35 míst
4. ročník šachového turnaje „O pohár starosty Prahy 4“ – junioři vs. senioři
26. 1. od 14.00 h., ZŠ Jílovská
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 9. 1.; 20 seniorů + 20 juniorů
Jak předcházet úrazům – přednáška/beseda s lékařkou MUDr. Antošovou na téma „Senior řidič;
senior na kole; doma bezpečně; pohybové aktivity seniorů“
31. 1. od 10.00 h., malý sál Nuselské radnice
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 23. 1.; 50 míst
Muzeum Stará čistírna v Bubenči – prohlídka s průvodcem
31. 1. od 14.00 h., sraz před vchodem do muzea, Papírenská, Praha 6 (bus 131)
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 23. 1.; 25 míst; vstupné 75 Kč/os.
Pozor, jen pro zdatnější - mnoho schodů!
ÚNOR 2017
Veřejná generálka div. představení „Třetí do páru“ v Branickém divadle
2. 2. od 11.00 h., Branické divadlo, Branická 63, (bus 170-196-197 U staré pošty)
výdej vstupenek 17. 1. od 8.00 do 8.30 h., přepážka č. 34, přízemí MČ Praha 4, Antala Staška - 260 míst
Muzeum policie – komentovaná prohlídka s průvodcem
7. 2. od 10.00 h., sraz před muzeem, Ke Karlovu 1, Praha 2
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 30. 1. –25 míst; snížené vstupné 10 Kč/os.
Nový cyklus 4 přednášek na téma Jak spolu žít a vycházet – 1. část „Dlouhodobý partnerský
vztah, jak spolu komunikovat a žít“
7. 2. od 14.00 h., malý sál Nuselské radnice
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 30. 1. – 50 míst
Klementinum - prohlídka s průvodcem
9. 2. od 10.00 h., sraz u vchodu Karlova 1, Praha 1
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 30. 1. – 25 míst; snížené vstupné 100 Kč
Cyklus 4 přednášek na téma Pražské katastrofy – 4. část „Válečné katastrofy“
9. 2. od 14.00 h., malý sál Nuselské radnice
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od 31. 1. - 50 míst

Vyplňte volný čas cvičením
Společnost Senior fitnes nabízí současným i budoucím cvičencům zdravotního cvičení možnost aktivního strávení volného času. Kde se cvičí? V TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI, č. 1668, v pondělí
od 12.00 do 13.00 hod., v KC Novodvorská, Novodvorská 151, v pondělí od 9.00 do 10.00 a od 10.00
do 11.00 hod., v bazénu v Podolí ve středu od 11.50 do 13.40 hod. a ve Fitness Action, Štúrova 20, ve
čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod. Hodina zdravotního cvičení stojí 40 až 50 Kč, noví cvičenci mají první
hodinu zdarma. Info na na www. seniorfitnes.cz, e-mail: seniorfitnes@seznam.cz nebo
I. Vaňkátová na telefonním čísle 732 926 846. (red)
www.praha4.cz

Do Branického divadla
na generálku
MČ Praha 4 zajistila pro své seniory v novém roce
divadelní představení v Branickém divadle – jedná
se o veřejnou generálku představení „Třetí do páru“,
která se bude konat ve čtvrtek 2. února od 11.00
hod. Lístky si senioři nad 63 let s trvalým bydlištěm
v MČ Praha 4 mohou vyzvednout 17. ledna od
8.00 do 8.30 hod. v přízemí Úřadu MČ Praha 4.
Vstupenky se vydávají pouze na základě vlastního
občanského průkazu, u manželů lze vydat 2 vstupenky jednomu z manželů, ale je třeba přinést ke
kontrole oba občanské průkazy. (red)

Mýty o starobním důchodu - II.
Na další otázku odpovídají pracovníci České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Je pravda, že lidem, kteří pracovali v těžkých
profesích, se důchod počítá výhodněji?
Rozdělení zaměstnání do tzv. preferovaných pracovních kategorií bylo zrušeno od roku 1993. Na výpočet
důchodu podle současných předpisů nemá druh
vykonávané práce vliv. Výjimkou jsou např. některé
kategorie horníků, kteří mají stanoven odlišný (nižší)
důchodový věk. Obecně platí, že na výši důchodu má
vliv získaná doba pojištění a výdělky v tzv. rozhodném
období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku předcházejícího roku přiznání důchodu. (red)

