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NOVINKY

PESTRÝ PODZIMNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. PROSINCE 16:00 – 19:00
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DÁRKOVÉ ŠEKY NOVODVORSKÁ PLAZA
unčeskýc

Oslavte u nás svátek duchů. Strašidelná vesnice s moderovanou
show, tradiční vykrajování dýní nebo lampionový průvod.
Ale hlavně halloweenské slevové akce obchodů, sledujte
www.plazanovodvorska.cz
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1. LISTOPADU 15:00 - 19:00

Pospěšte pro spoustu skvělé zábavy, mikulášskou nadílku a hlavně
předvánoční akce obchodů.
ských
orunče
pětsetk

HALLOWEEN

DOBRÝ NÁPAD POD STROMEČEK
gift

Nevíte si rady s vánočními dárky? Věnujte dárkové šeky
v hodnotě 200 či 500 Kč, které vám navíc zabalíme do stylové
obálky! V pracovní dny zakoupíte na ředitelství centra nebo
o víkendech na infostánku. Věnujte dárek bez obav, zda je vaše
volba správná!

BABYBAZAR

10. LISTOPADU
Jedinečná příležitost prodat či nakoupit nejenom dětské oblečení
a obuv, ale tentokrát i hračky.

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ÚSMĚV

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16:00

NOVÉ OBCHODY
Otevřeli jsme pro vás směnárnu AAA Valuty v přízemí a domácí
potřeby ORION v prvním patře, kde najdete více než 5 000 položek praktických potřeb pro vaši domácnost.

V prvním patře centra. Program na měsíc listopad:
3. 11. JAK PEJSEK S KOČIČKOU POUŠTĚLI DRAKA
10. 11. KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
17. 11. O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
24. 11. KAŠPÁREK A JEHO UČENÍ

PRODEJ VÁNOČNÍCH OZDOB,
STROMEČKŮ A KAPRŮ

VÁNOČNÍ STROM
S RÁDIEM KISS 98

23. LISTOPADU AŽ 20. PROSINCE
Splňte vánoční přání dětem z dětských domovů a azylových domů.
Sledujte náš web a facebook.

Vybavte se u nás na štědrý večer! Stánek s vánočními ozdobami
najdete od 17. listopadu v přízemí u infostánku, od 29. listopadu
si před obchodním centrem můžete zakoupit vánoční
stromeček a od 20. prosince i čerstvé kapříky.

plazanovodvorska.cz

SC-350185/08

slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
v letošním roce se po dlouhé době podařilo
uspořádat setkání téměř všech starostů městských částí z celé Prahy. Na tomto setkání
jsme se zamysleli nad způsobem financování
městských částí a nad vztahem hlavního
města Prahy a místních radnic. Rozhodně
jsme ocenili takové služby poskytované hlavním městem, jako je například městská hromadná doprava, která patří mezi nejefektivnější sítě veřejné dopravy, a díky zlevněné
tramvajence za 3 650 korun na rok i mezi
nejlevnější.
V jiných oblastech situace však už tak růžová není. Jako starostové například často
vysvětlujeme občanům, proč není opraven
ten či onen chodník. Důvodem je v tomto
případě fakt, že patří magistrátu a prostředky na jeho opravu jsou v rozpočtu hlavního
města.
Městské části dostávají z částky více než
30 000 korun na osobu, která přijde do rozpočtu hlavního města Prahy od státu, méně
než jednu desetinu. V případě městské části

Praha 4 je to nyní zhruba 2 500 korun. Přitom městské části pro své obyvatele zajišťují
mnohem více než desetinu služeb. Jenom ve
školství to jsou tři roky v mateřských školách
a devět let na základních školách oproti čtyřem letům středního školství zajišťovaných
hlavním městem.
Starostové městských částí se na svém
sněmu zcela vzácně shodli, a to napříč politickým spektrem i mezi velkými a malými
městskými částmi, že je na čase změnit dosavadní praxi a posílat větší část prostředků
tam, kde jsou zapotřebí nejvíc a kde budou
nejblíž obyvatelům. To znamená do rozpočtu městských částí, které z nich následně
mohou financovat služby pro děti i seniory.
Na svůj podíl služeb poskytovaných občanům žádáme 2 900 korun na obyvatele. Tedy i nadále necelou jednu desetinu, a přitom svým obyvatelům poskytujeme mnohem víc.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

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

Tr a d ičn í lout kové d iv ad lo
19. až 21. listopadu proběhne v Kulturním
centru Novodvorská první ročník pohádkového
festiválku Novodvorský Zvoneček. Naši
kamarádi loutkáři a divadelníci spolu s námi
připravují třídenní divadelní smršť, ve které si
vyberou děti i rodiče!
Těšit se můžete třeba na Říši loutek, divadelní
spolek Kubrt nebo divadélko Frydolín a mnoho
dalších, to vše pod taktovkou divadla Zvoneček,
které pro Vás samozřejmě chystá také spoustu
pohádek. Sledujte naše webové stránky
www.zvonecek.info nebo náš facebook.
Těšíme se na Vás!

ADVENTNÍ KONCERTY
na Nuselské radnici
•

•

novodvorský

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

I. adventní týden, 26. listopadu 2015, 17. hod.
Jaroslav Krček a jeho soubor MUSICA VIVA
Předvánoční čas v hudbě staletí
II. adventní týden, 2. prosince 2015, 17. hod.
Lubomír Brabec
Koncertní kytara a zpěv

III. adventní týden, 11. prosince 2015, 17. hod.
Česká muzika Jiřího Pospíšila
Čas předvánoční a vánoční v lidové hudbě
IV. adventní týden, 16. prosince 2015, 17. hod.
Jana a Hana Jonášovy - sólistky Národního divadla v Praze
Parnas Quartet Prague (smyčcové kvarteto)
Hudba starých mistrů a koledy české i evropské
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 30,- Kč v prodeji od 2. listopadu 2015
na pobočce Czechpoint v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

STRANA 3

aktuálně

DĚTI MOHOU NOVĚ VYUŽÍVAT ZDARMA RANNÍ DRUŽINY
Od začátku října nemusí školáci navštěvující první až pátou třídu v Praze 4 podupávat před
začátkem vyučování před školou. Před zimou a nepřízní počasí se schovají do ranních družin, které díky MČ Praha 4 fungují zdarma pro všechny děti 1. stupně ve všech 21 školách
zřizovaných naší městskou částí.
„S projektem jsme přišli sami v rámci naší
dlouhodobé snahy podporovat sladění soukromého a pracovního života dětí a rodičů a zároveň i bezpečné cesty do školy. Rodiče ani děti
tak nemusí řešit problém, zda půjdou do školy samy, nebo budou ráno delší dobu „zevlovat“ před školou, když dospělí musí dříve do
práce. Ranní družiny proto fungují již od 6.30
hodin,“ vysvětluje důvod jejich vzniku radní
Jaroslav Míth (ODS) a pokračuje: „Vše funguje
v rámci stávající družiny, tedy bez jídla a programu, ten se připravuje až v odpolední družině. Děti si mohou hrát, číst, popřípadě připravovat na výuku.“ Projekt ranních družin se
vztahuje na všech zhruba 5 800 žáků 1. stupně, přitom placené školní družiny dnes navštěvuje přibližně 3 800 dětí.
Městská část na ranní družiny uvolnila do
konce roku ze svého rozpočtu částku přes
400 000 korun. „Po zjištění skutečného zájmu

o provoz bude vyhodnoceno, o kolik se skutečně navýší nároky na školní družinu proti dosa-

■ Radní pro školství Jaroslav Míth a předsedkyně výboru pro bezpečnost Lucie
Michková při předávání „véček“ dětem
z našich škol. Foto: Zdeněk Kříž

SBĚR VÍČEK PRO HONZÍKA UZAVŘEN
Začátkem října se uskutečnil poslední svoz
PET víček pro Honzíka a také poslední svoz
víček v roce 2015. Pytle s víčky předaly Billa,

■ Zástupce starosty Lukáš Zicha s více
než tunou nasbíraných víček. Foto: Verona Ballay

s. r. o., Křejpského a Freyova ul., Gymnázium
Budějovická, ZŠ Křesomyslova, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Ohradní 1. B., ZŠ Na Chodovci, ZŠ Plamínkové, 1. stupeň ZŠ Nedvědovo náměstí,
MŠ V Zápolí, MŠ Kukučínova, MŠ Krčská (Tajovského), MŠ Na Chodovci, MŠ Plamínkové
1589, ZŠ Sdružení, ZŠ Filosofská (objekt Jitřní) a Thomayerova nemocnice. Celkem se odevzdalo 1326,2 kg PET víček. „Jsem moc rád,
že díky této sbírce maminka Honzíkovi mohla
zakoupit zátěžovou přikrývku 130 x 75 cm za
6 232 Kč a doplatila mechanický vozík HOP2MAX pro Honzíka ve výši 10 230 Kč,“ uvedl
zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP) a pokračoval: „Těší mne, že i české firmy dokáží
využít PET víčka třeba k výrobě zahradního
nábytku či kompostérů. Rád bych poděkoval
všem občanům, kteří se na sbírce PET víček
podílejí. Jedná se o dobrou věc a osobně podpořím sběr víček i v roce 2016 pro další dítě,
které bude naši pomoc potřebovat.“ 
(md)

HLEDÁ SE NÁJEMCE BRANICKÉHO
DIVADLA
Praha 4 hledá nájemce Branického divadla, který bude na této scéně zajišťovat v příštích
letech divadelní provoz. Budova Branického divadla prošla v nedávné době náročnou rekonstrukcí, která historický, téměř devadesát let starý objekt, připravila na moderní provoz.
„Na úřední desce je již zveřejněn záměr pronájmu budovy Branického divadla,“
uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP) a dodává: „Chceme najít optimální poměr mezi kvalitou repertoáru, který nový nájemce zajistí, a výší nájmu.“ Celé znění zá-
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vadnímu stavu a podle toho bude alokována už
reálná částka na podporu provozu v roce 2016,“
dodává Jaroslav Míth.

S družinou bezpečně na
procházkách
Kromě zřízení ranních družin také MČ Praha 4
nakoupila 3000 reflexních véček, především
pro školní družiny, a to v částce přes 140 000 Kč
včetně DPH. Družiny byly doposud vybaveny
jen velmi omezeným počtem reflexních vestiček, které se ukázaly jako nepraktické. „Především v zimním období bylo složité je na děti přes teplé oblečení navléci a v létě naopak
zbytečně dětem překážely na lehkém oblečení. Véčko je oproti vestičce vysoce univerzální,“ říká Jaroslav Míth a přidává detaily: „Neobléká se, jen se přetáhne přes hlavu a volně
spočine na jakémkoliv typu oblečení. Nepřekáží v zimě ani v létě, dětem nevadí a nebrání
se je nosit. Je také vhodné pro větší děti, tedy
i do družin. Navíc véčka lze využít díky vytištěnému znaku Prahy 4 i jako rozlišovače při
sportovních soutěžích či hromadných akcích.“

(md)

Udělejte si radost
nákupem z chráněné
dílny!
MČ Praha 4 ve spolupráci se Žlutými lázněmi podpořila v rámci farmářských trhů prodej chráněných dílen.
Nyní tak máte možnost ve Žlutých lázních nakoupit
krásné výrobky z rukou lidí s postižením.
„Chráněná dílna je prostor, kde najdou svoje
uplatnění i lidé, kteří by normální zaměstnání zvládli
jenom těžko,“ říká Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty, a pokračuje: „Jsem nadšená, že se
nám povedlo s farmářskými trhy ve Žlutých lázních
domluvit na bezplatném poskytnutí prodejního stánku různým organizacím a dílnám. Sama tyto věci ráda
nakupuji, jsou to dárky, které dělají radost dvakrát.
Tomu, kdo nakoupil, a tomu, kdo vyrobil. Jeho práci
totiž dáváte svým nákupem smysl.“
Chráněné dílny na farmářských trzích ve Žlutých
lázních najdete každý pátek od 14 do 20 hodin nebo
každou sobotu od 10 do 15 hodin. 
(red)

měru pronájmu nebytové prostoru naleznete na www.praha4.cz nebo na úřední desce
městské části Praha 4 před budovou úřadu na Budějovické.
„Branické divadlo je tradiční kulturní prostor. Doufáme, že se nám pro něj podaří
najít umělecky zajímavý projekt, který zároveň zakotví v místní velmi živé komunitě,“
uvedla Adéla Gjuričová, radní pro kulturu a volný čas (Trojkoalice/nez.).
Součástí rekonstrukce Branického divadla bylo zajištění budovy před vlhkostí, vybudování nástavby pro šatnu, zkušebnu a provozní kancelář a pořízení vzduchotechnické
jednotky, která je nezbytně nutná k provozu divadla. Rekonstrukci budovy financovala
ze svého rozpočtu městská část Praha 4. Do nutných stavebních prací investovala
částku zhruba 16 milionů korun. 
(red)

aktuálně

Evropský týden mobility proběhl i v Praze 4
MČ Praha 4 podporuje veřejnou městskou dopravu i alternativy udržitelné mobility. Proto se také
letos připojila k Evropskému týdnu mobility, jehož posláním bylo ovlivnit mobilitu a městskou
dopravu, zlepšit zdraví a kvalitu života občanů.
Akce na podporu Evropského týdne mobility se
v Praze 4 uskutečnila v parku na Pankráci.
„Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitostí prezentovat alternativy udržitelné
mobility a vysvětlit našim obyvatelům problémy,
se kterými se městské části v oblasti dopravy
potýkají,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodal: „Osobně přispívám k udržitelné mobilitě tím, že se celoročně pohybuji po
městě na jízdním kole. Služební vůz ani řidiče
nemám.“

Veřejnosti umožnila tato akce seznámit se
s konkrétním řešením městských problémů, jako je údržba veřejných prostranství, znečišťování ovzduší, snižování hluku, bezpečnost obyvatel a ochrana jejich zdraví. Akce Evropský
týdne mobility jsou příležitostí i pro podnikatele k diskuzím o různých aspektech mobility
a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížit emise, a také o možnosti testování nových
technologií.
Městská část Praha 4 zajistila pro návštěvníky
parku na Pankráci program, ve kterém se představily firmy usnadňující život Pražanům, a složky zajišťující bezpečnost obyvatel i návštěvníků
Prahy. 
(red)

Andělé na přechodech podruhé
Ve středu 16. září se ve Škole Kavčí hory konal
druhý ročník akce Anděl na přechodu. Studentky 2. ročníku oboru sociální činnost převáděly
jako „strážní andělé“ děti přes přechody v nejbližším okolí školy. Zároveň s dětmi zopakovaly
pravidla bezpečnosti při přecházení a snažily se
také apelovat na řidiče. „Andělky“ dětem rozdávaly reflexní náramky a sladkosti, které jako
podporu akce poskytla městská část Praha 4.
„Akce tohoto charakteru jsou pro výchovu dětí velice důležité,“ říká radní Zdeněk Pokorný
(BEZPP) a pokračuje: „A přestože v oblasti bezpečnosti či dopravy existuje velké množství podobných aktivit, je třeba je pravidelně opakovat.
Věřím, že škola na Kavčích horách zavedla tradici, ve které bude pokračovat.“ 
(red)

■ Pro děti byla připravena řada zajímavých atrakcí. Foto: Zdeněk Kříž

Zdravotnické zařízení
MČ Praha 4 hledá chůvy
V rámci rozšiřování poskytovaných
služeb hledá zdravotnické zařízení
do služby domácí hlídání, která je
v provozu již 6. rokem, nové chůvy. Živnostenský list k poskytování této činnosti je výhodou. Zkoušku z profesní kvalifikace chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky (NSK kód:
69-017-M), potřebnou pro zřízení živnostenského listu,
je možné složit přímo ve zdravotnickém zařízení.
Pro více informací o pozici chůvy volejte nebo pište
koordinátorce domácího hlídání Daně Zichové na tel.
725 409 695, e-mail dana.zichova@zzpraha4.cz. (red)

■ Studentky v roli strážných andělů převáděly děti přes přechody. Foto: Praha 4

NOVÍ OBČANÉ SLOŽILI SLIB
„Slibuji na svoji čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné
obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu
plnit všechny povinnosti občana České republiky.“
Tento slib zazněl v pátek 25. září v budově Úřadu
městské části Praha 4 celkem čtyřikrát. Za přítomnosti starosty městské části Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ) a zastupujícího tajemníka Pavla Šimiceho
složili slib čtyři obyvatelé Prahy 4, z nichž tři pocházejí z Bosny a Hercegoviny a jeden z Bulharska.
Všichni pobývají na území České republiky delší
dobu, někteří zde již i vychovali své děti, které se
s úspěchem uplatňují v různých profesích.(red)

■ Starosta Petr Štěpánek (uprostřed)
s novými občany a obyvateli Prahy 4. Foto: Praha 4
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Příběhy našich sousedů znají v Praze 4 vítěze
Třináct žákovských týmů z devíti základních škol Prahy 4 zachytily v uplynulém půlroce třináct pozoruhodných životních příběhů lidí žijících v naší městské části. V projektu, který vyvrcholil slavnostní prezentací na Nuselské radnici, se děti staly na půl roku reportéry, pátraly
ve svém okolí po pamětnících války a totalitních režimů, naslouchaly jim a natáčely jejich vyprávění. Ze vzpomínek a dobových dokumentů pak zpracovaly jejich životní příběhy.
„Tyto příběhy by zůstaly zapomenuty, nebýt žáků
z našich základních škol,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), který poděkoval dětem
i jejich učitelům a především pamětníkům, jejichž příběhy žáci zpracovávali. „Vím z vlastní
zkušenosti, jak je těžké popsat vlastním dětem
období komunismu, a jsem rád, že žáci našich
základních škol zachytili vzpomínky a zkušenosti
starší generace, která prošla hrůzami období nacismu a reálného socialismu,“ podotkl starosta.

Dějiny tvoří i lidské paměti
Úkolem žákovských skupinek bylo najít ve svém
okolí zajímavého pamětníka, do jehož života za-

sáhly historické okamžiky minulého století, nahrát s ním rozhovor a zajímavě ho zpracovat.
Kromě učitelů dějepisu využila společnost Post
Bellum rovněž spolupráci s Českým rozhlasem,
kde si řada týmů vyzkoušela nahrávání rozhlasové reportáže. Výsledný materiál bude trvale přístupný na stránkách http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/praha-4/.
Díky žákovským prezentacím se tak každý
může zaposlouchat nebo začíst do příběhů několika vězněných členů skautského hnutí, ženy,
která coby miminko jako jediná z rodiny přežila
nacistický masakr v Úsobské ulici, poznat životní osudy dvou pracovníků Československé

■ Jednotlivé žákovské týmy prezentovaly svoje práce v Nuselské radnici. Foto: MČ Praha 4

a České televize nebo třeba profesní příběh Vladimíra Prchlíka, známého sokolského aktivisty.
Některé z příběhů rovněž představíme na stránkách Tučňáka. První již v tomto čísle.
„Objevili jste pro naši městskou část příběhy
lidí, které jsme neznali. Zároveň jste se při jejich
zpracování dotkli složitého vztahu lidské paměti
a historických dokumentů a právě spojení obojího tvoří naše dějiny,“ uvedla v úvodním slově
k závěrečné prezentaci Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.), radní pro kulturu a volný čas
městské části Praha 4.

