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slovostarosty
Milí čtenáři, vážení
obyvatelé Prahy 4,
slunce v těchto dnech nabírá na síle, končí
zima, ale na jaro si ještě chvilku počkáme.
Je čas zimního úklidu a uklízíme i na radnici.
Vypověděli jsme Čtyřku bezdrátovou, kde ušetříme po doběhnutí smlouvy tři sta tisíc korun
měsíčně. Přesoutěžili jsme mobilní telefony,
kde jsme se dostali na paušál v řádu stokorun
včetně dat namísto drahého minutového volání.
Předjednali jsme distribuci Tučňáka a snížili náklady na jeho cestu do vaší schránky o 40 %.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo rozpočet a v něm i peníze na projekty v Praze 4. Mezi ně patří projektová příprava metra D,
těžké zakrytí Spořilovské ulice, protihluková
opatření na Spořilovském plácku a rezerva pro
výstavbu domu seniorů Hudečkova. Radou
městské části prošel i rozpočet Prahy 4. Zastupitelstvu navrhneme investice v řádu desítek
milionů korun do obnovy koupaliště Lhotka,
do výstavby domova pro seniory Hudečkova,
do rekonstrukce bytů v Táborské ulici a do ob-

novy školky Znojemská. Menší investiční prostředky půjdou do navýšení kapacity Mateřské
školy Němčická, dokončovat budeme zateplení
čtyř školek, další peníze půjdou do hřišť a herních prvků, mj. na Zeleném pruhu a Na Mlejnku. Obnovujeme chodníkový program a investovat budeme i do bezmotorové dopravy a bezbariérových řešení ve veřejném prostoru. Chystáme investice v zeleni a vnitroblocích včetně
sanace Branické skály. Dokončit bychom měli
úpravy v Branickém divadle.
Nezapomínáme ani na drobné akce pro seniory, plesy a setkávání. Věříme, že s prodlužujícími se dny si v každodenním shonu najdete
čas na delší procházky, výběh do některého
z našich lesů nebo parků či jízdu na kole někam do okolí. Osobně se těším na předjarní
procházku v Krčském lese a na první kočičky
na vrbách podél Kunratického potoka.
Všem čtenářům přeji v předjaří dobrou náladu a pevné zdraví.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Z obsahu
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DOBŘE FUNGUJÍCÍ ŠKOLY zřizované naší městskou
částí, které jsou přátelské a otevřené dětem, jejich
rodičům a samozřejmě i pedagogům. Taková je vize
zástupkyně starosty Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ)
v jedné z jejích kompetencí – školství – ke kterým
dále patří rodinná politika a evropské fondy.
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PRODLOUŽENÍ TRASY METRA A do Motola sice přinese části obyvatel Prahy úlevu, mnozí si však budou muset zvykat na jiné trasy autobusů a tramvají
MHD. Organizace ROPID totiž plánuje výrazné změny jízdních řádů tramvajových a autobusových linek, které se dotknou i obyvatel Prahy 4. Pracovníci
živnostenského odboru musí pravidelně kontrolovat sběrny, zastavárny, herny a další provozovny,
na které se může vázat trestní činnost. Tímto směrem mířila také policejní akce „Artikl“. Desítky policistů vyrazily 12. února do bazarů a zastaváren
v Praze 4, zejména v Nuslích.
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PŘED ČTYŘMI A PŮL ROKEM SVEDLO Ředitelství silnic a dálnic tranzitní kamionovou dopravu mezi dálnicemi D1, D5, D8 a D11 do centra poklidného Spořilova a místním obyvatelům změnilo život v peklo.
Tisíce kamionů na Spořilovské denně emitují karcinogenní výfukové plyny a vysoce překračují hlukové
limity. Kdo Spořilovským pomůže?

11

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY
na Vyšehradě má za sebou více než stoletou historii,
během níž se v ředitelském křesle vystřídalo mnoho
osobností. Tou prozatím poslední, která zabezpečuje
spolu s kolegy vše potřebné pro cca 160 dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a zažívá s nimi
jejich radosti i strasti, je od loňského září Mgr. Petr
Hrubý (43).