Šachový souboj senioři
versus junioři
Ve čtvrtek 26. ledna od 14.00 hod. proběhne v ZŠ
Jílovská již 4. ročník šachového turnaje „O pohár
starosty MČ Praha 4“, kde se již tradičně utkají zkušení šachisté seniorského věku (nad 63 let) s těmi
méně zkušenými – juniory do 15 let. Podmínkou
účasti je trvalé bydliště na území MČ Praha 4,
případně docházka do školy v Praze 4. Hraje se na
20 šachovnicích 7 kol
švýcarským systémem,
čas je 2x10 minut na
partii. Přihlášky se
přijímají již od 9. 1. na
bezplatné telefonní lince
800 100 128. (red)

Prohlídka staré čistírny
v Bubenči
Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči je
významným dokumentem historie architektury,
techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901–1906 jako poslední článek systematické
stokové sítě v Praze. K čištění většiny odpadních
vod města Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla
nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu
Ústřední čistírna odpadních vod. MČ Praha 4 nabízí
svým seniorům možnost prohlídky s průvodcem
31. 1. od 14.00 hodin. Sraz před vchodem do muzea
Papírenská 6, Praha 6. Vstupné je 75 Kč na osobu,
pozor vhodné jen pro zdatnější (je zde mnoho
schodů). Přihlašování na akci je od 23. ledna. (red)
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Inzerce
Stepan-Mollay_44x30

BALKAP, s.r.o.

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

5.2.2014 11:

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

KOUPÍM starý nábytek

23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví
SC-362610/01

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

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-362669/01

SC-362702/01

SC-332422/02

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC- 362727/1

SC-362703/01

SC-362694/01

KOUPÍM starý nábytek

SC- 362722/01

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

44

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

Mytí oken
Čištění
koberců
dřevěný
a z chromových
trubek,
i poškozený
do
roku 1970.
a
nábytku
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Firma
PVJ
GROUP
Platba ihned,
vlastní
odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
Tel.:pavar11@seznam.cz
602 877 566
e-mail:

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

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

SC-362719/01

SC-362725/01

Zdraví, štěstí
a pohodu
v novém roce
přeje Český Domov

SC-362695/01

44

inzerce

Komfort, profesionalita a bezpečnost.
100% Audi Service.

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

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

Využijte naše služby v autorizovaném servisu Audi.

AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126, Praha 4, tel.: 251 002 815, www.autojarov-kunratice.cz
SC-362717/01

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017

20.5.2017 PRAHA
Tipsport arena, 15:00 a 20:00

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA OD 3. BŘEZNA 2017

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!
Více informací a vstupenky na

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

VSTUPENKY A VÍCE INFORMACÍ : WWW.ROCKYPRAHA.CZ
SC-351899/88

SC-351899/87

servis
Info
Svoz odpadu během
vánočních svátků
Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu v Praze 4 během vánočních a novoročních svátků tak, aby nedocházelo k přeplnění
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Do
31. 12. 2016 budou zajištěny normální pracovní
směny a svoz směsného odpadu bude probíhat
dle příslušných svozových programů, tedy jako
v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech budou svozy tříděných složek
odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu bude do 31. 12. 2016 prováděn mimořádný
svoz skla v určitých oblastech a jinak bude
vše probíhat také dle příslušných svozových
programů. (red)

Výzkum cigaretových nedopalků
MČ Praha 4 se připojila k unikátnímu
projektu nadačního
fondu Čisté město
a Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, jehož
cílem je výzkum
možné recyklace
cigaretových nedopalků. Poskytla
několik sběrných
nádob s popelníky, ze kterých budou cigaretové
nedopalky využity pro účely výzkumu. Tyto
označené nádoby jsou umístěny na pěší zóně
v ulici Budějovická a v prostoru nadzemního
podlaží stanice metra Budějovická. (red)

Kam s opadanými
vánočními stromečky?
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob
na směsný odpad, protože tím snižují jejich
kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou
popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např.
sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale
v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) odložte stromky k nejbližším kontejnerům na
tříděný odpad. Lidé by měli stromky vyhazovat
nejlépe den před odvozem komunálního odpadu,
aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do
vozů na komunální odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po
celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je
u specializovaného odběratele, který stromky
štěpkuje a následně poslouží například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené
stromky putují společně se směsným odpadem
k energetickému využití do ZEVO Malešice.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru
na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného
dvora. (red)
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Hasiči pomáhají lidem dokonce
i od snubních prstýnků