Nejlepšími reportéry jsou žáci
ZŠ Mendíků
Porota, ve které vedle radní Adély Gjuričové
zasedli Petr Nosálek, editor Českého rozhlasu,
a Vladimír Rozhoň, učitel ze základní školy
Hanspaulka, hodnotila uchopení příběhu, jeho
zasazení do historického kontextu, originalitu
zpracování a projev žáků přímo při prezentaci. Vítězným se nakonec stalo zpracování příběhu Evy Soukalové, ženy, která se v 18 letech
ocitla v komunistickém vězení a která se přesto v životě nejvíce divila tomu, jak snadno se
lidé přizpůsobili v období normalizace, neboli
jejími slovy: jak rychle se původní „Nebát se
a nekrást“ změnilo na „Nebát se si nakrást“.
Žákovský tým ze ZŠ Mendíků navázal s paní
Soukalovou intenzivní kontakt, zpracoval nesmírně živý příběh a doprovodil jej ručně
kresleným komiksem. Oceněni cenami MČ
Praha 4, společnosti Post Bellum a Divadla Na
Fidlovačce byli i žáci ZŠ Jeremenkova a ZŠ
Filosofická.
Projekt Příběhy našich sousedů realizuje nezisková společnost Post Bellum a v Praze 4 ho
financovala městská část.

(red)

KOSTEL SVATÉ ANEŽKY SLAVÍ 80 LET
Na nejkrásnějším místě Spořilova mezi vzrostlými lípami a talpami nad Roztylským náměstím
stojí už 80 let kostel svaté Anežky České. Kostel
byl dán do služby vysvěcením 27. října 1935 kanovníkem Jaroslavem Kulačem. Dnes je tato stavba chráněnou kulturní památkou České republiky.

MÍSTO I PRO KULTURU
Začátek stavby je spojován se jménem poslance
JUDr. Františka Noska, ministrem pošt a telegrafů, který koupil pozemek na Roztylském náměstí
ze sbírek pro definitivní kostel, financoval plány
nového kostela a je dárcem zvonu Klára z provizorní kaple. Návrh kostela je dílo ruského architekta, emigranta Ing. arch. Nikolaje Pavloviče
Paškovského ve funkcionalistickém architektonickém slohu s velmi jednoduchým vybavením. To
odpovídalo chudobě řádu sv. Františka z Asissi
a Anežky, řeholnice abatyše kláštera Na Františ-
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ku. Od začátku výstavby Spořilova byl pověřen
duchovní správou původní kaple a kostela řád
františkánů z kláštera Panny Marie Sněžné z Prahy. Provinciál Jan Evangelista Urban vedle duchovní správy dbal také o hudební a dramatickou
kulturu. Sál pod kostelem sloužil pro divadlo
mladého Ivana Vyskočila a Jiřího Suchého a loutkové divadlo Augustina Sochra.
Po II. Vatikánském koncilu tehdejší farář ThDr.
Cyril Josef Kadlec nechal upravit vnitřek kostela
podle návrhu arch. Mariana Farky. Rekonstrukce
spočívala v odstranění mřížky mezi kněžištěm
a lidem. Nekonvenční křížová cesta je z tehdy nového plastového materiálu od sochaře Karla Stádníka. Gotická socha Anežky od Karly Vobišové
byla přemístěna na pilíř čelní stěny.

chosti přerušil druhý farář Řehoř Vojtěch Mareček otevřením kostela a sálu pro hudebně poetická setkání pro širokou veřejnost. Na jeho odkaz navázali současní františkánští kněží Regalát
Beneš a Jakub Sadílek.

Pavel Roček

HUDEBNĚ POETICKÁ SETKÁNÍ
Čtyřicet let státního dozoru nad církvemi v ti-

■ Kostel sv. Anežky, chráněná kulturní památka

aktuálně

Smajlík pro větší bezpečnost ŠKOLÁKŮ
Praha 4 pořádala také letos preventivní dopravní
akci Smajlík, jejímž cílem bylo přispět k větší
bezpečnosti školáků. Děti ze čtvrtých tříd vybraných základních škol se spolu s dopravními policisty účastnili kontrol řidičů. Kontrolovalo se
například dodržování rychlosti, používání bezpečnostních pásů a denní svícení. Řidiči, kteří
dodrželi pravidla silničního provozu, dostali od
dětí jako ocenění usměvavého smajlíka, ti, kteří
je porušili, obdrželi mračouna. „Není to první
akce tohoto typu v naší městské části a určitě

v nich budeme pokračovat, protože děti patří
k nejohroženějším účastníkům silničního provozu,“ uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně

■ Při vyhodnocení akce v ZŠ Bítovská si děti
vyzkoušely práci dopravních policistů. Foto: Zdeněk Kříž

■ Garantem projektu je předsedkyně výboru
pro bezpečnost Lucie Michková. Foto: Zdeněk Kříž

■ Děti rozdávaly řidičům smajlíky i mračouny.
Foto: Zdeněk Kříž

výboru pro bezpečnost, a dodává: „Je pro nás
primární, aby děti v blízkosti komunikací a na
přechodech pro chodce byly v bezpečí, a proto
v okolí škol motivujeme řidiče, aby jezdili
opatrně.“
Akci Smajlík připravilo Krajské ředitelství
Policie ČR hlavního města Prahy, oddělení tis-

ku a prevence a obvodní ředitelství IV společně s Úřadem městské části Praha 4. Poprvé se
v Praze 4 uskutečnila v roce 2013. Letos se jí
zúčastnilo pět základních škol – Na Planině,
Bítovská, Plamínkové, Poláčkova a Sdružení.
Vyvrcholení proběhlo v ZŠ Bítovská, kde se
uskutečnilo vyhodnocení třídy, která nejlépe
obstála v dopravním testu. Policisté zároveň
předvedli dětem ukázky výstroje a výzbroje
pořádkových policistů a ukázky výcviku jízdní
policie. 
(red)

Sport přispívá ke zdravému sociálnímu vývoji dětí
Praha 4 již několik let vytváří podmínky pro sportování dětí, jelikož
právě sport a efektivní využití jejich
volného času podporuje jejich zdravý vývoj. Některé děti však nevyrůstají v idylickém rodinném prostředí.
Ve spolupráci MČ Praha 4 s některými sportovními organizacemi
proto byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin z Prahy 4 bezplatně začleněny do sportovních
klubů. „Zajištění vhodně tráveného
volného času má pro děti, ale i pro
naši společnost, velký význam.
Sportování podporuje jejich fyzickou zdatnost a zdravý životní styl,
ale i osobnostní a emoční sociální
vývoj,“ uvedla zastupitelka Lucie
Michková (ODS).
Například Klub vodních sportů
(KVS) Praha nově navštěvuje šest
dětí. „O zapojení do akce jsme se
rozhodli ihned poté, co jsme zjistili, že něco takového existuje,“ říká
Martin Dvořák z KVS Praha a pokračuje: „Vždyť městská část dlou-

hé roky podporuje naše dětské
sportovní aktivity, a jsme proto rádi, že můžeme také pomoci.“

Pot, dřina i radost
z výher
Dětem klub nabídl sportovní zázemí
ve formě členství v krásném klubu
u Vltavy, veškeré vybavení, trenéry
a možnost najít si nové kamarády.
„Už dávno tvrdím, že pro skvělé výsledky v ‚tvrdších’ sportech mají lepší
předpoklady méně zhýčkané děti. Věříme, že se to potvrdí i u těchto dětí
a akce se ukáže jako výhodná pro obě
strany. My jim pomůžeme a ony nám
mohou v budoucnu udělat radost
skvělými sportovními výsledky,“ dodal Martin Dvořák.
Do Tenisového klubu Konstruktiva (TKK) se přihlásilo téměř 20 dětí. „Nápad radnice se nám líbí. Navíc Praha 4 výrazně podporuje
sport a náš klub nechce stát stranou,“ sdělil sekretář TKK Pavel
Saic. Děti mohou sportovat čtyři

hodiny týdně za dozoru trenéra
a klub jim zapůjčil rakety i míčky.
„Když nás oslovil odbor kultury,
sportu a grantové politiky MČ Praha 4 a propojil nás s pracovníky sociálního odboru, rádi jsme se do
projektu zapojili. Celkem se nám
přihlásilo 23 dětí, spádově k nám
patřilo 14 z nich, které jsme pozvali

na zkoušku. A jedenáct dětí už
u nás zůstalo. Nabídli jsme jim
možnost zúčastnit se našeho sportovního života, pevné zázemí, pot,
dřinu, nové kamarády, radost z výhry a zdravé životní základy. Stejně
jako ostatním našim svěřencům,“
uvedl Karel Dvořáček z AFK Slavoj
Podolí.
(red)

■ Fotbalovou abecedu se děti učí v AFK Slavoj Podolí. Foto: AFK SP
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Chceme být dobrými hospodáři
– Branické divadlo musí být příkladem

Lukáš Zicha,
zástupce starosty

Městská část se musí naučit
lépe hospodařit se svým majetkem. O nemovitosti, které
máme, se musíme starat jako řádní hospodáři, musíme
je pronajímat za podmínek
výhodných pro naši městskou část a výnos z nájmu
použít k prospěchu obyvatel
Prahy 4.
Samozřejmě, že výjimky
z tohoto pravidla jsou mož-

né, musí však být odůvodněny veřejným zájmem, nechceme a nebudeme tahat peníze ze
spolků, které pečují o nemocné, seniory a hendikepované. Podnikatelé si na druhé straně
musí zvyknout, že u nás budou platit běžné
nájemné.
Praha 4 má řadu objektů, do kterých investovala milionové prostředky na rekonstrukci.
V poslední době to byla například budova
Branického divadla. Rekonstrukci financovala
ze svého rozpočtu a do nutných stavebních
prací investovala částku zhruba 16 milionů
korun. Není nelogické, když budeme požadovat, aby se alespoň část investovaných prostředků vrátila do rozpočtu z vybraného
nájemného.

Chata Vápenka s novým
provozovatelem

■ Branické divadlo se již těší na nového

nájemce. Foto: archiv

V těchto dnech jsme zveřejnili na úřední desce záměr pronájmu budovy Branického divadla.
Chápeme význam kultury, chceme proto v tomto případě najít optimální poměr mezi kvalitou
repertoáru, který nový nájemce Branického divadla zajistí, a výší nájmu. Jsem si jistý, že lze
dosáhnout obou cílů současně.
Na posledním jednání rady městské části
jsme vybrali nájemce rekreačního objektu Vápenka v Krkonoších. Nový nájemce zde bude
provozovat rekreační tábory pro děti. Těšíme se,
že objekt bude sloužit pro radost nejmenších
dětí a že v krátké době nastartujeme spolupráci

■ Rekreační objekt MČ Praha 4 Vápenka

brzy přivítá školáky. Foto: Praha 4
s našimi základními školami, které obdržely výhodnou nabídku na využití Vápenky pro školy
v přírodě.
Voliči nám ve volbách dali svůj hlas právě
proto, abychom se svěřeným majetkem v městské části Praha 4 hospodařili jako dobří hospodáři a v jejich zájmu. To je a bude mým cílem.
Lukáš Zicha (BEZPP), zástupce starosty

Nejlepší přítel člověka versus čistější ulice
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. Asi to bude pravda. Sám mám jednoho doma
a už si život bez něj skoro nedokážu představit. Samozřejmě záleží na velikosti bytu,
ale především na tom, jak
často se páníček nebo panička svému čtyřnohému kamarádovi věnuje. Naštěstí máme
JIŘÍ BODENLOS,
na „čtyřce“ hodně zelených
zastupitel
ploch. A u nás v Podolí panují pro aktivitu zvanou „vyvenčování“ docela dobré podmínky.
Ale každá mince má dvě strany. Na pražském
magistrátu se aktuálně jedná o obecně závazné
vyhlášce pro volný pohyb psů na veřejném prostranství. Své připomínky zasílá Praha 4 a je
v pořádku, že o tom probíhá diskuze na komisi
pro životní prostředí i ve výboru pro bezpečnost. Nechť máme vymezená místa, kam je pejskům z bezpečnostních důvodů vstup zakázán
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(aby například neohrozili malé děti), a naopak
místa, kde se čtyřnozí miláčkové mohou pořádně vyběhat a zadovádět si. Konečně, debata na
toto téma probíhá už řadu let.

Ať znečišťovatel platí
Nejde ovšem jenom o bezpečnost, ale také o čistotu našich ulic a parků. O „psích hromádkách“ se
mohlo svobodně mluvit a nadávat i před rokem
1989. Dnes máme sice modernější techniku, ale
problém setrvává. Osvětové kampaně zabírají jen
částečně, průlom nepřinesly. Nezbývá tedy nic jiného než zapojit systém „hlídat a trestat“, protože
pravidelný úklid ulic stojí nemalé prostředky.
Městští strážníci nemohou být všude. A občanskou domobranu kvůli pejskům, tedy spíš
nepořádným pejskařům zřizovat taky nebudeme. Proč se k problému nepostavit razantně, ve
velkém stylu a moderně? Dnes už umíme identifikovat každého živého tvora podle jeho DNA.
Proč by nemohla vzniknout celopražská databáze DNA úředně nahlášených pejsků na území

hlavního města Prahy? Po odběru vzorku z „psí
hromádky“ by pak nebyl problém identifikovat
hříšníka a udělit mu pokutu.

Databáze DNA není sci-fi
Takový systém by nevznikl ani rychle, ani levně.
Musel by to být celopražský systém, aby se jeho
provoz vyplatil. Vyhláška by musela nařídit povinný odběr vzorků DNA – stejně jako se povinně kupují psí známky. A dovedu si představit
i delší časové období potřebné pro to, aby se
pejskaři na nový systém připravili. Ten by mohl
platit třeba až od roku 2022 nebo 2024. Tento
termín by byl s ohledem na rozhodnutí lidí si
pejska pořídit. Věděli by dopředu, co je čeká.
Pokuty za znečištěnou ulici či veřejné prostranství by se ale musely radikálně zvýšit – tak, aby
se zaplatily náklady na analýzu odebraných
vzorků. To bychom pak měli, panečku, čistější
okolí. Určitě by to ocenili i slušní a ohleduplní
majitelé pejsků, kterých je většina.
Jiří Bodenlos (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4

názory

Co je to, když se řekne hospic?
Hospic byl původně útulek pro
lidi na cestě. Sloužil pocestným ke krátkodobým pobytům, aby se občerstvili. To evokovalo dámu jménem Cicely
Mary Strode Saunders (19182005), že zvolila toto označení
pro domovy, ve kterých je dnes
poskytována komplexní odborná péče pacientům v terminálJOSEF SVOBODA,
ním stádiu nemoci.
zastupitel
Původně byla zdravotní sestrou a ve svých 39 letech ukončila studium medicíny. Stala se světově proslulou autoritou v oblasti
zmírňující, utišující terapie u pacienta, kde léčba,
především rakoviny, není možná. Celý život věnovala zcela nové kvalitě péče o umírající a byla
hlasitou obhájkyní uplatňování lékařské etiky.
Jako věřící křesťanka odmítala euthanasii
a o křesťanství prohlásila, že je a zůstane základním kamenem hospicového hnutí, kamenem, kterým možná není vidět, ale na kterém
celá stavba stojí. Za svoje životní dílo byla oceněna povýšením do šlechtického stavu, jako nejvyšší poctu obdržela Templetonovu cenu.

odlišný od nemocnice
V čem se hospic liší od zdravotnického lůžkového zařízení, jako je nemocnice nebo léčebna
dlouhodobě nemocných? Především kvalitou personálu, technickým a organizačním vybavením
objektu. Pacient je přijímán do hospice v termi-

nálním stádiu nemoci. Pacient je uložen na jednolůžkový pokoj s možností přistýlky pro ubytování příbuzných. Celý objekt má bezbariérové
přístupy, takže lze pacienta přemístit na lůžku či
vozíku podle potřeby. Pokoje jsou vybaveny tak,
aby co nejvíce odpovídaly domácímu prostředí.
Příbuzní a přátele mají k nemocnému přístup
kdykoliv. Jsou též hospicová zařízení, kam si
mohou nemocní vzít s sebou své domácí mazlíčky. Objekt má obvykle přilehlou upravenou zahradu s květinami nebo keři vysazovanými tak,
aby zahrada kvetla od jara do podzimu.
Pokud zařízení nese název hospic, je jeho nedílnou součástí péče o duchovní potřeby klientů. Proto se v objektu vždy zřizuje prostor pro
meditaci - kaple, ve které se konají pravidelně
bohoslužby. Účast klientů na liturgii je zcela
dobrovolná.

nabídka duchovní úlevy
Psychika nemocného člověka je jiná než člověka
zdravého a navíc odlišná od člověka na závěru jeho životní pouti. Takový pacient očekává na jedné
straně odbornou péči o své tělesné potřeby, ale
současně o potřeby duševní a duchovní. Chce mít
jistotu, že se jeho odchod děje v jistém řádu. Tudíž
je třeba mu nabídnout pomoc, zajistit a vyřešit
i věci zcela praktické, jako je závěť, péče o pozůstalé, urovnání finančních otázek, přání ohledně
pohřbu apod. Poslední dny každého člověka jsou
spojené se vzpomínkami, které mnohdy evokují
některá znepokojení a bezmocnost k nápravě ne-

srovnalostí v životním běhu. Mohou to být někdy
velmi tíživá hnutí mysli. Možná je v tyto dny něco
nedořešeno, možná je čas ke smíření a poděkování… Otázka po přání pacienta má předcházet vyslovení jeho žádosti, zejména takové, kterou se pacient ostýchá vyjevit. V hospici se čas rychle naplňuje a den nachyluje. Promarnění těchto posledních příležitostí může být výčitkou, která pozůstalé mrzí po celý zbytek života.

svíčka Za Zemřelého
Zvláštní prostorou každého hospice je místnost
bezprostředního rozloučení se zesnulým. Do této místnosti má být přepraven každý zesnulý,
s kterým se chtějí nejbližší soukromě a nerušeně rozloučit, přinést mu první květinu či symbolicky zapálit svíčku.
Městská část Praha 4 je vlastníkem zařízení
označovaného jako hospic, a to na adrese Malovická 3304 v Praze 4. Provozovatelem je sdružení Soft Palm. Srovnání tohoto zařízení s hospicem, tak jak zamýšlela zakladatelka hospicového hnutí, nechávám na těch, kteří si udělali svoji
zkušenost s tímto zařízením.
Přeji všem občanům Prahy 4, aby zařízení
v Malovické se stalo hospicem v pravém smyslu
slova a plnilo tuto službu v duchu Cicely Saundersové, a to v takové kvalitě, aby každý jeho
návštěvník si v duchu řekl: „Dovedu si představit, že bych zde i já mohl dožít.“
Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Justici je potřeba věnovat více pozornosti
Jednou z pravomocí, která je
obecním zastupitelstvům zákonem svěřena, je volba přísedících u soudů. V případě Zastupitelstva městské části Praha 4
je to volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 4.
Přísedící zasedají jako členové
soudních senátů, ve kterých,
společně s předsedou senátu,
Aleš Borkovec,
profesionálním soudcem, rozzastupitel
hodují hlasováním o vině či nevině a případném trestu obžalovaných osob. Vedle
těchto trestních věcí zasedají přísedící i v senátech
rozhodujících pracovněprávní věci, tedy spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že v senátech zasedají dva přísedící a jeden
soudce (předseda senátu), není zcela neobvyklá
ani situace, kdy přísedící přehlasují soudce.
Jsem přesvědčen, že této v minulosti poněkud
opomíjené oblasti by mělo být věnováno více pozornosti, a že mnohá kritika funkce a práce přísedících je způsobena zanedbáním této oblasti
v minulosti. Ve své snaze přispět k nápravě nastalého stavu jsem úspěšně inicioval jednání o vzniku komise pro justici v naší městské části.