14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, komise pro místní Agendu 21 a Thomayerova nemocnice zvou na seminář
u příležitosti Světového dne zdraví. Interaktivní
muzeum zkamenělin Trilopark zahájilo činnost
v nuselské ulici Pod Terebkou 1139/15.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Nejbližší zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 4 bude
11. března, další schválené termíny
jsou následující: 13. května, 24. června
a 16. září.
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politickýrozhovor
Zástupkyně starosty Iva Kotvová:

„Z NAŠICH ŠKOL SE POSTUPNĚ
STÁVAJÍ ŽIVÁ MÍSTNÍ CENTRA“
Dobře fungující školy zřizované naší městskou částí, které jsou přátelské a otevřené dětem, jejich rodičům a samozřejmě i pedagogům.
Taková je vize zástupkyně starosty Ivy Kotvové
(Trojkoalice/SZ).
Pojďme si popovídat o tom, co se v oblastech
vašich kompetencí – školství, rodinná politika a evropské fondy – odehrálo či odehraje
v nejbližší době. Mnoho rodin nedávno prožívalo zápisy do základních škol. Proběhlo vše
bez problémů?
Školy zápisy považují za významnou událost
a dobře se na ně připravily. Zápisy probíhaly do
15. února a podle zpráv, které mám, se odehrály
v přátelské atmosféře a bez závažných zádrhelů.
Letos jsme očekávali o něco větší počet prvňáčků
než loni, předběžně lze říci, že jich do škol nastoupí zhruba o čtyři stovky více než v roce 2014.
Někteří rodiče chodí s dětmi k zápisu do více
škol, takže definitivní čísla budeme mít až po zářijovém prvním zvonění. To však rodiče zatím nemusí znepokojovat, podle shromážděných informací budou určitě přijaty všechny
děti ze spádových oblastí jednotlivých škol. A o své místo v lavici se
nemusí obávat ani ostatní, Praha 4
má ve svých školních budovách
dostatečnou kapacitu i při současném nárůstu počtu žáků. Ředitelé
škol spolu v tomto směru dobře komunikují a dokonce jsme mohli několik míst nabídnout jako
rezervu sousedním Kunraticím.

Určitě je zapotřebí stále posilovat sociální programy ve školách a podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby mohli navštěvovat běžnou školu. Možnou pomocí jsou
například asistenti pedagogů. V našich školách
jich působí kolem šedesáti a je zřejmé, že jejich
služeb bude zapotřebí stále více. Nevyhovující
je ale například výše jejich úvazků nebo nedostatečné finanční krytí, to jsou věci, které je zapotřebí metodicky změnit. V některých výjimečně naléhavých případech je možné, aby část nákladů uhradil zřizovatel.
Ve školách také přibývá žáků a žákyň, jejichž rodným jazykem není čeština. I oni asi
potřebují pomocnou ruku…
To máte pravdu, podle statistik žije v Praze 4
přibližně 15 tisíc cizinců, což jsou většinou lidé
a rodiny s dlouhodobým nebo trvalým pobytem.
To je vlastně desetina obyvatel naší městské části. Jejich děti pak samozřejmě nastupují do mateřských a základních škol. Myslím si, že naši
učitelé umí s těmito dětmi pracovat a snaží se,

naplánována v objektu Znojemská.
To pomůže řešit siIVA KOTVOVÁ,
tuaci v příštích lezástupkyně starosty
tech. Menší děti pak
mohou využít nabídky jeslí, při některých základních školách jsou také zřízeny přípravné třídy pro předškoláky.
V souvislosti s předškolním vzděláváním bych
ráda otevřela téma lesních školek, pro které lze
v Praze 4 najít vhodné lokality. Lesní školka často
vzniká z iniciativy rodičů, může fungovat samostatně, nebo i v kooperaci s klasickou mateřskou
školou a já ráda tuto spolupráci podpořím.
Co chystáte pro letošní rok v oblasti rodinné
politiky?
Budeme pokračovat například v oblíbených
kurzech pro ženy na mateřské dovolené, podpoříme různé sportovní aktivity dětí a chceme se
více zaměřit na aktivity vedoucí k propojování
generací. Velmi se mi líbil nedávný šachový turnaj seniorů a dětí v ZŠ Jílovská. Podporu si zaslouží také různé sousedské slavnosti nebo komunitní zahrádky, to
jsou aktivity vycházející „zdola“
a propojující rodiny a sousedy.
Často i symbolická částka pomůže
podobnou činnost rozběhnout.
Rodinná politika ale samozřejmě
nejsou jen volnočasové aktivity, je to celý souhrn různých opatření za účelem podpory rodiny. Týká se třeba podpory bydlení, podpory rodiny ve vzdělávacím systému, slaďování rodinných a profesních rolí a podobně.