P

řijde-li do Prahy 4 velká voda, je-li potřeba
zachránit ukňouranou kočku ze stromu
nebo rychle uhasit ohnivého kohouta, v akci
uvidíte stejné uniformy a možná i tváře. Práce
hasičů z krčské stanice je zkrátka mnohem pestřejší, než by se možná na první dojem zdálo.
Hasičská stanice (HS) s číslem 6 stojí na rohu
ulic Na Krčské stráni a U Krčské vodárny od
roku 1970, kdy se sem kvůli výstavbě metra
přestěhovala z Budějovického náměstí. Její muži
(k zásahům jezdí výhradně pánské posádky)
chrání majetek a pomáhají v nouzi většině
obyvatel MČ Praha 4, neboť jejich pracovní
teritorium obsahuje Braník, Hodkovičky, Krč,
Kunratice, Lhotku, Michli, Nusle, Podolí, Vršovice a Záběhlice. „Službu mají postupně tři směny
o 18 mužích, kteří pracují nonstop
24 hodin a pak mají dva dny volna,“ říká npor.
Mgr. Jiří Musil, velitel HS 6 – Krč, který tu velí
13 let. Místní hasiči, mezi kterými najdete
specializovanou lezeckou skupinu a letecké záchranáře, se určitě nenudí, neboť podle statistik
průměrně zasahují u 758 případů ročně, což je
minimálně 2 x denně. Kromě toho také pořádají
pro naše školáky exkurzi po HS nebo je ve třídách seznamují s protipožární problematikou.

Do spodních kulatých otvorů strčil po jednom
z prstu z každé ruky, aby po pár minutách urputného dolování zjistil, že prstíky už nemůže
vyndat zpět…
Práce hasičů určitě není jednoduchá a nemůže
ji také vykonávat každý. Například profese strojníků, mimochodem stále žádaných, vyžaduje
především zdravotní, fyzickou způsobilost a psychickou odolnost. To si uvědomuje i Rada MČ
Praha 4, která mužům, riskujícím svoje životy
pro druhé, poskytla finanční dar ve výši
45 000 Kč. „Peníze jsou určeny na nákup základního vybavení a nářadí, které krčští hasiči při svých
zásazích používají,“ řekl Zdeněk Pokorný (STAN
– Tučňák), radní pro bezpečnost, IT a grantovou
politiku MČ Praha 4, a podotkl: „Z mého pohledu
je ovšem velice zvláštní, že tyto prostředky hasiči
nedostanou od ministerstva vnitra.“
„Praze 4 patří náš dík a jsem rád, že spolupráce
a kontakt s radnicí se oproti minulým rokům velice zlepšil,“ poděkoval na závěr Jiří Musil. (md)

Praha 4 věnovala finance
„Jezdíme nejen k požárům, ale také k technickým zásahům, kdy vyprošťujeme lidi z uvízlých výtahů či je vystříháváme z automobilů,“
vypočítává náplň práce Jiří Musil. Hasiči rovněž
pomáhají lékařům, lidem před operací opatrně
odřezávají „zarostlé“ snubní prsteny z prstů. Za
nejkurióznější případ z poslední doby ovšem
považují výjezd k nešťastníkovi, který se snažil
z plechové dopisní schránky vyšťourat psaní.

Velitel Hasičské stanice č. 6 – Krč Jiří Musil představuje útroby jednoho ze zásahových vozidel.
Foto: Martin Dudek

Nový projekt pomůže ženám
v předdůchodovém věku

Z

dravotnické zařízení MČ Praha 4 hledá
ženy ve věku 55-64 let ohrožené na trhu
práce (ve výpovědní lhůtě, registrované
na ÚP, neaktivní), kterým bezplatně
poskytne komplexní podporu s cílem zlepšit
jejich postavení na trhu práce v rámci realizace
zcela nového projektu financovaného v rámci
Operačního programu Zaměstnanost. Těmto
ženám zprostředkuje odborné vzdělávání
kurzem „Chůva pro děti do zahájení povinné
školení docházky“ v rozsahu 160 hodin se závěrečnou profesní zkouškou akreditovanou MPSV.
Součástí účasti v projektu je také poskytnutí
individualizovaného motivačního a psychologického poradenství a souběžná asistence při
zprostředkování zaměstnání na pozici chůvy