Komise bude přínosem pro občany
Hlavní náplní činnosti této komise by měl být
právě výběr vhodných kandidátů na místa přísedících našeho obvodního soudu, který počtem
soudců a přísedících patří mezi největší v republice. Komise by rovněž měla zajišťovat zpětnou
vazbu od přísedících, napomáhat jejich vzdělávání a být jejich případnou oporou. Komise by se
tak neměla vyhýbat ani jednání s poslanci nebo
s Ministerstvem spravedlnosti o zajištění lepších
podmínek pro výkon funkcí přísedících.
Domnívám se, že vznik komise pro justici přispěje ke zlepšení fungování české justice a bude
tak přínosem pro naše občany. Většina občanů-neprávníků sice nepochybně doufá, že se k soudu ve svém životě vůbec nedostane, avšak pro
případ, že se tak stane, je dobře fungující justice
nezbytným základem dosažení spravedlnosti.
Zřízením komise pro justici se nyní intenzivně zabývají zejména zastupitelé s právnickým
vzděláním. Na přísedící nejsou kladeny speciální vzdělanostní předpoklady, a přísedícími jsou
tak povětšinou neprávníci. Naopak důležitý je
u přísedícího jeho osobnostní profil, jako předpoklad jeho spravedlivého rozhodování. Pokud
čtenáři vědí o občanech naší městské části, kteří

by mohli být vhodnými uchazeči na pozice přísedících, není třeba čekat na formální vznik komise pro justici, ale je možné se již nyní s případnými návrhy obracet na mne či další
zastupitele.
Aleš Borkovec (ODS), zastupitel MČ Praha 4

Ilustrační foto: archiv

STRANA 9

aktuálně

Radní Zdeněk Pokorný:

„Klíčová témata vycházejí z podnětů občanů“
Dlouhá léta pracoval na manažerských
postech v oblasti
informačních
technologií, podílel se na projektech ve farmacii, bezpečnosti i veřejné
Zdeněk Pokorný,
správě. Nyní se
radní MČ Praha 4
snaží své zkušenosti zužitkovat při práci pro městskou část, kde jako člen rady zodpovídá za bezpečnost, IT a grantovou politiku. Radní Zdeněk Pokorný (BEZPP) přináší do práce samosprávy a úřadu nový vítr.
Je rok po volbách, jak hodnotíte
svou dosavadní práci v pozici
zastupitele a radního?
Po počátečním období „hašení požárů“ jsem se konečně propracoval ke koncepční práci. Na hodnocení je však zatím brzy a hlavně
hodnotit budou voliči, které musíme do příštích voleb přesvědčit,
že pracujeme efektivně a posouváme věci vpřed.
Buďme tedy konkrétní. Co se
vám za rok podařilo zrealizovat
a posunout vpřed?
Asi nejvíce práce mě čekalo v IT.
Bohužel se v minulosti úřad ubíral
cestou outsourcingu a vše nakupoval jako službu. Nyní jsme znovu
vytvořili malé IT oddělení a snažíme se nakupovat jen služby, které
nejsme schopni zajistit vlastními
silami. Zavádíme nový dohledový
systém, který nám umožní lépe
kontrolovat dodavatele jednotlivých služeb. Namísto pronájmu
nakoupíme vlastní infrastrukturu

a pro jednotlivé prvky budeme najímat odborné a specializované firmy. To nám v následujících letech
poskytne kvalitnější řešení a ušetří
desítky milionů korun do rozpočtu. V rámci bezpečnostní problematiky jsme se zaměřili na hazard, hodně se věnujeme psí vyhlášce, mnoho energie směřujeme
do prevence a řešení bezdomovectví. Co se týče grantů, nyní probíhá druhé kolo dotačních programů. S tím prvním jsem byl velice
spokojen, kdy zastupitelstvo napříč politickým spektrem téměř
jednomyslně schválilo naše
návrhy.
Co plánujete na následující
období?
Budeme pokračovat v realizaci nové IT koncepce. To nám zabere čas

prakticky nemůžeme ovlivňovat.
K tématu psů už toho bylo řečeno
mnoho a já bych chtěl, aby si majitelé psů uvědomili, že mají za své
čtyřnohé přátele zodpovědnost
a musí dodržovat daná pravidla.
Musí mít psy pod kontrolou, platit
za ně poplatky a samozřejmě po
nich uklízet exkrementy. Ve spolupráci s městskou policií a přestupkovým oddělením úřadu se budeme více zaměřovat na kontrolu
a postihování přestupků. Zaměříme
se také na zlepšení komunikace
s občany pomocí elektronických
nástrojů. Budeme dále rozvíjet mobilní aplikaci, webovou prezentaci
a další nástroje, které zjednoduší
přístup k informacím a službám
úřadu. Prioritou budou také témata
v rámci projektů Smart Cities a čerpání EU dotací.

„Zaměříme se také na zlepšení komunikace
pomocí elektronických nástrojů“
nejméně do poloviny příštího roku.
Postupně budeme implementovat
jednotlivé prvky v souladu s kybernetickým zákonem. Dále se chci více zaměřit na oblast bezpečnosti
v dopravě, realizaci kamerového
systému, psí problematiku, bezdomovectví a squaty. To jsou nyní klíčová témata, která musíme řešit.
Vše vychází z podnětů občanů. Po
kamerách volá stále více lidí především v lokalitách blízko škol, tam,
kde se třeba často vykrádají automobily, a v jiných problémových
místech. Městská část vlastní kamerový systém nemá a jsme závislí
pouze na tom celoměstském, který

Jak vaše působení na úřadu
ovlivnilo váš soukromý život?
Práce na úřadu i aktivity mimo
úřad mi zabírají mnoho času. Denně práci pro městskou část věnuji
10–15 hodin. Tak hodně jsem pracoval v devadesátých letech, když
jsem rozjížděl svou firmu (smích).
Samozřejmě mám pak méně času
pro děti (dvojčata, chlapci nyní začali chodit do školy) a manželku.
Snažím se jim maximálně věnovat
o víkendech a dovolené, což mi
ubírá prostor pro sport, kterému
se aktivně věnuji celý život. Už to
začíná být vidět (smích). Na druhou stranu mohu ovlivňovat věci

ve svém okolí, které se mi jako
běžnému občanovi nepodařilo vyřešit. Od rozbitých chodníků až po
místa k parkování, vždy existuje
nějaké řešení. Stačí jen trochu přemýšlet a komunikovat problém na
správných místech.
Takže vstupu do politiky a do
funkcí samosprávy městské části nelitujete?
Určitě ne. Vše sice probíhá výrazně pomaleji, než jsem byl zvyklý
v soukromém sektoru, ale zatím
se mi daří věci řešit a posouvat
dopředu. Jak v úřadě našem či
v jiných městských částech, na
magistrátu nebo v dalších institucích zatím narážím na lidi, kteří
jsou odborníky v rámci dané problematiky a rozumí jí. To velice
pomáhá.
S úředníky nebojujete?
Naopak. Mnoha z nich si velmi vážím a velice mi pomáhají v mé
práci. Bez jejich podpory by vše
bylo výrazně komplikovanější.
I přes potřebný nadhled mohu říci, že máme ve většině případů
přátelské vztahy. Každý máme své
úkoly a spolupráce i dobrá komunikace jsou nezbytné k jejich
realizaci.
Co byste na závěr vzkázal občanům, obyvatelům čtvrté městské
části?
Chtěl bych vzkázat, ať s námi komunikují. Jinak se o jejich přáních, požadavcích a problémech
dozvědět nemůžeme. Komunikace
je zcela zásadní, a když budou volat, psát e-maily a přijdou se svými
problémy, můžeme jim pomoci.
Od toho tu jsme! 
(red)

AŽ 56 VOLNÝCH MÍST V MATEŘSKÉ ŠKOLE!
V objektu MŠ Němčická finišují řemeslníci a jeho přestavba, která rozšíří kapacitu
školky o více než pět desítek míst (!), se chýlí ke konci. Proto MČ Praha 4, která je investorem rekonstrukce, vyhlašuje dodatečný zápis do této školy s předpokládaným nástupem od 1. února.
Zápis, který proběhne v ředitelně mateřské školy, je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4. Informace u ředitelky školy
tel.: 241 493 022, 777 130 764 a na www.msnemcicka.cz.
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VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ: 11. a 12. listopadu od 13.00 do 17.00 hod.
POTŘEBNÉ DOKLADY: doklad o trvalém pobytu dítěte, cizinci – doklad o místě pobytu, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte
VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI JSOU PŘIJÍMÁNY ZPĚT:
25. a 26. listopadu od 13.00 do 17.00 hod.
VÝSLEDEK ZÁPISU: 7. prosince – zveřejnění přijatých dětí.
(red)

životPrahy 4

RUDOLF KŘESŤAN ZÍSKAL
CENU MILOSLAVA ŠVANDRLÍKA

OCENĚNÍ ZA
ŠKOLNÍ VIDEO
sa přihlásila do soutěže vyhlášené Státním zdravotním
ústavem na téma „Jak to udělat, aby lidé nekouřili?“
Do soutěže se zapojili někteří jednotlivci zdařilými vý-

(red)

■ V ZREKONSTRUOVANÉM objektu historické Chodovské tvrzi se uskutečnilo slav-

nostní předání Ceny Miloslava Švandrlíka. Hlavní cenu za nejlepší humoristickou knihu roku 2014 získal obyvatel MČ Praha 4 Rudolf Křesťan za knihu Proč nemám pistoli. „Mám
rád vše, co trvá,“ řekl vítězný autor Rudolf K
A
že navazuji na Zdeňka Svěráka, Ervína H
lých letech.“ Fotografie laureátů: zleva Vicki Shock, Daniela Kovářová, Jaroslava Pechová
Rudolf Křesťan, vítěz letošního ročníku. Foto: archiv
(red)

LETECKÝ DEN HONZY KOLDY POTĚŠIL NEJEN DĚTI
Vzduch je naše moře! Tohle heslo se říkalo
hlavně po vzniku republiky, když se definitivně
ukázalo, že budeme státem vnitrozemským.
Každopádně fascinace aviatikou a leteckými
modely je populární i dnes. Mohli jsme se
o tom přesvědčit v sobotu 26. září v parku Na
Pankráci, kde se konal již tradiční Letecký den
Honzy Koldy, připomínka památky bývalého
zastupitele MČ Praha 4.
Vrcholem programu byla letecká bitva připomínající hrdiny druhé světové války. Popularitu
u dětí si získalo i opakované „bonbónové bombardování“. Návštěvníci se často fotografovali
u třímetrového modelu historického letadla.
Součástí celodenního programu byla i soutěž
v prezentaci vyrobeného modelu letadla a závod
RC automobilů v trávě. Kreativitu mohly děti
uplatnit u stánku, kde se kreslily ozdoby na tašky, nebo v „dílně zručnosti“. Po jedné hodině
odpoledne se konala maňásková taškařice
Kašpárkovy čertoviny, kterou předvedl soubor
divadla Zvoneček (hraje pravidelně v Kulturním
centru Novodvorská). Akci pořádal Dům dětí
a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 pod záštitou radní hl. m. Prahy pro sport a volný čas Hany

Novákové. K partnerům patřily TLD Zvoneček
a časopis RC Modely.
(red)

ZÁVODNÍK ONDŘEJ
VOSTATEK JE MISTREM
EVROPY
4
dosáhl dalšího velkého úspěchu ve své kariéře.
Vybojoval evropský titul Mini Road Racing 2015
-

dvou víkendů jezdci absolvovali celkem šest závodů, ve kterých Ondřej Vostatek vybojoval dvě vítězším počtem bodů získal titul mistra Evropy 2015.
m
(red)

■ ANI PRODLOUŽENÝ víkend nezabránil stovkám
aby se přišly podívat na více než padesát vystave-

■ TALENTOVANÝ MOTOCYKLOVÝ závodník
Ondřej Vostatek. Foto: archiv OV

Foto: HOP
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rozhovor
Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš:

„Nemocniční areál
čekají velké změny“
Ř
který jsou pacienti zvyklí, to vše má za úkol nový ředitel Thomayerovy nemocnice
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
MARTIN DUDEK
Nabídka na post ředitele nemocnice nepřichází každý den. Když jste ji před více než
třemi měsíci obdržel, byl jste překvapený?
Trochu jsem byl zaskočený, i když je pravda, že
jsem v minulosti již podobných nabídek obdržel
několik, byť ne přímo na ředitelské místo. Třeba
na náměstka. V nemocnici pracuji v podstatě
nepřetržitě 35 let, takže překvapen jsem byl jen
trochu. Nabídky jsem vždy odmítal, nicméně situace tady vykrystalizovala tak, že nemocnici
budu jako ředitel asi více prospěšný, než kdybych stále pracoval na postu primáře.

Chtěl bych to změnit a mít zde centrální příjem.
Pacient přijde na jedno místo a my se o něj
komplexně postaráme. A má-li být hospitalizován, pošleme ho rovnou na příslušné oddělení.
Další zásadní změnou bude nová stanice metra, která má stát nedaleko nemocnice. Už dnes
se na ni musíme připravit. Proto začínáme plánovat logickou návaznost této dopravní tepny na
fugování nemocničního areálu, tak aby byl pří-

„Miluji výtvarné umění,
rád si zajdu na
aukci obrazů“

V jaké kondici jste Thomayerovu nemocnici
přebral?
Přebral jsem ji jako stabilizovanou, nicméně
s poměrně významnou vnitřní zadlužeností a ve
stavu, kdy nemocnice potřebuje značné investice, aby se stala chloubou regionálního zdravotnictví. Musíme některé věci změnit nejen v jednotlivých pavilonech, ale i v celém areálu.
Jsem však velice rád, že jsem přebral také
mnoho odborných lékařských týmů, které jsou
špičkové a perfektně odvádějí svoji práci. Vychovat lékařský tým je úkol na 10 až 15 let a my
jich tu máme mnoho a sehraných. I sestry, které
tady pracují, jsou velice kvalitní. Na druhou
stranu vidím právě jako největší problém stabilizaci sesterské základny.

stup pro naše pacienty co nejpohodlnější. Konkrétně půjde o nové vjezdové brány a o reorganizaci struktury areálu.
A nezbytné budou i rekonstrukce odborných
pavilonů. Již se s nimi začalo na chirurgické klinice a gynekologii, v blízké budoucnosti chceme
opravit pavilony A4, H a G1, a pokud získáme
investice, tak i pavilony G1 a G2. Zde jsou pacienti s plicními nemocemi, chceme rekonstruovat jednotku intenzivní péče na interním oddělení, které má 160 lůžek a je naším největším
oddělením. Také bychom rádi začali s rekonstrukcí výtahů.

Mám tomu rozumět tak, že zdravotní sestřičky ve velkém přicházejí, ale rovněž
odcházejí?
Počet zdravotních sester je nedostatečný, stále
hledáme nové. Mladé dívky k nám přijdou, my
je zaučíme a ony nám pak odcházejí. Víte, největší pozitivum vidím ve spolupráci se správnými lidmi, ale když je nemáte, tak je to problém.
Chtěl bych proto lépe ohodnotit sestry, které tu
pracují, nabídnou jim více benefitů a sesterský
kádr stabilizovat, aby se mohly kvalitně starat
o naše pacienty. Ale přiznávám, že to je běh na
dlouhou trať a zatím tento zádrhel neumím
rychle vyřešit.

Jaká je spolupráce s MČ Praha 4?
Teprve se rozvíjí. Jsem domluven na schůzce
s představiteli MČ Praha 4, na které chci probrat
některé palčivé problémy. Z pohledu stavebního
bych chtěl řešit stav plotu kolem celé nemocnice
areálu, který je kulturně chráněn. A z odborné
stránky chci pozvat všechny občany, komunální
politiky nevyjímaje, na preventivní vyšetření.
Nedávno tu proběhl Onkologický den a v podobných preventivních akcích chceme pokračovat. Prevence je důležitá při záchytu onkologických onemocnění. Když je odhalíme včas, tak je
umíme vyléčit. To je podstatné a to bych chtěl
obyvatelům Prahy 4 nabídnout.

Z pohledu občana Prahy 4, změní se po vašem usednutí do ředitelského křesla něco
v chodu nemocnice?
Thomayerova nemocnice je komplex pavilonů,
které pacienti musejí obíhat podle diagnóz.

Vy jste často citován v souvislosti s Lynchovým syndromem. O co se přesně jedná?
Naše republika má tu smůlu, že patří k zemím,
kde rakovina tlustého střeva je na špičce celosvětových tabulek, společnost nám dělá ještě
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■ Doc. MUDr. ZDENĚK BENEŠ, CSc., je novým ředitelem Thomayerovy nemocnice. Foto: TN.
Maďarsko a Slovensko. A každý rok u nás přibývá 8 500 nových případů. Při výskytu této rakoviny jsou geneticky podmíněné nálezy, které říkají, že pokud jsou v rodině jedinci s rakovinou
tlustého střeva, jejich přímí příbuzní ji dostanou
s 80 až 90 % jistotou. Jde o genetickou záležitost, tzv. Lynchův syndrom. A právě preventivní
pravidelná vyšetření mohou lidem zachránit život, protože včas zachycený nádor je vyléčitelný.
Prý u vzniku této rakoviny hraje neblahou
roli konzumace piva…
Na prvním místě je asi genetika, ale nevíme, co
rakovinu spouští. Hledají se různá epidemiologická vysvětlení. Jsme národ pivařů a studie
ukázaly, že pokud někdo pije pravidelně skutečně hodně piva, probíhají v oblasti jeho konečníku změny vedoucí k výskytu mykóz, které by
mohly mít vliv na vývoj nádoru. I v Německu,
kde se piva také hodně vypije, je výskyt nádorů
velký.
Jak si od práce nejlépe odpočinete?
V mládí jsem aktivně hrál volejbal, byl jsem dorosteneckým mistrem republiky. Pak jsem se věnoval basketbalu a baseballu, který jsem hrál
v Krči, a nyní tenisu. Takže Prahu 4 znám nejen
pasivně, ale i aktivně.
Někde jsem si také přečetl, že rád malujete…
Rád bych uměl malovat, ale spíše mám velice
kladný vztah k umění, především k obrazům.
S oblibou navštěvuji galerie a chodím se dívat
na výtvarné aukce. A když mám volno, zaplatím
si zájezd do některé z evropských galerií.

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
■ Narozen 15. 7. 1955.
■

ho lékařství Univerzity Karlovy. Má dvě atesAktivně se věnuje hepatogastroenterologii.

■

■

věd na Univerzitě Karlově.
U

-

kalendáriumnalistopad
Každé po MONTESSORI PRACOVNA PRO
RODIČE S DĚTMI
Pro děti od 3 do 6 let. RMC 4medvědi – Hodkovičky. Info na
www.4medvedi.cz, přihlášky na renata@4medvedi.cz.

Od po 2.

9.3–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Zpíváme, tančíme, hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka
a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

Každé po a pá (od 6.)

MONTESSORI PRACOVNA PRO RODIČE S DĚTMI
Pro děti od 18 do 36 měsíců. RMC 4medvědi – Hodkovičky. Info
na www.4medvedi.cz, přihlášky na renata@4medvedi.cz.

Po 2. 9.00–12.00 hod.

RÉTORIKA SE ŠTĚPÁNKOU DUCHKOVOU
Umění mluvit před lidmi – praktický kurz se známou moderátorkou a lektorkou. Baby Office.

(150 m od Novodvorské). U VZP za lekci 50 Kč. Instruktorka
Zdenka Hoffmanová, 733 761 059, www.radostnyzivot.eu.

Od st 4.

8.00–11.00 hod. MEDIACE–JAK ŘEŠIT SLOŽITÉ
PARTNERSKÉ A RODINNÉ SITUACE.
Konzultace s psycholožkou-mediátorkou. Cena za 50 min. konzultaci je 200 Kč. Možnost hlídání dětí. Nutná registrace předem na
vankova.eva@email.cz nebo na tel. 602 77 33 10. Info na
www.mcrybicka.com nebo www.mediace-najitreseni.cz
a www.slusny-rozvod.cz. MC Rybička.
15.30–17.30 hod. ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat
své dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let; cena 50 Kč/30 Kč členi (členský příspěvek
150 Kč/pololetí); MC Rybička.

St 4.

bude k vyzvednutí cca za 14 dní. Cena keramiky se pohybuje
v rozmezí 200-350 Kč/ks. Registrace na info@hernickalumpik.cz
do 5. 11. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

Po 9.

9.00–12.00 hod. JAK VYTVOŘIT
A SPRAVOVAT ÚSPĚŠNÉ STRÁNKY NA FACEBOOKU
Workshop pro začínající správce a správkyně FB stránek, ať už pro
zábavu nebo podnikání. Baby Office.
16.30–20.30 hod REKLAMA NA FACEBOOKU
Workshop pro mírně pokročilé, podpořte dosah své stránky reklamou. Baby Office.

Út 10.

18.00 hod. PROMÍTÁNÍ FILMU DÁL NIC
Následuje tematická diskuze. Ve spolupráci s festivalem Jeden
svět. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

18.00 hod. PŘÍRODNÍ PARKY IZRAELE
Přednášející: Ing. Jan Andreska, Ph.D. Ve spolupráci s TIS – Nezávislé sdružení přátel přírody. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.

St 11.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Pravidelná setkávání a posilování ženské energie. Cena 200 Kč.
Večery provází Jana Čadová, přihlášky na tel.: 721 295 852 či
mail janacadova@email.cz. Centrum Dajána.

DĚTSKÝ KROUŽEK SEZNÁMENÍ S ANGLIČTINOU
Kroužek pro děti od 2 let v miniškolce Baby Office.

19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ–MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vám ukáží, jak pomocí zvuků
a vibrací harmonizovat tělo a duši, zbavovat se stresu a napětí
a léčit různé nemoci a problémy na fyzické i psychické úrovni. Ve
druhé části večera proběhne relaxační koncert. Cena večera je
150 Kč. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Út 3.–24.

Každý čt

T

IP
19.00 hod. PĚVECKÝ KONCERT
Přijďte podpořit začínající i pokročilé žáky/žákyně
zpěvu ze třídy Lucie Galíčkové (www.zpevpraha.cz). Zazní
songy různých žánrů (pop, soul, rock, elektro...). Po vystoupení žáků vás čeká „domácí“ karaoke. Restaurace Alpin Avion, Budějovická 635/69, Praha 4 - Krč, metro Kačerov. Vstupné: dobrovolné.
Každé út 15.00–16.00 hod.

17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý si můžete protáhnout tělo v komorním prostředí hned
u stanice metra Pankrác s certifikovanou cvičitelkou Ivou Fričarovou. Přihlášky na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.

Út 3. a 10.

16.00–17.00 hod. KŘESŤANSTVÍ A NADĚJE
Biblický pohled na budoucnost. Přednáší: Jaromír Loder. KLUB
ZDRAVÍ Lhotka. Info tel. 733 761 059, vstup volný.

Út 3.

9.00–12.00 hod.
JAK KOMUNIKOVAT V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Během tří hodin si vyzkoušíte, jaké to je zvládnout rozhovor s nepříjemným člověkem, na nepříjemné téma. Odnesete si nejen rady,
které můžete okamžitě aplikovat, ale i zkušenost, díky které poznáte, že to jde! Baby Office.
18.30–20.00 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů. Pomáhá odstranit bolest v zádech a pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.
18.30 hod. 269LIFE V ČESKÉ REPUBLICE
Přednášející: Kamila Jírová a Simona Netočná. Ve spolupráci s ZO
Společnost pro zvířata. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

Každé út a čt

MONTESSORI PRACOVNA PRO RODIČE S DĚTMI
Pro děti do 18 měsíců. RMC 4medvědi – Hodkovičky. Info na
www.4medvedi.cz, přihlášky na renata@4medvedi.cz

Každou st

8.00 -18.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Před OC Arkády Pankrác.
16.00- 17.00 hod. PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
Kurz Hudební školy Yamaha pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let. Baby Office.
17.00–18.00 hod. PILATES PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Rehabilitační a kondiční cvičení pro začátečníky v ZŠ Jílovská

18.00 hod. BĚŽECKÁ ŠKOLA
Žluté lázně. Účast zdarma.

Čt 5.

9.00–11.00 hod. MINDFULNESS LEKCE
Cesta pro dosažení snížení stresu, lepší nálady, uvolnění a relaxaci. Baby Office.
17.00–19.00 hod. USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Vezměte lampióny, doma vyrobené broučky z přírodnin a pojďte
je s námi za zvuků ukolébavky uložit do sadu k zimnímu spánku.
Sraz v Ekoškolce Rozárce.
18.30–20.30 hod. HOJNOST V NAŠEM ŽIVOTĚ
Přednáška zkušené terapeutky Ivy Radulayové. Připravte si otázky,
které budou možná inspirovat i pro ostatní. Cena večera je
250 Kč. Přihlášky na: petra@dajanapraha.cz nebo SMS na tel.:
číslo 777 340 362. Centrum Dajána.

Od pá 6.

10.30–11.15 hod. HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu afrického bubnu jambee. Rezervace nutná, SMS předem
na tel. 736 537 019. Cena s předplatným 100 Kč. Info na
www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

Každou so

8.00–14.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Roztylské náměstí

So 7.

9.45 -12.30 hod. DRAKIÁDA
Soutěže, odměny a na závěr pouštění draků na Trojmezí. Vlastního
draka s sebou. Sraz v 9.45 h. před MC Rybička. Vstupné 50 Kč
členi/70 Kč ostatní. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.

Ne 8.

10.00–12.00 hod. MALOVÁNÍ NA KERAMIKU PRO CELOU RODINU
Přijďte si vyzkoušet jaké to je malovat na hrneček, talířek nebo
třeba ozdobit šperk.
Po namalování bude keramika odvezena na výpal a k dispozici

9.00–12.00 hod. VISION BOARD
Kreativní metoda, která napomáhá ztvárnit naše přání a sny tak,
aby se začaly naplňovat. Baby Office.

Čt 12.

17.00 hod. VEŘEJNÉ FÓRUM PRO OBYVATELE NUSLÍ
Setkání se zastupiteli a úředníky MČ Praha 4. Nuselská radnice.
Info na str. 5.
18.30–20.30 hod. ZDRAVÍ ABC
Jak utvářet své fyzické, psychické a duchovní zdraví. Přednáška a praktická ukázka Luboše Klase s možností konzultace. 13. listopadu se
můžete objednat na konzultaci a rozbor krve. Rezervace míst na tel.:
777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.
20.00 hod. PIRÁTI ZE SALÉ
Promítání dokumentu o první marocké cirkusové škole. 78 min.
Vstup zdarma. Café Start.

So 14.

9.30–16.00 hod. PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ
Fotit bude fotograf Pavel Adam v prostorách MC Rybička, v případě pěkného počasí i venku. Cena za 5 fotek je 550 Kč (formát
15x21, vč. CD). Registrace nutná do 11. 11. na adamfoto@adamfoto.cz. Info na www.mcrybicka.com.

Ne 15.

9.00 hod.
PODZIMNÍ BRIGÁDA V BRANICKÉ TŘEŠŇOVCE
Přijďte nám pomoci vysvobodit z městské džungle další část staré
branické Třešňovky. Pomocné ruce vítány, teplé občerstvení zajištěno. Pro zajištění dostatku nářadí a rukavic se přihlaste koordinátorovi obnovy sadu Janu Čechovi: jan.cech@podhoubi.cz,
tel.: 774 481 835.
16.30 hod. JAN HUS–FAKTA A MÝTY
Přednáší PhDr. Mgr Radim Cigánek a Mgr. Tomáš Kábele, DiS.
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny, Lhotka.

Po 16.

18.30–20.00 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz.
Centrum Dajána.

St 18.

9.00–17.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLCE
Zveme vás a vaše děti do školky Začít spolu 4medvědi, Bítovská 5,
(budova Akcent College, vchod z druhé strany). Nebo kdykoli po
domluvě na petra@4medvedi.cz, více na www.4medvedi.cz.

Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
●
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9.00 -13.00 hod. PODNIKATELKOU BÝT ČI NEBÝT?
Setkání se zajímavými ženami z podnikatelské sféry–klady i úskalí
podnikání žen v dnešní době. Baby Office.
18.00–21.00 hod. RAW TVOŘENÍ ZDRAVÝCH SLADKOSTÍ
Mlsat můžeme i s minimálním zatížením našeho trávení. Přijďte se
inspirovat, jak jednoduše, hravě a pestře uspokojit své chuťové pohárky živou stravou. Cena 750 Kč (včetně surovin). Rezervace míst
na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Čt 19.–So 21.

NOVODVORSKÝ ZVONEČEK
Loutkový festival. Info na str. 15.

Čt 19.

9.00–11.00 hod. MINDFULNESS LEKCE
Cesta pro dosažení snížení stresu, lepší nálady, uvolnění a relaxaci. Baby Office.
17.00 hod. NÁVŠTĚVA PŘÁTEL V ANGLII A IRSKU
Přednášející: Maryša Krausová. Ve spolupráci s ZO ČSOP Botič-Rokytka. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Přijďte si zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat.
Cena večera je 150 Kč. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo
petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

So 21.

14.00 hod. KERAMICKÁ MOZAIKA
Přijďte si vyrobit mozaikový rámeček na vaši oblíbenou fotku. Délka workshopu 4,5–5,5 hodiny. Cena 500–850 Kč podle zvolené
desky. Přihlášky na akce@cafestart.cz do 19.11. Café Start.

Po 23.

18.30–20.00 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů. Pomáhá odstranit bolest v zádech a pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Út 24.

9.00–12.00 JAK PRODAT SÁM SEBE
Praktický workshop. Baby Office.
18.00–19.00 hod.
MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH–ZE TMY DO SVĚTLA
Osobní zpověď učitelky a cvičitelky (74 let), které kdysi lékaři nedali
naději na uzdravení. Motivace a inspirace, jak být šťastný a optimistický v každém věku. KLUB ZDRAVÍ Lhotka. Vstupné dobrovolné.
18.30 hod. FRETKY A MY
Přednášející: MUDr. Pavla Zemanová. Ve spolupráci s ZO Společnost pro zvířata. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

St 25.

9.00–12.00 hod. VIJME VĚNCE DOKOLA
Přijďte si vytvořit vlastní adventní věnec. Vaše malé pomocníky vezměte klidně s sebou nebo využijte služeb miniškolky. Baby Office.
19.00–21.00 hod.
CO O NÁS PROZRAZUJÍ ZUBY
TIP
MUDr. Stanislav Cícha nám vysvětlí, jak se podle polohy,
postavení a stavu zubů dá zjistit mnohé o našem duševním stavu. Cena večera je 150 Kč. Přihlášky posílejte na petra@dajanapraha.cz nebo SMS na tel.: 777 340 362. Centrum Dajána.

19.30 hod. CESTOVATELSKÝ VEČER: FILIPÍNY
Přednáškou vás provede Barbora Jordánová, koordinátorka mezinárodních projektů na České zemědělské univerzitě v Praze. Vstupné dobrovolné. Café Start.

stánky nejen s vegetariánskou, ale i makrobiotickou či stále více oblíbenou raw stravou. Hala TJ Pankrác, 100 metrů od st. metra Pražské povstání. Vstup volný. Info na www.ezotera.cz/ano, festiv@ezotera.cz.

Čt 26.

Po 30.

9.00–11.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Přijďte se dozvědět více o Ekoškolce Rozárce a nahlédnout pod
pokličku Ekoškolky a programu Začít spolu.
18.00 hod. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Průvod kolem Hamerského rybníka s vlastními lampióny startuje
od MC Rybička. Od 17.15 h. prodej teplých nápojů, pro děti světelné náramky. Akce zdarma. MC Rybička.
18.30 hod.
KAMPAŇ ZA ZÁKAZ KOŽEŠINOVÝCH FAREM V ČR
Přednášející: Ondřej Král. Ve spolupráci s ZO Společnost pro zvířata. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

So 28.

10.00–19.00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK
Budou připravené dílničky pro děti (zdobení perníčků, výroba svíček z včelího vosku…), soutěže, tombola. Můžete si koupit vánoční výrobky a dekorace. Výtěžek z celé akce poputuje dětem z Dětského centra v Praze (dříve kojenecký ústav).
Více informací na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.
10.00–12.00 hod. VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Výroba adventních věnců pro rodiče s dětmi od 7 let. Kurzovné
120 Kč členi /150 Kč ostatní + cena materiálu + poplatek za hernu
30 Kč / 50 Kč. Můžete si přinést i vlastní materiál na zdobení + zahradnické nůžky (drátek a lepidlo je v ceně kurzu). Registrace nutná!
Rezervujte si místo do 25. 11. na mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.
14.00–17.00 hod. MALOVÁNÍ NA VODU
Vyrobte si vlastní vánoční (či jiná) přání ve stylu turecké techniky EBRU–malování na vodu. Cena: 195 Kč / os. Pro rodiče s více dětmi sleva 150 Kč / os. Přihlášky na akce@cafestart.cz do 26. 11. Café Start.

So + Ne 28.–29.

10.00–19.00 (so), 18.00 hod. EZOTERA
Zajímavé přednášky, besedy, cvičení, velká prodejní výstava, poradny
alternativní a klasické medicíny, doprovodný program. Součástí jsou

15.30–18.00 hod. VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ NA KERAMIKU
Přijďte si vyrobit vánoční dárky. Můžete si namalovat hrneček dle
vlastní fantazie nebo třeba obtisknout dětskou ručičku na talířek.
Registrace na info@hernickalumpik.cz do 27. 11. Info na
www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, Sídliště Krč, Po–Ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (u metra), www.dajanapraha.cz
Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz,
www.dumochrancuprirody.csop.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle, www.hernickalumpik,
info@hernickalumpik.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz.
RMC 4medvědi
Nad Hájem 3, Hodkovičky, www.4medvedi.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
2. po
13.30–15.30 hod. PANKRÁCKÁ TVOŘIVÁ
DÍLNA v klubovně Na Dvorku klubu Amfora – podzim
přichází
5. čt.
14.00–17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
PRO RODIČE A DĚTI – těstovinování. Dílna pro děti od tří
let s dospělým doprovodem a šikovné školáky v pavilonu D.
19. čt
16.00–17.30 hod. ANIMOVANÁ TVORBA
– výstava a promítání animovaných filmů dětí
z filmařských kroužků Hobby centra 4 s možností
vyzkoušet si krátkou animaci. Pavilon B, 2. patro.
20.-22.
VÝLET SE VŠEZNÁLKY – přírodovědný
víkend pro zvídavé děti v Hájence u Světic.

23. po
13.30-15.30 hod. HRÁTKY S DRUMBENY
v klubovně Na Dvorku klubu Amfora – relaxace
a muzicírování u netradičního hudebního nástroje.
26. čt
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
PRO RODIČE A DĚTI – věnce a věnečky. Dílna pro děti
od tří let s dospělým doprovodem a šikovné školáky
v pavilonu D.
28.-29.
9.00-15.00 KERAMICKÝ KURZ - pro
všechny zájemce o práci s hlínou v keramickém ateliéru
Hobby centra 4 v přízemí pavilonu B.

Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze
Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport

Zapojte se do přípravy rekonstrukce ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní
Přijďte na veřejná setkání nad mapou a na komunitní vycházky a řekněte odborníkům z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, s čím jste a s čím nejste v těchto ulicích spokojeni. Kdy?
Pro rezidenty a uživatele ulice Táborská 24. 10. na vycházce z náměstí Bratří Synků. Pro rezidenty a uživatele ulic Soudní a Na Veselí 26. 10. od 18 hod. do jídelny vozovny Pankrác, pro rezidenty a uživatele ulice Na Pankráci 2. 11. od 18 hod. do ZŠ Plamínkové a 7. 11. na vycházce od Vozovny Pankrác. Více informací na www.iprpraha.cz/taborska a www.praha4.cz.
(md)
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ADVENTNÍ OBDOBÍ OBOHATÍ
CYKLUS ČTYŘ KONCERTŮ
Městská část Praha 4 připravila na adventní období sérii koncertních odpoledních zastavení v předvánočním shonu. Vždy od 17 hodin se v sále Nuselské radnice představí kvalitní interpreti.
Jako první vystoupí 26. listopadu Jaroslav Krček
a jeho soubor Musica Viva. Jaroslav Krček je uznávaný autor, dirigent, interpret i hudební organizátor
a se souborem představí starou a lidovou hudbu.
O týden později, 2. prosince, nuselský sál rozezní kytarový koncert Jaromíra Brabce s pěveckým doprovodem.
Čas předvánoční a Vánoce v lidové hudbě, takové
je motto koncertu 11. prosince, ve kterém vystoupí
Česká muzika Jiřího Pospíšila. Svá vystoupení muzika zpestřuje ukázkami lidové slovesnosti a lidových obyčejů a drobnými divadelními prvky.
Dvě ženy s krásnými hlasy, matka s dcerou Jana
a Hana Jonášovy, sólistky Národního divadla
v Praze, a smyčcové kvarteto Parnas quartet Praha,
ti všichni se těší na posluchače 16. prosince. Zazní
hudba starých mistrů a koledy české i evropské.

PŘIPOMÍNKA ZALOŽENÍ
REPUBLIKY
Pietní akt k 97. výročí Dne vzniku samostatného československého státu, který pořádá MČ Praha 4, se
uskuteční 26. 10. od 13 do 15 hodin u Památníku Tří
odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
(red)

S PRAŽSKOU VLASTIVĚDOU
I ZA HISTORIÍ
Pražská informační služba připravila v listopadu
zajímavou vycházku v našem blízkém okolí.

Sobota 14. 11. KOSTEL SV. PANKRÁCE
A JEHO OKOLÍ
■ Jaromír Brabec se v sále Nuselské radnice
představí 2. prosince. Foto: archiv J. Brabce

„Věřím, že koncerty potěší naše občany
a připomenou jim vánoční tradice v jejich původní podobě,“ uvedla radní Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez.). Vstup na jednotlivá představení stojí 30 Kč.