v nově vznikajících dětských skupinách, MŠ
a u mladých rodin v Praze.
Realizace odborného kurzu bude zahájena v březnu 2017, konání závěrečných zkoušek z profesní
kvalifikace je plánováno na léto 2017. Více informací
o kurzu i projektu naleznete na www.zzpraha4.
cz v sekci Projekty. Zájemkyně nechť kontaktují
paní Lenku Dvořákovou na
telefonu 775 474 618 nebo
e-mailu lenka.dvorakova@
zzpraha4.cz. Kapacita kurzu je
omezena! (red)

www.praha4.cz

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – leden
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická

02 16:00–20:00
02 16:00–20:00
02 16:00–20:00

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
Halasova x U Strže
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Mikuláše z Husi
Pod Dálnicí č.1
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
Nad lesním div. x Němčická
Pod Krč .lesem x V Jehličí
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Vzdušná x Na Rovinách
K Výzkumným ústavům

02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
06
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
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

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
20
20
20
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27

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

27
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

Elinka o kousek blíže k naslouchadlu

P

ředvánoční svoz plastových víček na
pomoc skoro tříleté Elince ze Spořilova byl
opět velmi úspěšný. Dohromady se jich sešlo více než jedna a čtvrt tuny, díky čemuž
poskočí transparentní účet postižené holčičky
o zhruba 8500 korun. Dívenka má oboustrannou
vadu sluchu a peníze se použijí na nákup speciálního naslouchadla, které je vhodné pro malé
děti a které by jinak bylo mimo možnosti tatínka
a babičky, se kterými Elinka vyrůstá.
Další svoz plastových víček proběhne za čtvrt
roku a všichni věří, že bude rekordní. V této
souvislosti je potřeba poděkovat všem, co se
na sběru víček podílejí: základním školám Na
Chodovci, Školní, Bítovská, Křesomyslova,
Nedvědovo nám., Jílovská, Jižní a Filozofská,
mateřským školám Svojšovická, K Podjezdu,
Na Chodovci, Jihozápadní, Krčská, Mezivrší,
V Zápolí a Alšovy sady. Dále pak gymnáziu
Budějovická a Thomayerově nemocnici, kde
www.praha4.cz

sběr probíhá také, a v neposlední řadě i zaměstnancům radnice, kteří rovněž sbírají a kde i vy
můžete svá víčka pro Elinku zanechat, podobně
jako na všech informačních centrech úřadu.
Dívence lze přispět také přímo. Transparentní
účet Elinky má číslo 2301019521/2010 a je vedený u Fio banky. (red)

Vítání nových občánků
V listopadu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme
za krásná vystoupení mateřské škole Trojlístek
a příjemnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 8. listopadu byli přivítáni: Izabel
Rattay, Michael Rožek, Jiří Broda, Šárka Podzimková, František Podzimek, Karolína Dušková,
Sofie Černá, Kristýna Paulíčková, Jan Volák, Ella
Pěničková, Rozálie Kropáčková, Jana Vajsochrová, Eliška Pevná, Nikola Houzarová, Jáchym
Krupa, Jakub Hrubec, Félix Peter Pompura,
Klára Hejlová a Kristián Šmejkal.
V úterý 22. listopadu byli přivítáni: Matyáš
Hendrych, Kateřina Válková, Matyáš Macháček, Anna Draganová, Josef Brabec, Veronika
Voříšková, Petr Borek, Matyáš Culka, Anna Vladařová, František Fornůsek, Nikol Kukáčková,
Anna Pospíšilová, Matyas Hottmar, Lukáš Kott,
Kryštof Hájek a Izabela Mášová.
Ve středu 23. listopadu byli přivítáni: Daniel
Graham, Eliška Fuchsová, Daniel Heřmanovský,
Matěj Ulrich, Linda Drábková, Jiří Jursa, Lucie
Horvátová, Zuzana Albertová, Kateřina Školová,
Ondřej Šindelář, Adéla Komoňová, Sofie Soušková, Tomáš Tvrz, Martin Velek, Lucie Šimunová,
Matouš Mánek, Renata Lavičková, Kryštof Krnáč
a Tomáš Chrastný. (red)