(md)

Komentovaná prohlídka kostela, který v sobě
ukrývá románskou rotundu z 12. století. Stavba
byla silně poničena Švédy roku 1648, jeho dnešní podoba vychází tudíž z obnovy roku 1700.
Začátek akce ve 14.00 hod. před vchodem do
kostela sv. Pankráce (nejbližší spoj stanice metra
C „Pražského povstání“). Cena 100/70 Kč.
Kontakty: tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@
prague.eu
(red)

LOUTKOVÝ FESTIVAL NOVODVORSKÝ ZVONEČEK
Ve dnech 19. až 21. listopadu proběhne v Kulturním centru Novodvorská první ročník (nejen)
loutkového festiválku Novodvorský Zvoneček.
„Naši kamarádi loutkáři a divadelníci spolu s námi připravují třídenní divadelní smršť, ve které si
vyberou děti i rodiče! Těšit se můžete třeba na
Říši loutek, divadelní spolek Kubrt nebo divadél-

ko Frydolín a mnoho dalších, to vše pod taktovkou divadla Zvoneček, které pro vás samozřejmě
chystá také spoustu pohádek,“ sdělila Denisa
Dašková z TLD Dvoreček. Na všechna představení je bezplatný vstup a festival se koná díky finanční podpoře MČ Praha 4. Ve čtvrtek a v pátek
dopoledne jsou hry zadány pro mateřské a základní školy. Info na www.zvonecek.info.  (md)

Program festivalu:

■ Ředitelka TLD Zvoneček Denisa Dašková zve
malé i velké na festival dřevěných herců. Foto: archiv

Čtvrtek 19. 11. 10.00 a 14.30 h. Pohádka O Popelce, pátek 20. 11. 10.00 a 14.30 h. Bajaja,
18.00 h. Kabaret – divadlo Zvoneček, sobota
21. 11. 10.00 h. O pejskovi a kočičce – Říše loutek, 11.00 h. Kabaret – DS Jitřenka Mladá Boleslav, 13.30 h. Bajaja – divadlo Zvoneček, 15.00 h.
Opeřená pohádka – divadelní spolek Kubrt,
16.30 h. Kašpárkovy pohádky – divadélko Fridolín, 18.00 h. Don Šajn – Bubeníček, Sokol Vinohrady, 19.30 h. Jezdci z Promissetownu – Teatro
Truhla, 21.00 h. Koncert kapely Sketa fotr.
Po celou dobu festiválku se můžete těšit na
loutkářské dílny a výstavu rodinných divadélek.

VYZKOUŠEJTE LEKCE JÓGY
Dům jógy Chodov zve na den otevřených dveří, při kterém si za symbolický poplatek 50 Kč vyzkoušíte různé styly jógy, a třeba i takové, na které jste si ještě netroufli. Den otevřených dveří proběhne v sobotu 24. 10. a začíná se od 10.00 hodin cvičením klasické jógy. Lekce jsou 40 minutové a můžete navštívit oba cvičební sály - sál na klasické lekce i sál vytopený na 41 ºC.
Akce proběhne pod záštitou radní hl. m. Prahy Ireny Ropkové a výtěžek (spolu s případnými dalšími dobrovolnými příspěvky)
bude věnován Jedličkovu ústavu v Praze 2, který se stará o postižené děti. Podrobnosti s rozvrhem časů a druhu lekcí najdete
(red)
na www.dum-jogy.cz a v rezervačním systému si můžete jednotlivé lekce včas rezervovat. 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY
O KVALITĚ POTRAVIN
Proč míří stále více Čechů na nákupy do Rakouska
a Německa? Je pravda, že se u sousedů prodávají
pod stejným názvem kvalitnější produkty? Nebo
jen čeští výrobci reagují na poptávku českých spotřebitelů, kteří chtějí kupovat co nejlevněji? Slow
Food ®Prague navázal spolupráci s Ing. Alešem
Rajchlem, Ph. D. z Vysoké školy chemicko-technologické, který se pokusí objasnit mýty spojené
s falšováním potravin.
Ve středu 11. listopadu se bude odborník věnovat
fenoménu falšování potravin. Dozvíte se, co to falšování vlastně je, jak byly potraviny falšovány v minulosti a jak dnes, jaké potraviny jsou nejčastěji falšovány, jak je lze poznat a zda to zvládne běžný spotřebitel. Ve čtvrtek 10. prosince přednášející vysvětlí,
jaké změny probíhají v potravinách při konzervaci.
Dozvíte se, jak správně skladovat potraviny a jaká
nebezpečí hrozí při nedodržení správných postupů.
Přednášky se konají pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ), vždy od 18 hodin v Nuselské radnici, Táborská 32.
(red)
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 28. října oslaví 85. narozeniny

Ing. Miroslav Černý z Krče
Vše nejlepší, pevné zdraví
a hodně pohody do dalších let
přeje manželka, 3 dcery
s manžely, 7 vnoučat
a 4 pravnoučata.

Dne 16. listopadu oslaví 90. narozeniny

RNDr. Vlasta Francová, CSc.,
ze Spořilova
Moc gratulujeme, mami, babi
a prababičko!

Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

Zajímavé povídání
o životě našich
prababiček
MČ Praha 4 připravila
pro své seniory další
zajímavou přednášku
výtvarnice Jany Skarlantové – autorky
knížky ZE ŽIVOTA PRABABIČEK. Vyprávění
o tom, jak se žilo na
konci 19. a začátku
20. století, doplní unikátní dobové obrázky
i citace z tehdejší literatury. Tentokrát si budeme povídat o podzimních a zimních radovánkách, seznámíme
se též s módou do divadla a plesů i s tím,
co nosily první „cyklistky“ při jízdě na velocipédu. Knížka autorky
získala od čtenářů na internetovém portálu nakladatelství MOTTO nejvyšší ocenění a věříme, že
zajímavé vyprávění zaujme také vás. Přednáška se
bude konat 12. 11. od 14.00 hod. v malém sále Nuselské radnice, hlásit se na ni můžete již od
9. 11. na bezplatné seniorské lince
(red)
800 100 128. 

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
listopad
Prohlídka synagog s průvodcem (opakování) 3. 11. od 10.00 h., sraz
před IC Maiselova 38/15,
Praha 1
Bílkova vila – prohlídka s průvodcem
5. 11. od 10.00 h., sraz
(opakování)
před vchodem do vily,
Mickiewiczova
Cyklus 4 přednášek na téma Slavné a vý- 5. 11. od 14.00 h.,
znamné útěky v českých dějinách – (2.) útě- malý sál Nuselské radnice
ky z husitských bitev
Rudolfinum – prohlídka s průvodcem
10. 11. od 13.00 h.,
sraz na Palachově nám.
před schody
Národní technická knihovna
12. 11. od 10.00 h.,
– prohlídka s průvodcem
sraz u vchodu do NTK,
Studentská, Praha 6
„Ze života našich prababiček – radovánky 12. 11. od 14.00 h.,
podzimu a zimy" – přednáška
malý sál Nuselské radnice
Týnský chrám – prohlídka s průvodcem
19. 11. od 10.00 h.,
(opakování)
sraz u vchodu, Celetná 5,
Praha 1
Anežský klášter – prohlídka s průvodcem

24. 11. od 10.00 h.,
sraz u vchodu, U Milosrdných 17, Praha 1
Téměř adventní poetické rozjímání s básní- 24. 11. od 14.00 h.,
kem Petrem Skarlantem – příjemné povídání malý sál Nuselské radnice
s ukázkami poezie
Neseďte doma, přijďte za námi (7) – Hu25. 11. od 15.00 h.,
debně-literární odpoledne „Mistře, rci“, předvá- slavnostní sál Nuselské
noční rozjímání (klavír a poezie)
radnice
Turnaj v bowlingu

prosinec
Neseďte doma, přijďte za námi (8) – „Tiše
a ochotně purpura na plotně voní“- předvánoční posezení s hudbou k tanci i poslechu
a s vánoční tombolou
Tvůrčí dílna – předvánoční zdobení (výroba vánočních dekorací)
Babi, dědo, pojďte si hrát – odpoledne deskových her pro prarodiče i rodiče s vnoučaty (inspirace na vánoční dárky)
Neseďte doma, přijďte za námi (9) - Chanukový koncert

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 2. 11. – 40 míst;
vstupné 50 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 9. 11. – 35 míst;
poloviční vstupné 50 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 9. 11. – 50 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 9. 11. – 35 míst;
vstupné 40 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 16. 11. – 35 míst;
snížené vstupné 80 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 16. 11. – 40 míst
výdej vstupenek 10. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 120 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 18. 11. – 20 míst

1. 12. od 14.00 h.,
KC Novodvorská

výdej vstupenek 26. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 150 míst
3. 12. od 10.00 h., klub přihlášky na bezpl. linku
Amfora, Pujmanové
800 100 128 od 24. 11. – 20 míst
3. 12. od 14.00 h., ma- bez přihlášek
lý sál Nuselské radnice

výdej vstupenek 3. 12. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 120 míst
Předvánoční prohlídka chrámu sv. Mikuláše 10. 12. od 10.00 a 14.00 h., přihlášky na bezpl. linku
na Malé Straně
sraz před vchodem kostela, 800 100 128 od 30. 11. – 2x 30
Malostranské n.
míst; snížené vstupné 70 Kč /os.

VÁNOCE SE BLÍŽÍ, NEBUĎTE SAMI
Předvánoční zájezd do Regensburgu a vánoční pobyt v penzionu Kukla pořádá Ústav sociálních služeb v Praze 4. Předvánoční Regensburg – jednodenní výlet 4. prosince na vánoční
trhy do historického centra Regensburgu. Můžete si nakoupit vánoční dárky, ochutnat klobásky či si s průvodkyní prohlédnout historické památky. Cena 660 Kč včetně průvodce a pojiště-
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26. 11. od 13.00 h.,
bowlingová hala Továrna,
P4-Nusle 2, Vlastislavova 1

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 26. 10. – 30 míst;
vstupné 88 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 26. 10. – 35 míst;
vstupné 30 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 26. 10. – 50 míst

8. 12. od 14.00 h.,
slavnostní sál Nuselské
radnice

ní léčebných výloh, doprava zahraničním autobusem. Týdenní vánoční rekreace – v penzionu Kukla v obci Kuklík na Moravě. Domácké prostředí, pěkně vybavené dvou- a třílůžkové
pokoje, výborná kuchyně, okolí lákající k procházkám v lese. Tady v přátelské atmosféře můžete společně oslavit Štědrý den a posedět u sváteční večeře. Termín 21.–27. 12., cena 4300 Kč
zahrnuje ubytování, plnou penzi, štědrovečerní večeři a dopravu. Přihlášky: Radka Nováková,
(red)
ÚSS 4, Podolská 31, nebo na tel. 241 430 640, 241 434 160. 

senioři

SPISOVATEL IVAN KLÍMA OSLAVIL
84. NAROZENINY
Dne 14. září oslavil své 84. narozeniny světově
známý český spisovatel, dramatik, publicista
a čestný občan Prahy 4 Ivan Klíma. Popřát mu
přišel starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). Společně s oslavencem a jeho ženou se pobavili o rozličných tématech – vedle
těch příjemnějších, jako je rodina, narazili i na
otázky světového a domácího dění.
Městská část Praha 4 ještě jednou přeje panu
Klímovi vše nejlepší k jeho narozeninám. Budeme se těšit na půlkulaté výročí, které náš čestný
občan oslaví v příštím roce!
(red)

SETKÁNÍ S MISTRY
BAROKNÍ DOBY

■ Za městskou část spisovateli Ivanu

Klímovi pogratuloval starosta Petr Štěpánek.
Foto: Verona Ballay

Senior Hobby klub

Hobby klub – Bartákova ul. 1200/4
Amfora – ul. Pujmanové 9

Pravidelné aktivity:
Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI v přízemí pavilonu
A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.

12. 11.
9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Klub Amfora,
Pujmanové 9. Vstup zdarma.

Čtvrtek 9.00–11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Připravili jsme:
5. 11.
9.30–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – akční akvarel - Výtvarný ateliér v pavilonu B Hobby centra 4. Vstup 40 Kč.

Babi, dědo,
pojďte si hrát

19. 11.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA - v keramickém ateliéru, přízemí pavilonu B Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup
40 Kč.
26. 11.
9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Klub Amfora,
Pujmanové 9. 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).

VYDEJTE SE s námi do
Národní technické knihovny
MČ Praha 4 nabízí seniorům možnost prohlédnout si v doprovodu průvodce zajímavou budovu Národní technické knihovny
v Praze 6 a také její technické zázemí. Jedná
se o vědeckotechnickou knihovnu s unikátní
nabídkou kolem 300 tisíc publikací. Její
fond je největší českou sbírkou domácích
a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Obsahuje přes

Zajímavé setkání s mistry barokní duchovní literatury a hudby připravila MČ Praha 4 pro seniory
na středu 25. listopadu od 15.00 ve velkém
sále Nuselské radnice. Přijďte se zaposlouchat do
hudby Josefa Sebastiana Bacha či George Friedricha Händla, doplněné recitací, například staročeského textu anonyma z 15. století. Na klavír zahraje Věra Müllerová, texty přednese Blanka Hejtmánková, obě z konzervatoře v Plzni. Lístky si bude možné vyzvednout 10. 11. od 8.00 do
8.30 hod. na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu
(red)
MČ Praha 4, Antala Staška 80b. 

1,2 milionu svazků. Prohlídka se uskuteční
12. 11. od 10.00 hod., sraz je před knihovnou, Technická 6 – Dejvice. Nejlepší spojení
je metrem A do stanice Dejvická, kde vyjdete výstupem směr Šolínova, Vysoké školy.
Senioři hradí 50 % poplatku, tj. 50 Kč za
osobu, dalších 50 % hradí MČ Praha 4. Počet
míst je omezen, je třeba se včas přihlásit na
bezplatné telefonní lince 800 100 128, a to
od 9. 11. 
(red)

Ilustrační foto:
MČ Praha 4

Moderní deskové hry zažívají v poslední době obrovský rozmach a jsou velmi oblíbené zejména mezi dětmi a mládeží. Městská část Praha 4 připravila
na 3. prosince od 14.00 hod. v malém sále
(č. 303) Nuselské radnice zajímavý program pod
názvem Babi, dědo, pojďte si hrát. Sejít se zde mohou prarodiče, ale i rodiče se svými dětmi, seznámí
se zde s různými druhy deskových her a hlavně si
budou moci vše sami vyzkoušet. Hry představí
a pravidla vysvětlí Jan Vodička, nadšený hráč, sám
autor šesti úspěšných deskových her, které jsou
v současnosti na trhu. „Přijďte si zahrát, pobavit se
a načerpejte inspiraci pro zajímavé vánoční dárky,“
zve zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/
SZ), a Jan Vodička k tomu dodává: „Hrajte si kdykoliv to jde. Připadá mi, že svět je nějak zbytečně moc
vážný.“ Vstup je zdarma a není se třeba hlásit předem. Stačí jen přijít a příjemně se pobavit a třeba
i trochu inspirovat na vánoční dárky. 
(red)

ZNÁTE PRAŽSKÉ RUDOLFINUM?

Ilustrační foto: wikipedia.org

Jedna z architektonicky nejvýznamnějších budov v Praze vznikla v letech 1876
až 1884 podle návrhů architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze jako víceúčelový
kulturní dům, který na počest rakouského korunního prince Rudolfa dostal jméno Rudolfinum. Praha slavila otevření budovy 7. února 1885 a svému kulturnímu poslání sloužilo Rudolfinum až do roku 1919, kdy bylo proměněno na sídlo
Poslanecké sněmovny Československé republiky. V dobách německé okupace
byla koncertní činnost v Rudolfinu obnovena. Roku 1992 se Rudolfinum po generální rekonstrukci architekta Karla Pragera stalo sídlem České filharmonie
a Galerie Rudolfinum. MČ Praha 4 připravila pro své seniory prohlídku této budovy na 10. 11. od 13.00 hod. (vstupné je 50 Kč na osobu). Na akci je mož(red)
né se přihlašovat již od 2. 11. 
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Obyvatelé Prahy 4 zažili svou městskou část jinak
Po dvě víkendové soboty se několik ulic v Praze 4 proměnilo na místa sousedských slavností.
Zaparkované automobily v obou dnech nahradily stánky s občerstvením, knihami a drobnými uměleckými předměty nebo sportoviště,
v ulicích vyrostla pódia pro taneční vystoupení
a exhibice kejklířů a také několik galerií pod širým nebem. Svými kulinářskými výrobky se
pochlubili starousedlíci i noví obyvatelé
Prahy 4 – Gruzínci a Vietnamci.
„Praha 4 je největší městská část, a pokud ji
někdo zahlédne jen z auta ze Severojižní ma-

■ SOUSEDSKÉ VEČERNÍ posezení na N

gistrály, musí mít pocit, že tu žádné sousedské
komunity nežijí,“ uvedla radní pro kulturu
a volný čas Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.)
a pokračuje: „Naši obyvatelé ale letos v září dokázali, že jejich ulici je možné proměnit v místo setkávání, povídání a dětských her. Městská
část je v tom pouze podpořila. Vážím si všech,
kdo po večerech sousedské akce připravili.
A těším se, že příští rok si je užijí lidé i na
mnoha dalších místech.“ Sousedské akce se
uskutečnily v Braníku, v Nuslích, v Michli, v Jílovské, na Spořilově, v Podolské ulici, v Krči

Krči. Foto: Jan Tilinger

a v prostoru mezi ulicemi Pujmanové
a Horáčkova.
V celé Praze bylo letos v rámci akce Zažít
město jinak 60 zón bez automobilů, které nahradily sousedské slavnosti, a osm z nich bylo
v Praze 4. Městská část Praha 4 letos žadatelům
usnadnila vyřízení záboru veřejného prostranství, který byl bez poplatku. Zařídila příkladnou spolupráci jednotlivých zón s hlídkami
městské policie a v neděli ráno odvezla připravené pytle s odpadky.

(md)

■ DO NUSLÍ

Adéla Gjuričová (vlevo). Foto: František Drábek

■ ZAJÍMAVÝ NÁPAD

-

chozí mohl do mapy připevnit buď otázku, či odpověď týkající se
místní lokality. Foto: Martin Dudek

■

PROSTORU MEZI

Horáčkova se vyrábělo
Foto: Praha 4
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■ NA SPOŘILOVĚ

Foto: František Drábek

listopad

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. ne 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		– komedie
2. po 19.00 Zahraj to znovu, Same (W.Allen)
		– komedie
3. út 19.00 Práskni do bot – Zadáno
		
(O. McCafferty) – zlodějská komedie
4. st 19.00 Darda (A.Goldflam) – tragikomedie
5. čt 19.00 Tři v tom (J. Vostrý) – komedie
6. pá 19.00 Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		– komedie
7. so 19.00 Mandragora (Niccolo Machiavelli)
		– komedie
8. ne 19.30 Generálka (J. Hubač) – komedie
9. po 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
		– komedie
10. út 19.00 Na dotek (P. Marber) – tragikomedie
11. st 19.00 Práskni do bot – zlodějská komedie
13. pá 19.00 Generálka – komedie
15. ne 19.00 Tři v tom – komedie
16. po 19.00 Já, Francois Villon (J. Hubač,
		
O. Brzobohatý, P. Vrba) – muzikál
19. čt 19.00 Na dotek – zadáno – tragikomedie
20. pá 19.00 Tři v tom – komedie
21. so 19.00 Charleyova teta – komedie
22. ne 19.00 Musíme si pomáhat (P. Jarchovský,
		
J. Hřebejk) – tragikomedie
23. po 19.00 Paní plukovníková – komedie
24. út 19.00 Zahraj to znovu, Same
		
– Zadáno – komedie
25. st 19.00 Generálka – komedie
26. čt 		
Manželské vraždění - zadáno – komedie
27. pá 19.00 Generálka – Zadáno – komedie
28. so 19.00 Takový žertík (Jean Dell,
		
Gérard Sibleyras ) – komedie
30. po 19.00 Jeppe z vršku (L. Holberg)
		– komedie
Přehled dalších kulturních a společenských
akcí najdete i na stránce

www.praha4.cz

pod záložkou kalendář akcí.

kultura/společnost
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. ne 15.00 Princezna s dlouhým nosem
		Pohádka.
16.00 Lampionová dílna s průvodem
		Dobeškou
2. po 18.00 Kryštof Suchý – vernisáž
3. út 19.00 David Vávra – Tři cesty za
		architekturou, křest knihy
4. st 19.30 Kinokavárna
		
– Victoria Drama Německo
9. po 20.00 Tara Fuki – koncert
		Andrea Konstankiewiczová
		
– violoncello, zpěv, hang,
		
Dorota Barová – violoncello, zpěv
11. st 19.30 Kinokavárna – Kobry a užovky
13. pá 18.30 Chelsea Wolfe (USA) – A Dead
		
Forest Index (NZ), Dave Heumann
		
(USA), koncert pořádá Silver Rocket
15. ne 15.00 O zlaté rybě, divadlo Pruhované panenky
16. po 19.30 Milostný trojúhelník, herecko–psy		
chologický balanc – Martin Zbrožek,
		
Pavel Liška a Josef Polášek
17. út 19.00 Maserati (USA) · Auxes (USA) ·
		Canadian Rifle (USA)
		
Koncert pořádá Silver Rocket
18. st 19.30 Besídka 2015
		
Tradiční představení divadla Sklep
19. čt 19.30 Besídka 2015
21. so 15.00 Ovečka Shaun ve filmu
		
Filmový klub pro děti
22. ne 14.00,17.30 Chaloupka na mýtince
		Pohádková rezervace.
23. po 18.00 Šárka Remešová, vernisáž
24. út 19.00 B. Robinsková – Hej, narodilo
		
se vám děcko! T. Najbrt: Jak to vidí
		
hvězdy, ZuŠ Modřany
25. st 19.30 Kinokavárna – Macbeth
27. pá 20.00 Iva Bittová – koncert
29. ne 15.00 Vánoční příběh,
		Divadlo Víti Marčíka jr.
30. po 19.30 Mlýny, drama z vojenského prostředí

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30,
so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268
• www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz
Prodej též v sítích: Ticketportal,
TicketArt a Ticketpro.
Předprodej začíná vždy
10. v měsíci na měsíc přespříští.
1. ne
3. út
4. st
4. st
7. so
9. po
11. st
13. pá
14. so
21. so
24. út
25. st
25. st
27. pá
28. so
28. so
29. ne

15.00	Babička – činohra
19.30 My Fair Lady – muzikál
10.30 	Rok na vsi – činohra
19.30 	Dohazovačka – činohra
15.00 Jeptišky – muzikál
19.30 	Až naprší a uschne – činohra
19.30 	Eva tropí hlouposti – činohra
19.30 	Jeptišky – muzikál
15.00	Jen žádný sex, prosím – činohra
15.00	Dohazovačka – činohra
19.30 	Dům čtyř letor – činohra
10.30 	Babička – činohra
19.30 	Techtle Mechtle – činohra
19.30 	My Fair Lady – muzikál
15.00 	Dohazovačka – činohra
19.30 	Dohazovačka – činohra
15.00 	Babička – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
2. po
5. čt
10. út
12. čt
13. pá
16. po
18. st
19. čt

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Plný kapsy šutrů – činohra
Tři holky jako květ – činohra
Nejlepší kamarádky – činohra
Můj báječný rozvod – činohra
Tři holky jako květ – činohra
Tři holky jako květ – činohra
Můj báječný rozvod – činohra
Plný kapsy šutrů – činohra

TEOLOGICKÁ FAKULTA HOSTÍ TURNAJ V CARROMU
Česká carromová asociace pořádá pod záštitou
starosty MČ Praha 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ) 21. listopadu již 10. Carrom Open Cup
Praha. Turnaj, ze kterého vzejde Mistr ČR
v carromu pro rok 2015, se již pošesté uskuteční v prostorách Husitské teologické fakulty UK
v Praze 4 (Pacovská 350). Turnaj si získal popularitu v celé Evropě a mimo našich hráčů
pravidelně přijíždí účastníci z dalších evropských států. Akce startuje v 10.00 hodin a finále je naplánováno na cca 18.30 hodin.
Hra carrom pochází z Indie, ale v globalizovaném světě si získává rychle popularitu
po celém světě. O tom svědčí například
fakt, že se příští rok v Praze uskuteční jubi- ■ Carrom se podobá kulečníku, hraje se na dřevěné desce
lejní 20. Mistrovství Evropy. Info na www.
a namísto koulí se používají dřevěné kameny, které se hráči snaží
carrom.cz. 
(red) pomocí tzv. strikeru cvrnkáním dostat do kapes v rozích. Foto: Carrom

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí:
2. a 16. po

15.00–18.00 hod.

KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
11. st
16.00–22.00 hod.
VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Srdečně vás zveme do restaurace Michelský dvůr na
pečenou husičku se zelím a lokšemi a jiné dobroty.
Těšit se můžete také na svatomartinská vína. Závazné
objednávky celých hus přijímáme do 6. 11. Rezervace
míst na: velena.obstova@sue-ryder.cz, mobil:
773 977 018. Restaurace Michelský dvůr.
23. – 24. po 10.00–18.00 hod.
út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
28. so
10–18.00 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK V MICHELSKÉM DVOŘE
Přijďte nasát předvánoční atmosféru na tradiční
jarmark v Domově Sue Ryder. Připravili jsme pro vás
program, venkovní občerstvení i menu v restauraci
Michelský dvůr, výtvarnou dílnu a malování obličejů
pro děti, koutek s lidovými zvyky, stánek rádia Impuls
a mnoho příležitostí k předvánočním nákupům, které
podpoří dobrou věc. Vstup volný, celý areál Domova
Sue Ryder, více informací: www.sue-ryder.cz/jarmark.

kulturní centrum novodvorská
Novodvorská 1013/151, 140 00, Praha 4
Pronájmy: Kateřina Vondřichová,
tel.: 737 543 838, e-mail: katka@kcn.cz
Kurzy: Kristýna Poživilová, tel.: 730 822 157,
e-mail: kristyna@kcn.cz
Pokladna KCN + předprodej vstupenek:
Po–čt 10:00–19:00, pá 10:00–16:30
Tel.: 241 494 341, e-mail: vstupenky@kcn.cz
1. - 30. Výstava obrazů Simonetty Šmídové
3. út 19.00
Trabantem napříč Tichomořím
		
Cestovatelská přednáška
7. so 14.00 a 15.30 Zvířátka a loupežníci Petrovští,
		Loutkové divadlo Zvoneček
8. ne 14.00
Nedělní taneční odpoledne
		
Taneční zábava pro seniory
11. st 10.00
Bajaja, Loutkové divadlo Zvoneček
13. pá 19.30
Screamers & Techtle Mechtle
		
- Účastníci zájezdu, Travestishow
14. so 14.00 a 15.30 Broučci, Loutkové divadlo Zvoneček
14. so 18.00
Dávílí Indický svátek světel
19. čt 10.00 a 14.30 Pohádka o Popelce
		
Loutkové divadlo Zvoneček
19. čt 19.00
Island - horká země s ledovou tváří
		
Cestovatelská diashow Martina Loewa
20. pá 10.00 a 14.30 Bajaja, Loutkové divadlo Zvoneček
20. pá 18.00
Kabaret, Loutkové divadlo Zvoneček
21. so 10.00
Novodvorský Zvoneček
		
Loutkové divadlo Zvoneček
26. čt 16.00
Červená Karkulka
		
Loutkové divadlo Zvoneček
28. so 14.00 a 15.30 Dlouhý, Široký a Bystrozraký
		
Loutkové divadlo Zvoneček
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KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ
AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátké čekací lhůty, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení lékaře!
• Vyšetření a léčba kožních onemocnění
pomocí digitální dermatoskopie
• Vyšetření znamének, pih a bradavic
• Léčba onemocnění nehtů a vlasů

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

Využijte ideálního období na estetické zákroky a kosmetické úpravy pleti!

Kontakt: Údolní 93, Praha 4 - Braník
Tel.: 244 466 821, 731 112 006, e-mail: info@dermalink.cz

www.dermalink.cz
SC-350380/03

Hledáme výpomoc v domácnosti. Vhodné pro stále aktivní
a flexibilní čerstvé důchodkyně a lidi s částečným invalidním
důchodem s kladným vztahem k dětem. Pomoc by spočívala:

SC-351478/02

- v přípravě a vaření celodenní bezlepkové a bez laktózové dietní stravy
(cca 6 jídel) pro 4-člennou rodinu.
(Zkušenosti jsou vítány, ale nejsou podmínkou)
- v průběžném udržovaní čistoty a pořádku v domácnosti, včetně žehlení
- v pomoci s hlídáním 3-letého syna.

Mate dům se zahradou
a potřebujete peníze?

Práce na každý den předběžně od 11:00 - 17:00. 10tis/měsíc.
Pomoc o víkendech a případně nárazové hlídaní syna
v případě nemoci či o večerech vítáno.

Koupíme část vaší zahrady.
Těšíme se na Vaše zavolání.

ŘP je výhodou. Nekuřáctví podmínkou :). Životopis, reference. Před
uzavřením dohody zdravotní průkaz a výpis z trestního rejstříku.

Tel.: 725 845 667 p. Císař

Tel.: 775 417 073, e-mail: blazena.luckova@seznam.cz

SC-351356/01

SC-351520/01

SC-341930/10

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

Tel.: 777 317 278

SC-350069/08

SC-351158/03

603 425 347 • podlahy@podlahykotalik.cz

www.podlahykotalik.cz
Pokládky podlah,
renovace parket, malířské,
lakýrnické a zednické práce.
SC-350135/15

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

roku 2001
üZaloženo
a rok
onstrukcí z
ü150 rek
m2
loše 250
p
a
n
í
m
e
z
üZá
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

MA
E ZDAR
VOLEJT

278
800 112

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-351348/01

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Daniel Dvořák

Budějovická 1126/9, Praha 4
(3 min. od metra Budějovická)

Kontakt: 603 116 203, mudrdanieldvorak.cz
SC-350278/08
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Přijímá
no me
pacievnét
y!



SC-351281/02

Vokáčova

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

www.vokacova.cz

Prodej bytů
Praha Pankrác
Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350
SC-350767/04

SC-340678/17

28. 8. 2014 16:14:42
SKŘÍNĚ K ATRIN

VOKACOVA-inz_92x30mm-OK.indd 1

v es tav ěné skříně / lo ž n i ce / o bý vací
pokoj e / kanc el ář s k ý n á by t ek

SC-341936/10

PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S
SC-351040/03

SC-350051/09

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

ODHADY NEMOVITOSTÍ

www.skrinekatrin.cz
V HORKÁCH 1405/15 NUSLE
140 00 – PRaHa 4

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

SC-350033/01

tel.: 602 581 122

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-350445/07

Návrhy a kalkulace:

SC-350033/09

777 816 667, 241 409 782
Zaměření a montáže: 774 460 202

SC-341928/10

SC-350283/04

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

SC-341921/10

44x30

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-341927/10

SC-341929/10

SC-351400/01

SC-351394/01

Instalace a servis tepelných čerpadel
KOUPÍM starý nábytek

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

44x26

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

Realizujeme výstavbu technologií pro vytápění, chlazení a větrání včetně
rekuperace, a to jak pro rodinné, tak pro bytové domy.
Služba zahrnuje:
• až 28% slevu na nákup tepelného čerpadla
včetně montáže
• záruční a pozáruční servis
• optimalizaci a změnu požadované distribuční sazby
• výpočet tepelných ztrát pro přiznání zvýhodněné
distribuční sazby
• poradenství a konzultační činnost

www.premereni.cz/sluzby
Tel.: 733 143 143
e-mail: servis.prem@pre.cz
V případě zájmu o podrobnější informace doporučujeme kontaktovat pana
Tomáše Krbce (tel.: 733 162 603, e-mail: tomas.krbec@pre.cz).

SC-351240/01
XXXXX_PRE_inzerce_tepelna_cerpadla_188x130.indd 1
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Uvítal(a) byste rozšíření pravomocí městské
Pokud ano, v čem by mohly být rozšířeny a jak by
souvisí se zelenými plochami ve správě městských částí. S tím konec konců
počítá i celoměstská Koncepce péče
o veřejnou zeleň z roku 2010. Městská
část by patrně lépe zvládla také zimní
úklid ulic v tzv. 2. a 3. pořadí, tedy
těch méně frekventovaných ulic a také
chodníků, které pro extrémní vytíženost správce při úklidu ulic 1. pořadí
jsou často uklizeny pozdě nebo v neodpovídající kvalitě. Samostatnou

otázkou by byl výkon sociálních služeb. Například péče o seniory je dnes
převážně krajskou záležitostí. Přitom
je v zájmu většiny seniorů, aby jim
péče byla poskytována v místě bydliště a co nejblíž rodině.
Většina změn v dotacích však
předpokládá změnu Statutu hlavního města Prahy a přesun peněz
z hlavního města do rozpočtu městských částí.

ha 4 je počtem obyvatel 5. největším městem v České republice
a patří mezi podnikatelsky velmi
silnou pražskou městskou část,
proto si zaslouží příslušnou finanční podporu od HLMP, bohužel
se tomu tak neděje. Určité městské
části jsou různě zvýhodňovány
oproti jiným a to samozřejmě má
dopad na samotné občany.
Praha 4 je moderní a zdravé
město, aby správně fungovalo, po-

třebuje rozšířit pravomoc nejenom v oblasti bezpečnosti, ale také v oblasti zdravotní péče, pomoci vytvořit prostor pro organizování preventivních zdravotních akcí
a více programů pro aktivní stáří.
Jsem rozhodně PRO rozšíření
pravomocí pro městské části, jen
tak můžeme našim občanům
v Praze 4 pomoci řešit jejich problémy aktivně, rychle
a konkrétně.

duchých, všude platných pravidel.
Trumfovat se legislativními nápady
uvnitř jednoho celku ale není a nesmí být naším politickým
programem.
Samostatnou otázkou je dosažení
přímé legislativně stabilní vazby
mezi množstvím peněz, které jsou
na území městské části na daních

vybrány, a tím, kolik městská část
z vybraných peněz dostane a může
tak přímo využít pro své občany.
Dnes tomu tak bohužel není. Tuto
změnu potřebuje každá městská
část! Nejde donekonečna přihlížet
nespravedlivému přerozdělování,
které nás omezuje ve snaze mít Prahu 4 krásnější, čistší a bezpečnější.

ně stížnosti, především v Nuslích
a ve Štúrově ulici, ale ta jsou povolepotřeba tyto pravomoci přiblížit
na pražským magistrátem a my s nik občanům prostřednictvím komumi nemůžeme hnout…
nálních politiků, protože ti pak na
Mít mnohem více pravomocí,
vzniklé situace pružně reagují a ne- mohli bychom například přijmout
mohou se při závazném rozhodová- vyhlášku k zajištění čistoty na vení schovávat za magistrát. Typickým řejných prostranství nebo k užívání
příkladem je regulace hazardu. Trápí obecního majetku sloužícího veřejnás místa, proti kterým naši občané nosti. Ty nyní schvalují pražští zadlouhodobě protestují a podávají na stupitelé a ne vždy jsou zcela v sou-

ladu se záměry Prahy 4. Rovněž bychom mohli účelněji a především
efektivněji disponovat s majetkem,
který nám je Prahou jen propůjčen.
Na druhou stranu, mít více pravomocí s sebou přináší i více odpovědnosti a tlaku veřejnosti na transparentní rozhodování vedení městské
části a jeho zastupitelstva. A ne každý komunální politik v odpovědné
funkci podobný tlak dokáže unést…

IVA KOTVOVÁ, zástupkyně starosty MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Hlavní město Praha
získává ze státního
rozpočtu něco přes
30 000 Kč na obyvatele, Praha 4 pak dostává od hlavního města částku zhruba 2 500 Kč
na obyvatele.
Z uvedených částek je patrné, že
větší část služeb a investic potřebných

pro dobré fungování města poskytuje
v Praze občanům hlavní město. Zajišťuje například městskou hromadnou
dopravu, je zřizovatelem středních
škol nebo provádí úklid ulic a jejich
zimní údržbu. Při současném rozdělení působností by městská část patrně
zvládla lépe péči o silniční zeleň, především tam, kde tato zeleň přímo

ANETA KRAJCOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, BEZPP
Hlavní město Praha a jednotlivé pražské městské části dle
zákona 131/2000 Sb.
mají za úkol pečovat o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů. V některých oblastech mají městské části příliš
okleštěné pravomoce a podléhají
rozhodnutí Magistrátu hl. města
Prahy (dále HLMP) a to vede k sví-

zelnému řešení lokálních problémů ve prospěch našich občanů.
Neméně důležité je i správné hospodaření hlavního města Prahy
a následně potom přidělení dotací
pro jednotlivé městské části.
Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za
porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce. Pra-

LUCIE MICHKOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ODS
O mně je známo, že
při řešení bezpečnosti, úklidu a protidrogové politiky nejsem vždy s městem ve shodě. Určitě by se mi líbilo rozšíření kompetencí městských částí, jelikož měst-

ské části mají blíže ke každému
obyvateli. Tuto blízkost chci i nadále využívat aktivním přístupem
k řešení lokálních přání
a problémů.
Praha je krásné živé město a jako
taková nemůže fungovat bez jedno-

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Můj názor se za
rok, kdy jsme měli
v loňském říjnovém
Tučňáku podobnou
otázku, nezměnil. Dlouhodobě zastávám názor, že by městské části
měly mít větší pravomoci samy rozhodovat o záležitostech, které se
odehrávají na jejich území. Je totiž

Chcete se setkat se svými komunálními politiky?
Přijďte na veřejné setkání v rámci místní Agendy 21, a to 12. listopadu
od 17 hod. do sálu Nuselské radnice.
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části Praha 4 na úkor hlavního města Praha?
y měl být změněn Statut hlavního města Prahy?
JITKA ZYKÁNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09
Každá obec může
sestavovat vlastní
rozpočet, nakládat
se svým majetkem,
schvalovat svůj
územní plán a vydávat obecné vyhlášky. Jenže městské části nejsou
obcemi, ale organizačními jednotkami hl. m. Prahy, a jejich pravomoci stanovuje zákon č. 131/2000
Sb., o hl. městě Praze a Statut hl.
m. Prahy. Podle těchto předpisů
městské části sestavují svůj rozpo-

čet, mohou nakládat se svým majetkem (do určité částky), ale nemohou vydávat vlastní vyhlášky
a stanovovat si vlastní územní
plán. Samosprávnost městských
částí je tedy oproti obcím limitovaná. Zatímco vydávání vlastních
vyhlášek by znamenalo neuvěřitelný chaos, neboť právo musí být
jednoduché a předvídatelné a nikdo nemůže po občanovi chtít,
aby věděl, pod kterou vyhlášku
spadá, v případě územního plánu

JIŘÍ BODENLOS, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
S nadsázkou občas
říkávám, že Praha 4
je pátá největší obec
v republice. Zní to
hezky, jenže Praha 4 bohužel není
obec, jen městská část. Lidé třeba
nadávají na kácení stromů na veřejném prostranství, špatně vyznačený
přechod před školou, malý výskyt
strážníků v nebezpečné oblasti, příliš dlouhé intervaly autobusové lin-

ky nebo na větší množství injekčních stříkaček v blízkosti zdravotnického zařízení, kde se vydává odvykací látka pro léčící se narkomany. V první řadě si stěžují u svého
starosty a u své radnice. Jenže problém leží často právě u obce – tedy
u hlavního města Prahy nebo u jím
zřízených organizací. Tam se rozhoduje, schvaluje, trestá. My jako
zastupitelé Prahy 4 dokonce nemů-

JARMILA MACHOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ANO 2011
NE. Má odpověď vyplývá jednak ze specifiky fungování Prahy jako obce a současně jako kraje a jednak ze zkušeností z ročního působení ve funkci
zastupitelky MČ Praha 4. Vymezení
pravomocí mezi Prahou a městskými částmi má svou historii a každý
zásah do tohoto systému by měl

být dobře promyšlen, měl by obecně vyplývat z potřeb jak Prahy, tak
městských částí, nikoli z potřeb
právě vládnoucí koalice. Co se týče
řízení MČ Praha 4, mám spíše negativní zkušenosti. Vedení MČ Praha 4 má problémy s tvorbou a vydáváním srozumitelných a nezpochybnitelných rozhodnutí, má problémy s argumentací spojenou s vy-

je tomu jinak a posílení pravomocí v tomto ohledu je nanejvýš žádoucí. Doposud mají městské části pouze možnost vyjadřovat se
k návrhu územně plánovací dokumentace a účastnit se všech stupňů projednávání, ale nemají právo
veta. Obdobné je jejich postavení
při prosazování změn platného
územního plánu. Opakovaně se
stávalo, že naše městská část byla
obejita a k jejím připomínkám se
nepřihlédlo. Změna právních
předpisů musí jednoznačně smě-

řovat k posílení pravomoci městských částí rozhodovat o svém
území, tedy i územním plánu,
s právem veta, vyjma staveb celoměstského významu. Dílčí změny
územního plánu, které ovšem mohou ve svém důsledku znamenat
zcela zásadní změnu konkrétní lokality, musí být do budoucna výlučně v pravomoci městských částí, občanů a jejich volených zástupců, kteří nejlépe znají potřeby
své městské části a jejích
obyvatel.