Info
Doprava v úseku Plynárna Michle – Spořilov
Do neděle 30. ledna (přibližně do 0.30 hodin) je dočasně obnoven provoz tramvají ve vyloučeném úseku v obou směrech. Linky číslo 11, 14 a 56 se vrátily
na své pravidelné trasy, linka číslo 13 je provozována
v trase Černokostelecká – Zvonařka. Mimo provoz je
v tomto období dočasně zřízená zastávka Spořilov
pro autobusové linky číslo 135, 136 a 213. Změny
tras autobusových linek číslo 150 a 188 zůstávají
v platnosti. Od 30. ledna (přibližně od 0.30 hodin)
do 1. dubna 2017 (přibližně do 0.30 hodin) bude rekonstrukce pokračovat další etapou, vyloučený úsek
bude znovu Plynárna Michle - Spořilov. (red)
Mobilní kancelář ušetří čas
Pražská plynárenská ve spolupráci s ÚMČ Praha 4
nabízí odběratelům zemního plynu tzv. „mobilní
obchodní kancelář“. Jejím prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném
logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na
parkovišti před školním objektem v Jitřní ul. č. 185.
V kanceláři lze vyřídit: zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu; změny smluvního vztahu
(způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.);
převzetí reklamace; výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru a získat informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu. Info na tel.
267 175 366, 267 175 202, www.ppas.cz. Termíny
přistavení (vždy od 8.00 do 12.00 hod.): 27. ledna,
3. března, 21. dubna, 26. května a 30. června. (red)
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na konec
Společnost
Třešňovku oživí sousedské slavnosti i ovečky
Jak se dařilo branické třešňovce v uplynulém roce
a co je v plánu letos? Ekocentrum Podhoubí zde za
podpory hlavního města Prahy a s pomocí nadšenců všech věkových kategorií vysázelo 15 dalších
třešní, z nichž každá má svého adoptivního rodiče.
V sadu se povedlo uspořádat čtyři brigády, došlo na
sekání trávy, sbírání odpadků, kácení náletových
dřevin a další činnosti, nezbytné k obnově a údržbě
sadu. Třešňovka je místem pravidelného setkávání
sousedů i návštěvníků z okolí. Proběhly zde TřeŽně – týden volné sklizně třešní pro veřejnost s asistencí dobrovolníků, který zakončila sousedská

Soutěž
slavnost Třešňobraní. Ve spolupráci s Ekoškolkou
Rozárkou se tu konaly akce pro rodiče s dětmi, jako
je Posvícení či Uspávání broučků. Nechyběl ani
improvizační zápas skupiny R.A.C.I. V září se zde
poprvé páslo ovčí stádo, které napomohlo údržbě
sadu. Pastva vzbudila značný zájem u místních
obyvatel i náhodných kolemjdoucích. V roce 2017
třešňovka opět ožije, v březnu je plánována výsadba posledních 15 stromků. Následovat bude veřejná beseda o pastvě a jejím přínosu, na kterou bude
navazovat jarní a podzimní pastva ovcí. Můžeme
se také těšit na další TřeŽně a Třešňobraní. Více
informací na www.podhoubí.cz. (red) Foto: EP

Vyhrajte knihu Zatracení
Novinář a spisovatel Jiří Bigas představuje v pěti povídkách smutné a podivné
hrdiny, viníky a nevinné
oběti, o nichž si my čtenáři nemůžeme nikdy být
tak docela jistí, kdo je
kdo.
Působivé příběhy, zasazené do charakteristických
období novodobých českých dějin od konce druhé světové války, autor poskládal ze střípků
v okolí bývalých Sudet, kde vyrůstal. Do tohoto kraje přišli po válce jeho rodiče, aby nahradili, podobně jako tisíce jiných přistěhovalců, původní německy mluvící obyvatele.