žeme ani přejmenovat malou ulici.
U hlavního města prosíme, žádáme,
intervenujeme, vysvětlujeme… Rozpočet naší městské části je ovšem
naprosto závislý na každoročních
dotacích z hlavního města.
A řešení? Dříve jsem byl nakloněn kompromisu, ale teď už jsem
radikální. Zdůrazňuji, že mluvím
sám za sebe, ne za klub. Prvním
řešením je všechny pražské městské části zrušit. Výkon samosprávy

by kompletně přešel na hlavní
město. Ať se pak počet pražských
zastupitelů i radních klidně zvětší.
Bude to aspoň transparentní řešení. Místo starosty tak budeme mít
jenom primátora. Výkon státní
správy může dál běžet jako dnes,
tedy s rozdělením Prahy na dvacet
dva obvodů. Druhým řešením je,
aby se z Prahy 4 stala plnoprávná
obec a z hlavního města Prahy klasický kraj.

dáváním změn vyhlášek hl. m. Prahy - pro nedoložení relevantního
odůvodnění selekce heren a kasin,
o které rozhodla Rada MČ Praha 4,
Zastupitelstvo hl. m. Prahy bylo nuceno proces schvalování změn vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se stanoví místa a čas, na
kterých lze provozovat loterie a jiné
podobné hry, v červnu tohoto roku
přerušit.

A pokud Rada MČ Praha 4 rozdělení kompetencí svých radních bere
na vědomí místo aby je schválila,
což mě přivádí na myšlenku, zda
nejde o záměr vyhnout se případné
odpovědnosti, pak jsem přesvědčena, že přibírat si další pravomoci na
úkor hl. m. Prahy by v případě MČ
Praha 4 byl krok spíše populistického charakteru s následkem - více
škody než užitku.

A-PARK OŽIL SPORTOVNÍ AKCÍ

■ Exhibice Michala Marošiho. Foto: Praha 4

Návštěvníci branického A-parku si koncem září
připomenuli Evropský týden mobility. Radnice
Prahy 4 připravila program, ve kterém vystoupili olympijský vítěz v pětiboji David Svoboda,
cyklotrialový šampion Josef Dressler. Legendární biker Michal Maroši pokřtil překážkovou
dráhu „pumptrack“, jejíž vznik inicioval bývalý
starosta Pavel Caldr (Pro Prahu). „Sportovní aktivity jsou pro nás velmi důležité, chceme je
zábavnou formou nabízet dětem i dospělým,“
sdělil zástupce starosty MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík, který se spolu s radním Jaroslavem Míthem (oba ODS) akce zúčastnil. 
(red)

■ Děti si vyzkoušely i kolečkový „let“. Foto: Praha 4
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H L E DÁ M E KO L E GY
D O N AŠ I C H R E STAU R AC Í
N A P L N Ý N E B O Z K R ÁC E N Ý
Ú VA Z E K
Nabízíme:
• pracovní poměr na
dobu neurčitou
• možnost zkrácených úvazků ve směnném provozu
• úprava mzdy na základě
pracovního výkonu po
1. a 3. měsíci
• nadstandardní příplatky
za práci v noci ve výši 20 %
• příspěvek na údržbu
uniformy
• mimořádné odměny
• nápoje zdarma a sleva na
zaměstnaneckou stravu
• zaměstnanecké benety

Rakouská Oberbank má pro Vás
dvě zprávy: Dobrou a dobrou.
Termínovaný vklad TOP JISTOTA na 1 rok
s atraktivní úrokovou sazbou

1,3 % p.a.

Požadujeme:
• chuť do práce
• příjemné a profesionální
vystupování
• spolehlivost a zodpovědný
přístup
• zručnost a schopnost učit
se nové věci
Kontaktujte nás:
McDonald’s™ Jižní spojka II
u ul. Sulická, Praha 4
E-mail: rm49@cz.mcd.com

a k tomu
Prémii Advent v rakouské metropoli
Jednodenní zájezd do Vídně s průvodcem pro každého nového klienta
s termínovaným vkladem od 100 000 Kč.

Praha 4 - nám. Bratří Synků 11, tel: 241 095 222;
Praha 2 - nám. I. P. Pavlova 5, tel: 224 190 147-148
Výše vkladu na klienta: min. 30 000 Kč, max. 350 000 Kč. Pro vklady nad 350 000 Kč individuální
úroková sazba. Platí pro nové privátní klienty v období od 14.9.2015 do 30.10.2015.
Podmínkou získání prémie je zřízení Termínovaného vkladu TOP JISTOTA v minimální výši 100 000 Kč
novým klientem. Platí od 14.9.2015 pro prvních tisíc prémií, nejpozději však do 30.10.2015.

www.oberbank.cz/topjistota

Oberbank. Tak trochu jiná banka.
SC-351473/02
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SC-351368/01

Objevte nejpohodlnější boty Vašeho života!
extra měkká a poddajná kůže
pohodlně široký tvar obuvi – nic netlačí
● 24měsíční záruka na případné vady materiálu
a zpracování
●
●

NORDIC
Vyzkoušejte naši obuv hned teď!
Na naší prodejní výstavě ve Vaší blízkosti:
luxusní zimní mokasíny
do každého počasí
NAVŠTIVTE NÁS NA VÝSTAVĚ !
s podšívkou z beránčí kožešiny Kde: TOP HOTEL, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov, 149 00.
hnědé (vel. 38-48) č. 1.519.33 Přijďte se na nás podívat do TOP HOTELu Praha, obuv si budete
moci nejenom vyzkoušet, ale i zakoupit přímo na místě!
místo 3.950,- nyní 3.590,– Kč Vezměte s sebou i Vaše přátele!

Termín: 28.10.2015, 9:00 - 19:00 hod. a 29.10.2015, 9:00 - 14:00 hod.

Nebo si objednejte náš aktuální katalog na tel. č.: 381 001 001, www.peter-wagner.cz

XIY52

Testovací úspora pro nové zákazníky 250,- Kč !
SC-351392/01
PW Annonce 188x63 mm.indd 1

29.09.15 8:30

SC-350156/31
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servis
DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT NA
NOVÉ ADRESE

DRŽBOU ZELENĚ POMÁHAJÍ OVCE
Městská část Praha 4 spustila pilotní projekt zaměřený na alternativní způsob
údržby rozsáhlých ploch veřejné zeleně.
Hlučné sekačky zastoupí na vybraných
místech tři ovce, které si městská část
pronajala.
„První lokalitou, kde tuto novinku
zkoušíme, je rozsáhlý prostor ekoparku
v ulici Za Mlýnem,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (BEZPP) a dále doplňuje: „Je to varianta, jak udržovat
plochy zeleně přirozenou, ekonomicky
nenáročnou a zároveň atraktivní formou.
Pokud se projekt osvědčí, rádi bychom
v příštím roce počet ploch rozšířili, a právě tak i počet zvířat na 15 až 20 kusů.“

Od 1. října je přestěhován Dopravní inspektorát
Praha IV Policie České republiky. Nová adresa
274 867 078, 974 887 609 – sekretariát,
974 887 610 – přestupky, fax je 974 887 608,
e-mail orp4.di.podatelna@pcr.cz.
(red)

PRAŠNOST VADÍ PŘI
OPRAVĚ NUSELSKÉHO
MOSTU
Rekonstrukce Nuselského mostu je jednou
z nejrozsáhlejších a nejkomplikovanější rekonstrukcí, kterou Technická správa komunikací
hl. m. (TSK) Prahy v posledních letech realizuje. Nejedná se jen o prostou výměnu povrchu
vozovek a izolace mostovky, jak to může na
první pohled vypadat, ale v letošním roce jde
především o sanaci pláště celého mostu ze
závěsné lávky a pilířů mostu z lešení.
Po technické stránce rekonstrukce probíhá bez větších problémů, jedinou závažnější komplikací je prašnost při provádění prací zejména na pilíři v prostoru ul. Svatoplukova. TSK tedy vyzvala zhotovitele při mimořádné kontrole k omezení nežádoucích
dopadů této stavby na okolní prostředí.
TSK uložilo zhotoviteli tato opatření:
- okamžité zaplachtování pracovního
prostoru
- vlhčení konstrukce při broušení
a bourání betonu
- okamžitý úklid staveniště a přilehlého okolí - čištění komunikace
- dodržování odpadového hospodářství
- údržba provizorního dopravního
značení dle vydaného DIR
- důsledné dodržování předepsaných
hygienických předpisů dle vydaného
stavebního povolení 
(red)

■ OVCÍM TRÁVA

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD – LISTOPAD
Stanoviště

Zavezení:

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Pod Terebkou - nad schody
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Vavřenova

Družstevní ochoz x Zdařilá
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pekárenská x Prostřední

Pod Višňovkou
Zapadlá x Zelený pruh
Pod Dálnicí č.1
Murgašova

Snížené náklady
na časopis Tučňák

Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Valtínovská x Hornokrčská

MČ Praha 4 usiluje o snížení nákladů na přípravu a výrobu časopisu městské části Tučňák. K 31. březnu 2016 proto vypověděla
smlouvu s dosavadním dodavatelem a vypíše
nové výběrové řízení. „Smlouva na výrobu
Tučňáku je osm let stará, a proto se domníváme, že je vhodné ji znovu vysoutěžit,“
uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (bezPP)
a vysvětluje: „Městská část si od tohoto kroku slibuje zlevnění celé služby.“ 
(red)

Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Žilinská
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(red)

Foto: Zdeněk Kříž.

Herálecká I. x Pacovská
Boleslavova x Božetěchova
Nad lesním div.x Němčická

den hodina

Stanoviště

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

Vzdušná x Na Rovinách

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

Zavezení:

Jiskrova x Na Mlejnku

Kamenitá

Sdružení x Nad Studánkou
Pod Vršovickou vodárnou III.
Horáčkova X Bartákova
Lukešova x Bohrova
Sinkulova x Na Klikovce
Jihozápadní V. x Jižní IX.
Bítovská
Na Líše x Na Novině
Jihlavská / proti garážím /
Pod Jalovým dvorem
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Fillova x Rabasova
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sládkovičova
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Severovýchodní IV. x Severní IV.
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

den hodina
13
13
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
30
30
30

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

servis

NOVĚ PŘIVÍTANÍ
PŘIVÍTANÍ OBČÁNCI
OBČÁNCI

NEPODCEŇUJTE
ÚKLID VAŠÍ ZAHRADY
Podzim s sebou přináší nejen padající listí, ale i jehličí z modřínů, které často
rostou ve vilových částech Prahy 4 a větvemi přesahují až na plochu chodníků.
Jejich vlastníci jsou povinni spadané jehličí zamést a uklidit, jak i ukládá příslušná pražská vyhláška o čistotě. Bohužel, v mnoha případech se tak
neděje…
Vyhláška přitom jasně říká, že původce znečištění veřejného prostranství
musí neprodleně znečištění uklidit. Týká se to jak spadaných plodů, listí, jehličí a kůry, tak i například prorůstající zeleně ze soukromých zahrad, která částečně brání průchodnosti či průjezdnosti veřejným prostranstvím. „Sesbíraný
materiál je nutné odvést do sběrného dvora v Durychově ulici nebo do sběrného dvora hlavního města Prahy a nikoliv do nejbližšího lesa či parku. To se
samozřejmě týká i posekané trávy,“ říká radní Prahy 4 Ondřej Růžička (BEZPP). V blízké budoucnosti by vlastníkům zahrad měla ulehčit život komunitní
kompostárna, v současné době mohou využít nabídku Prahy 4 a zažádat si
o velkoobjemové kompostéry. Bioodpad lze bezúplatně odložit do sběrných
dvorů a nyní také do velkoobjemových kontejnerů hrazených hlavním městem
Prahou, přistavovaných vždy o víkendu na 3 hodiny až do 7. 11.
Liknavost při údržbě pozemku, na kterém se mimo náletových dřevin, neposekané trávy nacházejí také odpadky, může narušit vzhled městské části Praha 4,
a to se vlastníkovi v konečném důsledku nevyplatí. „Městská část může viníkovi ve správním řízení uložit za tento delikt pokutu až do výše 100 000 ko(md)
run,“ varuje radní Ondřej Růžička. 

V září proběhlo několik vítání nových občánků městské části Praha 4. Ob(Trojkoalice). Děkujeme
čánky přivítala zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).
Děkujeza spolupráci
Střední
škole
Kavčí
hory.
me
za spolupráci
Střední
škole
Kavčí
hory.
V úterý 8. září byli přivítáni:
přivítáni:Zora
ZoraKociánová,
Kociánová,Oliver
OliverVogel,
Vogel,Marie
MarieMikoMivá, Libuše
Kubecová,
Klára
Daňková,
Leontýna
Krejcarová,
Petr
Matoušek,
ková,
Libuše
Kubecová,
Klára
Daňková,
Leontýna
Krejcarová,
Petr
MatouHelena
Babková,
JonášJonáš
Kraus,
Marta
Punčochářová,
Matouš
Petrásek,
Došek,
Helena
Babková,
Kraus,
Marta
Punčochářová,
Matouš
Petrásek,
minika Vávrová,
Oscar
Hughes,
Nela
Jankovská,
Evelína
Niklová,
JanJan
Dominika
Vávrová,
Oscar
Hughes,
Nela
Jankovská,
Evelína
Niklová,
Franc, Lukáš Janeček, Kristína Židlická, Anna Myslivcová, Matteo Stankov,
Michal Blinka a Matěj Novák.
V úterý 15. září byli přivítáni: Magdaléna Prokešová, Robin Junek, Ferdinand Buriánek, Jan Pelc, Eliška Mahlová, Hubert Filip, Victoria Marešová,
Vítězslav Hloužek, Anna Vydrová, Jáchym Tetour, Adam Slovák, Vojtěch Kolářík, Vojtěch Pakosta, Nikol Sakařová, Alžběta Urbanová, Jan Komrska, Tereza Faměrová, Erik Šťastný, Klára Bejšáková a Marijana Perna Janecká.
Tereza
Nakládalová,
Ve čtvrtek
čtvrtek 24.
24.září
záříbyli
bylipřivítáni:
přivítáni:Eduard
EduardEichler,
Eichler,
Tereza
Nakládalová,
Vrána,
Lucie
Tvoríková,
TereAlžběta Severýnová,
Severýnová,Valerie
ValerieEkartová,
Ekartová,Mikuláš
Mikuláš
Vrána,
Lucie
Tvoríková,
za Plánická,
AdélaAdéla
Zábršová,
DanielDaniel
Vávra,Vávra,
Kateřina
Fliegerová,
Amelie AmeHavTereza
Plánická,
Zábršová,
Kateřina
Fliegerová,
línová,
Ema Steinsdőrferová,
Eduard Večeřa,
Drábek, Patrik
Kozák,
lie
Havlínová,
Ema Steinsdőrferová,
EduardFrantišek
Večeřa, František
Drábek,
Eliška Pinkrová,
Ema Pinkrová,
Moravcová,Ema
Celestýna
Valentová
a Richard
Kolář.
Patrik
Kozák, Eliška
Moravcová,
Celestýna
Valentová
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty
a Richard Kolář.
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty

Partneři vítání občánků z Prahy 4
Partneři vítání občánků z Prahy 4

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – LISTOPAD
Trasa C
středa
18. 11.

1. křižovatka ul. Za skalkou č. 1593/3 - Kovriginova
2. ul. Zelený pruh č.1221/28

15.00 - 15.20
15.30 - 15.50
16.00 - 16.20

4. křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 - Na Usedlosti

16.30 - 16.50

5. křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 - Na Staré vinici

17.00 - 17.20

6. křižovatka ul. Krčská - Tilschové č. 1082/2

17.30 - 17.50
18.00 - 18.20

8. křižovatka ul. Hornokrčská - Rodvinovská

DOBROVOLNÝ ÚKLID V ICHLI
kontejner na odpady zajistila na své náklady firma VS-EKOPRAG s.r.o. Na místě
(red)

18.30 - 18.50

STANOVIŠTĚ BIOKONTEJNERŮ

Trasa D
15.00 - 1520

Nad Pískovnou x Přechodní

25. 10.

9 – 12 hod.

15.30 - 15.50

Zachova x Nad Svahem

25. 10.

9 – 12 hod.

3. křižovatka ul. Skaláků - Mikuleckého

16.00 - 16.20

Doudova x Na Lysině

25. 10.

9–12 hod.

4. ul. Novodvorská č. 418/145

16.30- 16.50

Na Zlatnici x Na Podkovce

25. 10.

9 – 12 hod.

17.00 - 17.20

Na Kačerově x Kačerovská

25. 10.

13 – 16 hod.

17.30 - 17.50

Údolní – parkoviště

25. 10.

13 – 16 hod.

25. 10.

13 – 16 hod.

25. 10.

13 – 16 hod.

31. 10.

9 – 12 hod.

31. 10.

9 – 12 hod.

8.40 - 9.00

31. 10.

9 – 12 hod.

9.30 - 9.50

31. 10.

9 – 12 hod.

10.10 - 10.30

7. 11.

9 – 12 hod.

7. 11.

9 – 12 hod.

čtvrtek
19. 11.

6. křižovatka ul. Višňová - Nad Havlem

18.00 - 18.20
8. křižovatka ul. Pasteurova - Trnková

18.30 - 18.50

Rosečská 1736/15

Trasa E
8.00 - 8.20

středa
18. 11.