Soutěžní otázka:

Kde se spisovatel Jiří Bigas narodil?
a) Písek b) Č. Budějovice c) Horní Dvořiště
Odpovědi zasílejte do 10. ledna 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získá 7., 32. a 59.
správná odpověď. Výherci z prosincového čísla (správná odpověď - b) 19): Katka Mohrová, Mila Sykorová
a Tomáš Novák. Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Vážení zastupitelé, vážení radní,
vážený starosto,
obyvatelům Hodkoviček skutečně vadí to
podstatné, a to je celková hmota a urbanistické pojetí projektu. Dovolíme si upozornit, že
výhradu k celkovému pojetí projektu nevyjadřuje pouze několik „nadšenců“ z řad občanských spolků, ale svůj nesouhlas vyjádřilo již
téměř 2 800 obyvatel Prahy, z toho
1 500 obyvatel s trvalým pobytem na území
MČ Praha 4, kteří připojili svůj podpis pod
petiční akci proti stávající podobě záměru.
A další podpisy přicházejí.
Z pohledu celkové hmoty a urbanistického pojetí jsou obyvatelé Hodkoviček připraveni záměr
akceptovat za následujících podmínek:
·bude zásadním způsobem snížena celková
hmota záměru,
· nová zástavba bude respektovat a vycházet

Pomoc
z urbárního charakteru bezprostředně sousedící
zástavby starých Hodkoviček,
· záměr se stane součástí Hodkoviček, otevřeným a prostupným územím, které propojí
starou a novou zástavbu Hodkoviček a současně
přinese do území i nový, kvalitní veřejný prostor
a dobrou občanskou vybavenost.
Za zavádějící až manipulativní považujeme také
způsob, jakým VERANO REAL obhajuje fakt, že
byl záměr označen za podlimitní, tj. bez požadavku na posouzení z hlediska vlivu na životní
prostředí (EIA).
Společnost FINEP vždy veřejně deklarovala, že
chce na předmětných pozemcích realizovat dvě
etapy záměru o celkové kapacitě více než
500 bytů. I z tohoto důvodu rada požadovala, aby
byl záměr posouzen z hlediska vlivu na životní
prostředí, a to pro obě etapy současně. (red. zkr.)
Spolek Bydlení v Hodkovičkách
Spolek Přátelské Lysiny
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Zázemí pro ženy v nouzi
Jedinečné zařízení bylo otevřeno v zrekonstruovaných prostorách v Žitné ulici.
Středisko se zaměřuje na ženy, které jsou
akutně ohroženy ztrátou bydlení kvůli
své sociálně nepříznivé situaci a vyžadují
speciální péči a pomoc. Jedná se o společný projekt Arcidiecézní charity Praha,
hlavního města Prahy a městské části
Praha 1. Skupina žen tvoří mezi osobami
bez přístřeší menšinu (kolem 20 %), ale
vyžaduje pro řešení své situace speciální
pomoc a přístup. Vedle přímé pomoci klientkám středisko napomůže také eliminaci
patologických jevů spojených se ztrátou
trvalého bydlení, jako je nepřiměřené
využívání veřejných prostor a prostředků
MHD, šíření infekčních a parazitických
onemocnění, drobná kriminalita, pouliční
žebrota apod. (red)
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JEN V HYUNDAI CENTRUM VALOUŠEK V PRAZE NA CHODOVĚ

MEGA NABÍDKA REFERENČNÍCH VOZŮ
Hyundai i20 1,2i r.v. 2016

235 000 Kč

Hyundai ix20 1,4i r.v. 2016

260 000 Kč

y
i30 –metalický
ý lak 1,6
Hyundai
r.v.2016

315 000 Kč

Hyundai Tucson 1,7 CRDi r.v.2016

490 000 Kč

www.hyundaivalousek.cz

adresa: Ke Stáčírně 2292/19 Praha 4 – Chodov, E-mail: hyundai@hyundaivalousek.cz
telefony prodej: 602 703 868, 727 832 115, 602 150 560, 727 944 220
SC-362699/01

H U D E B N Í D I VA D L O K A R L Í N
ve s p o l u p r á c i s T WO M E N P RO D U C T I O N
uvádí

Hrají: E. Burešová, M. Procházková, J. Kopečný, R. Tomeš, J. Vojtek, P. Dopita,

J. Langmajer, S. Tofi, A. Gondíková, I. Jirešová, M. Písařík, L. Korbel, J. Nosek,
P. Ryšavý, O. Bábor, P. Pecha, M. Malinovský, J. Štágr, V. Beneš, V. Zavřel a další.
Generální partner
muzikálu Čas růží

Partner
muzikálu Čas růží

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

www.hdk.cz
SC-362709/02

SC-361122/25

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

OTEVŘENO: KAŽDÝ TÝDEN - VŽDY
OD 10:00 do 17:00, VE DNECH ÚT 3. 1.,
ST 4. 1., ČT 5. 1. 2017

(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. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
SC-362691/01
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