4. křižovatka ul. Krčská - Tilschové č. 1082/2
5. křižovatka ul. Znojemská - Přímětická

10.50 - 11.10

Družstevní ochoz x Zdařilá

Klánova x Na Dubině

11.30 - 11.50

Pekárenská x Prostřední

7. 11.

13 – 16 hod.

12.00 – 12.20

Vlnitá x Nad Křížkem

7. 11.

13 – 16 hod.

STRANA 27

různé

Čtenáři píší

Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
Vážená redakce,
dočetli jsme se v Tučňáku, že v prostorách bývalé radnice na Táborské vzniklo
téměř 30 bytů a přibudou další. Opravdu
doufáme, že se úřad také postaral o dostatečný počet parkovacích míst pro nové rezidenty. Tím samozřejmě nemyslím
případných pár míst ve vnitrobloku bývalé radnice, která by absolutně nic
neřešila.
Bydlíme na opačné straně ulice a není
žádné tajemstvím, že situace s parkováním je v této oblasti dlouhodobě tristní.
Placené parkoviště po celé straně Táborské, tramvajová zastávka a několikaměsíční zábor chodníku pod poliklinikou
nám všem značně komplikuje život. Pokud se počet aut ještě zvýší o několik
desítek (jakože ano), stane se situace
naprosto neudržitelnou.
Naďa Kubalíková
Noví obyvatelé převezmou stávající parkovací místa, která dříve využíval úřad.
V Nuslích se výhledově plánuje zavedení
parkovacích zón, ve kterých budou místní rezidenti zvýhodněni.
(red)

Dobrý den,
dne 23. září jsem si vyfotila tento pytel několika šišek chleba, položených
v Lomnického ulici vedle domu č. 6, jako

důkaz, jak si lidé nebo prodejny neváží
chleba. Naše generace, která prožila válku a poválečnou nouzi, dovede ještě
hospodařit a ani kousek chleba nevyhodí. Nemějte mne za škarohlída, který jen
hubuje. Mám mladé lidi ráda a přeji jim
jen to dobré, stejně jako vám. Také
úspěch ve vaší práci a spokojené čtenáře
časopisu Tučňák.
Alena Jeřábková
Dobrý den,
dovoluji si reagovat na dopis „Občanů
z Podolí“, zveřejněný v říjnovém Tučňáku na str. 9, především pak na odpověď

„Týmu Žlutých lázní“, která mne, mírně
řečeno, nadzvihla ze židle.
V Podolí, přímo proti Žlutým lázním,
bydlím od r. 1985, takže vím, o čem
mluvím a nejsem tedy „šokovaný“ přistěhovalec. Musím souhlasit s ostatními
obyvateli, že to je peklo.
Pravdou je, že koncerty letos končívají kolem 22 h., někdy lehce po 22 h.,
ovšem 21.50 h. je skutečně nadsazené.
Reprodukovaná hudba (velmi často
dusající techno) z „vnitřních“ prostor
barů zní déle do noci (pátky, soboty),
a rozhodně nejsou vždy na vině parníky.
Řekla bych, že těch letos pluje kolem
minimálně. A podle mých přátel je hudba ze Žl. lázní prý slyšet až na Zlíchov....
Ovšem já osobně za daleko horší považuji následný technický provoz areálu.
Od poloviny června jsem e-mailovou
korespondencí řešila s provozním ředitelem Žlutých lázní, p. Hozákem, především neskutečný randál při rozebírání
podií v době mezi 2. až 5. hodinou ranní. To, že ve své odpovědi píše, že přistoupili k nerozebírání podií v noci, mne
skutečně velmi namíchlo, resp. možná
k tomu přistoupili, ale až poté, co byly
všechny plánované koncerty odehrány.
Celé léto se v ranních hodinách ozývaly
rány kladivy do želez, a na mou výtku
bylo reagováno p. Hozákem slibem, že
se to nebude opakovat (mohu doložit

e-mailem). Nicméně sliby dodrženy nebyly. Takže odpověď občanům Podolí
považuji za výsměch. V momentě, kdy
„bude znovu potřeba“ něco udělat, se
na nikoho opět ohledy brát nebudou.
A že se po skončení programů často
potulují po Podolí pořvávající partičky
návštěvníků Žl. lázní, a chodníky a nástupiště u tram. zastávky Dvorce bývají
po ránu pravidelně pozvracené, už považuji jen za vedlejší produkt....
Další problém, související s provozem
Žlutých lázní, je vyvážení velkoobjemových kontejnerů na odpad. Jezdí pro ně
firma A.S.A. naprosto pravidelně před
šestou, teď několikrát za sebou dokonce ve čtyři hodiny ráno. Koho ten randál
v noci neprobudil, nemůže pochopit.
I kdyby se řidiči sebevíce snažili, s několikatunovým železným kontejnerem nelze zacházet potichu a nocí se nese příšerný skřípot a rány. To jsem se snažila
telefonicky řešit na příslušných místech,
nicméně opět zůstalo jen u slibu.
Prostě celkově musím konstatovat, že
jako jedinec jsem nezmohla nic a obracím se na vás, na zástupce městské části
Praha 4, s prosbou, aby tato situace byla
pro příští sezonu, která předpokládám
začne tradičně čarodějnicemi, tj. 30. 4.
2016, řešena včas a ku prospěchu všech
stálých obyvatel Podolí. (red. zkr).
Jitka Gašićová

BUDOU PRAHOU Sportovci ZŠ Křesomyslova se
CHODIT ŽIVÉ
neztratili ve finále OVOV
HOTSPOTY?
Určitě se to stalo většině z vás – pobíháte po Praze a najednou se nutně potřebujete připojit k wifi síti. Kde ji ale rychle najít a navíc zbytečně neutrácet například za sodovku v restauraci s „wifinou“? Řešení již v blízké budoucnosti nabídne
charitativní služba Wifi 4 Life. Ta zaměstná lidi
bez domova jako tzv. hot officery, kteří budou
ve městě zdarma sdílet připojení k internetu,
a to prostřednictvím zapůjčených kapesních wifi
hotspotů. Za odměnu obdrží jídlo na celý den,
ošacení, kapesné i ubytování. „Projekt nebude
financován z peněz daňových poplatníků, ale
výhradně ze sponzorských darů. Uvítal bych,
kdyby právě občané Prahy 4 pomohli tuto společensky prospěšnou iniciativu nastartovat. Rád
bych ji pak otestoval na dvou třech místech,
a osvědčí-li se, mohli bychom tuto aktivitu rozšířit,“ uvedl radní Zdeněk Pokorný (BEZPP) a pokračuje: „Kromě poskytnutí zajímavé služby občanům naší městské části můžeme lidi bez domova nasměrovat k návratu do běžného života.“
Info na www.wifi4life.com. 
(red)
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■ I s vykloubeným malíčkem udivil Josef Musil
svým sportovním výkonem. Foto: ZŠ Křesomyslova

Na republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV) se probojovalo šest jednotlivců ze ZŠ Křesomyslova. Největší
úspěch zaznamenal Josef Musil
(6.B), který získal bronzovou medaili
ve víceboji a který zářil nejenom ve
své věkové kategorii, ale ovládl pole
297 závodníků v klikách. Jeho výkon
143 kliků za 2 minuty (s čerstvě vykloubeným malíčkem!) vyvolal ovace
přihlížejících sportovců.
Tereza Budská (9.A) byla celkově 8.
a svým výkonem 439 přeskoků přes
švihadlo za 2 minuty obsadila 1. místo
(mezi 299 dívkami!) a vytvořila absolutní rekord této discipliny.
Také zbylé čtyři závodnice Karla
Brůhová, Charlotte Lulu Semgady, Ester Víšková a Rozálie Seidlová se
umístily v přední části tabulky. Gratulujeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy i celé MČ Praha 4.

(red)

pamětníci

Největší láska paní Alice Šmotkové
Žákovské týmy ze základních škol Prahy 4 zachytily v uplynulém půlroce třináct pozoruhodných životních příběhů lidí
žijících v naší městské části. Některé z nich vám na stránkách Tučňáka představíme.
Paní Alice Šmotková se narodila
17. 10. 1933 ve Zlíně. A i přesto, že
situace za války byla velmi špatná,
její dětství bylo krásné a plné lásky.
Se svým budoucím manželem
Ludvou se seznámila v roce 1948,
když jí bylo 15 let, na prázdninách
u tety v Hanušovicích. Alice jím byla naprosto okouzlená, Ludva byl
nejen o 12 let starší, hezký, ale navíc válku prožil jako partyzán v lesích Valašska. A tak si i po skončení prázdnin pořád psali dopisy. Tedy alespoň do té doby, kdy se Alice
odstěhovala do Prahy a začala studovat ekonomii. Tehdy totiž dopisy
chodit přestaly. Nešťastná Alice si
myslela, že byla pro Ludvu pouze
epizoda, a tak veškerou energii vložila do studií.

Doživotí místo trestu
smrti
Později se dozvěděla, že Ludvu zavřeli. Ludva byl totiž velmi schopný velitel partyzánské skupiny a ty
byly pro režim po roce 1948 nepohodlné, a tudíž členové těchto skupin byli pozavíráni. Jeho soud proběhl v Uherském Hradišti a o jeho
konci se Alice a její rodina dozvěděla ze zakázaných rádií z Londýna a New Yorku. Dvacet sedm
chlapců tehdy dostalo doživotí, další čtyři byli odsouzeni k smrti
a mezi těmito byl i Ludva. U soudu
řekl Ludva větu, která zpečetila jeho ortel. Když se ho ptali, jestli lituje svých činů, Ludva odpověděl,

že ne, že je mu pouze líto chlapců,
kteří zemřeli pod jeho velením za
takovouto republiku. Pak se však
jeho kamarádi a spolužáci z národního výboru za něho postavili
a trest smrti byl změněn na doživotí. V průběhu svého trestu se dostal
do několika věznic, například Mírov, Leopoldov, nebo dokonce do
jáchymovských uranových dolů,
a věrná Alice pravidelně posílala
žádosti o milost.
Při první možné návštěvě Alice jela přes noc do Leopoldova. Celé dopoledne stála zmrzlá před věznicí, až
se nakonec zeptala bachaře, jestli se
na ni nezapomnělo. Ten jí ale oznámil, že její návštěva byla zrušena.
Nakonec Ludvovi opět změnili trest
na 25 let. Jedna z věcí, díky které
Ludva ve věznici přežil, byly jeho
umělecké výtvory, neboť to byl všeuměl. Hlavně sošky z chleba, například hlava Krista nebo Spravedlnost
(tu opatruje paní Alice), ale také básničky. Po prvním rozsudku vložil
svoje rozpoložení do těchto veršů:
„Ve svých 28 prožil jsem život celý,
žil jsem tak rychle snad? Jiný i v 60
říká si, že je mlád. Snad sám již nevím, kolik je mi. Pod tíží života sehnut jsem k zemi, jak stařec - jenž
chystá se poslední vůli vykonat.“

Svatba v zastoupení
Po celou dobu svého čekání na
Ludvu měla Alice úžasnou podporu rodičů. Velký zvrat nastal v roce 1960, když v rozhlase oznámili

■ Alice Šmotková při vzpomínkách. Foto: PNS

amnestii k patnáctému výročí
konce druhé světové války, ve
které budou propuštěni političtí
vězni. Se svojí přítelkyní Hankou,
jejíž snoubenec Josef Plocek byl
také zavřen ve stejné věznici jako
Ludva, odjela s nejlepšími šaty
svého otce i Alice. Josef sice byl
propuštěn, ale Ludva, který se
prý dopustil velezrady, propuštěn
být nemohl, což Alici šokovalo
a naštvalo. Poté se dozvěděla, že
nemá smysl žádat milost pro
snoubence, ale lepší je to pro
manžela. Tato možnost sice již
byla zakázána, ale několik dobrých lidí mezi bolševiky to uskutečnilo a konala se svatba, ale bez
skutečného ženicha, pouze v zastoupení. Nakonec po napsání dopisů prezidentovi a ministru spravedlnosti byl Ludva Šmotek osvobozen s podmínkou deseti let. Jejich finanční situace nebyla poté
nejlepší. Museli totiž ještě platit
každý měsíc 300 korun věznici jako poplatek za dobrou péči.
15. 8. 1963 se konala druhá svatba, tentokrát pořádná, které se
zúčastnili i Ludvovi kamarádi,
muklové.

Šťastný skromný život

■ Žákovský tým ZŠ Filosofská. Foto: PNS

V roce 1964 se jim narodil jejich
první syn Petr v šesti měsících,
o rok později druhý syn Luděk
a 1973 Ludvou milovaná dcera
Alice. Přestože paní Alice vystudovala střední ekonomickou školu, pracovala po půlročním kurzu
na infekčním oddělení na Bulovce
a při zaměstnání vystudovala
střední zdravotnickou školu. Zde
se také začala učit rusky, kde měla učitelku, jež nenáviděla muže.

A ta když zjistila, že se Alice na
dálku vdala, dělala jí ze studií
peklo. Až poté, co se dozvěděla,
jak to s jejím manželem skutečně
bylo, tak se jí omluvila. Těsně
před vstupem vojsk roku 1968 byla Alice s Ludvou a oběma chlapci
v Maďarsku u jezera Balaton, kde
v rádiu poprvé slyšeli o okupaci.
Nejdříve tomu nemohli uvěřit,
mysleli si, že je to pouze špatný
vtip, ale byl to skutečný přenos
z Československa. Spousta jejich
známých jim radila, aby se nevraceli. Dostali i možnost emigrovat
do Švýcarska, ale Alice nechtěla
opustit svoje rodiče, a tak po
dlouhém uvážení zůstali v Praze.
Ludva dostal práci, zrušili mu
podmínku a byl rehabilitován. Žili
velice skromně, ale byli šťastni,
že jsou spolu. Co nejlépe se starali o své tři děti a poté se věnovali
vnoučatům.
Z celého tohoto příběhu vyplývá,
jak silná láska může být. Alice
Šmotková na svého manžela čekala
skoro patnáct let, a dočkala se. Oba
prožili spokojený, šťastný a láskyplný život, který si plně zasloužili.
Když v listopadu 2002 pan Šmotek
zemřel, paní Alice vyprávěla příběh
jejich života zejména svým vnoučatům, a v roce 2011 jej dokonce i sepsala. Podle životního kréda Alice
Šmotkové, kterým se řídí po celý
svůj život, by člověk měl žít čestně,
poctivě, večer usínat s tím, jako by
měl odejít, a ráno vstát, jako by tu
měl být donekonečna.
Autorský tým: Tadeusz Burski, Klára Kopřivová, Marek Sedláček, Daniel Šťastný, Marika Vávrová. Pedagogické vedení: Renata Justová.
Škola: ZŠ Filosofská
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různé

volnýčas

Za tajemstvím do branické Třešňovky

ŠKOLY OSLAVÍ VÝROČÍ
Základní škola Na Líše, původně 4. obecná škola
v Michli, připravuje své žáky pro budoucí život již 70 let.
Přijďte oslavit toto významné výročí. Oslava se uskuteční
11. 11. od 16.30 hodin v budově školy. Zasedněte opět do
školních lavic, vyzkoušejte si učení ve 21. století a zúčastněte se prohlídky nového moderního sportoviště.
Základní škola Na Chodovci pořádá dne 25. 11.
od 14.30 hod. slavnostní setkání k 50. výročí založení
školy. Zve žáky, rodiče, bývalé kolegy, absolventy
a příznivce školy k návštěvě, prohlídce a společné
oslavě školních padesátin.
(red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
POBYT
V SAUNOVÉM
SVĚTĚ
Obchodní centrum Park
Hostivař je rozmanitým
světem rodinných námístem aktivního odpočinku. Návštěvníci
se mohou zabavit
například pravidelnými měsíčními kurzy zdravého vaření
ku, které se koná každé úterý od 14 hodin. Zákazníci

-

nově otevřeného saunového světa Saunia se čtyřmi drumohou vyhrát volný vstup pro dvě osoby.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jaká je ve všední dny otvírací doba
Obchodního centra Park Hostivař?
a) 9:00 – 21:00

b) 10:00 – 21:00
c) 8:00 – 20:00

Nápověda na www.parkhostivar.cz
Volný vstup do saunového světa získá autor/ka 11., 33.
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA:
Správná odpověď: c – Havran.
Knihu vyhrávají Anna Stachová, Romana Bedrnová

Brzké stmívání neláká k dlouhým procházkám
krajinou. Do branické Třešňovky se, ale právě
po západu slunce, vyplatí vyrazit. Vezměte si sebou baterku a pořádně si posviťte, a pokud se
odvážíte na chvilku světlo vypnout, možná zahlédnete nevídané, světélkující strom!
Ten je jen jednou z novinek, která pro milovníky
Třešňovky vznikla během sochařského klání
SOCH SAD 2015. I za dne se můžete pokochat
nejen krásou třešní a výhledem na Prahu, ale také krasohledy skrytými ve starých kmenech.
Nebo nově oživlým suchým stromem, oděným
v kubistickém, červeném hávu. Na první pohled
se vám může zdát umělý a divný. Najdete v něm
dvířka do světa hmyzu, kterému strom skýtá nejednu možnost k přezimování. Nejen hmyz, ale
i celá třešňovka se začíná pomalu ukládat k zimnímu spánku, přijďte nám ji pomoci na zimu
připravit ať už na podzimní brigádu 14. a 15. 11.
od 9.00 hod., nebo na tradiční Uspávání broučků Ekoškolky Rozárky 5. 11. od 17.00 hod.  (red)

FLORBALOVÉ TÝMY BOHEMIANS ZVOU NA ZÁPASY
Zápasy nejvyšších florbalových soutěží – mužské Tisport superligy a ženské extraligy – jsou díky týmům Bohemians
Praha k vidění v Praze 4, které na domácím hřišti ve Sportovní hale Děkanka hostí nejlepší týmy republiky.
Listopadové domácí duely:
Muži: FbŠ Bohemians – Panthers Otrokovice 1. 11. od 19 hod., FbŠ Bohemians – Sokol Pardubice 28. 11. od 20 hod.
Ženy: FbŠ „pipni.cz“ Bohemians – Tempish FBS Olomouc 1. 11. od 16 hod., 17. 11. FbŠ „pipni.cz“Bohemians –
FBC Ostrava od 15 hod. Info na www.fbsbohemians.cz.
(red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN)
Klub TOP 09
Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz

Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Bc. Jan SCHNEIDER

petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510 •
Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání: www.ceskydomov.cz
Uzávěrka listopadového čísla je 10. listopadu 2015.

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka,
dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu:
tucnak@praha4.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.

STRANA 30

■ Červený strom je hmyzím hotelem. Foto: ER

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
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subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na radnici městské
části Praha 4 nebo e-mailem: tucnak@praha4.cz • Distribuce listopadového
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ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

POSLEDNÍCH 50 PŘEDSTAVENÍ
DO KONCE ROKU V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

speciální hosté:

h. vondráčková , a. gondíková a D. GRÁNSKÝ

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · p. KOLÁŘ
d. šinkorová · R. VOJTEK · j. langmajer
p. vítek · j. KRETSCHMEROVÁ · A DALŠÍ...
WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ

Mamma Mia! tančí
s

PRODEJ VILY

5+kk, 450m2, pozemek 946m2, Jesenice-Zdiměřice
604 679 403
kmochova@CHIRS.cz
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