„Podporuji Montessori metodu i zřízení
lesních školek na území Prahy 4“

Některé naše školy se v minulosti potýkaly
s klesajícím počtem žáků, což v konečném
důsledku může vést až k jejich uzavření.
Je některá z nich tímto akutně ohrožena?
To rozhodně není. Naopak, nyní nastupují silnější populační ročníky, což potvrzují i údaje z letošního zápisu, a největší příval dětí do základních škol se očekává zhruba v letech 2018–2020.
Samozřejmě i mezi školami jsou rozdíly, které
jsou dány třeba jejich dostupností, zaměřením nebo i pověstí mezi rodiči. Některé z nich mají co
zlepšovat, ale z řady škol se díky dobré spolupráci
učitelů a rodičů a společně pořádaným mimoškolním aktivitám postupně stávají významná živá
centra místních komunit, což je dobře.
Možná vinou civilizačního vývoje, možná je
za tím něco jiného, nicméně ve školách každoročně stoupá počet žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. Dříve by skončili
ve zvláštní škole, dnes je snaha je začlenit
do běžného třídního kolektivu. To však s sebou přináší i problémy. Jak zde může městská část pomoci?
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aby se co nejlépe začlenily mezi spolužáky, což
se také daří. Tyto děti jsou pak často obohacením školních kolektivů.
Jste příznivkyní školní výuky podle Montessori principů?
Ano, jsem. Domnívám se, že je výhodné, pokud mají rodiče možnost zvolit si pro své dítě formu výuky podle svého zaměření. V ZŠ Sdružení
se tak v několika skupinách vyučuje a nejenom
podle údajů z letošního zápisu je o Montessori
vyučování mezi rodiči zájem. Ráda bych, aby tato
možnost byla v Praze 4 zachována, a společně
hledáme cesty, jak ji do budoucna rozšířit.
.
Zápisy do prvních tříd jsou za námi, před námi zápisy do mateřských škol. Věčný evergreen – bude letos dostatek míst?
Dostatek míst v mateřských školách je naše
jednoznačná priorita. Je ale zřejmé, že v některých lokalitách, zejména tam, kde je významnější nová zástavba, lze očekávat větší zájem o místa ve školkách, a tím převis poptávky. Zamýšlíme se tedy nad tím, jakým způsobem nabídku
pro předškoláky rozšířit. Do konce roku plánujeme zvýšit předškolní kapacitu rekonstrukcí
objektu vedle Mateřské školy Němčická, přibudou nám tak dvě třídy. Další rekonstrukce je již

Městská část v minulých letech úspěšně čerpala peníze z evropských fondů, které byly
většinou použity na investice. Na co se chce
vedení radnice v této oblasti soustředit?
V minulosti byly evropské peníze využity na
zateplení řady školských objektů, aktuálně probíhají tyto stavební úpravy na Základní škole
Na Chodovci, Plamínkové a v MŠ Čtyři pastelky
a Trojlístek. Chtěla bych ještě do konce tohoto roku využít poslední výzvu z končícího Operačního
programu životní prostředí 2007–2013, v úvahu
připadá například projekt zateplení MŠ Fillova,
na který je již připravená stavební dokumentace.
Uvažujeme i o dalším projektu na zajištění kompostérů, aby bylo možné třídit bioodpad. O kompostéry byl v minulosti mezi školami i občany
velký zájem. To vše ale musí projít schvalovacím
procesem. Dále očekáváme spuštění nových operačních programů, na které se připravujeme, abychom pak mohli přihlásit naše projekty. O jejich
finálních podobách budu čtenáře ráda průběžně
informovat v dalších číslech Tučňáka. (md)

aktuálně

LIDÉ ZE ČTYŘKY ODMÍTLI VELKOU
DUBNOVOU REVOLUCI MHD
Prodloužení trasy metra A do Motola nakonec
přinese jen omezené změny v povrchové MHD.
Organizace ROPID ale původně plánovala doslova revoluci v tramvajových a autobusových linkách po celém hlavním městě. Radnice Prahy 4
proti tomu opakovaně protestovala a zaslala
konkrétní připomínky. Své negativní názory vyjadřovali i obyvatelé čtyřky.
Stejně jako v dalších městských částech, i na
čtyřce se hromadily podněty a stížnosti obyvatel
týkající se plánovaných, a nakonec odvolaných
změn ve veřejné dopravě. Naši obyvatelé dost
dobře nedokázali pochopit a přijmout návrhy na
rozsáhlé změny tras, především těch spojů, které jezdí pouze v Praze 4, dlouhé kilometry dale-

ko od prodlužované linky metra. Navíc některé
stěžejní linky mají být oslabeny na úkor méně
významných, jež chce ROPID naopak posilovat.

STÍŽNOSTI NA ZMĚNY AUTOBUSU 121
„Tyto změny mohly být vymyšleny jen z evidentní neznalosti, nebo zlého úmyslu,“ míní například v jedné ze stížností obyvatel Prahy 4 Petr
Tomášek. Typickým příkladem je autobusová
linka 121, která nyní slouží jako spojnice mezi
přirozenými centry městské části. Změnou trasy
této linky by se podle řady obyvatel výrazně
zhoršila dopravní dostupnost. „Z užitečné linky
by se po změně stala okružní vyhlídková jízda,“
dodává další stěžovatelka. Právě plánovaná změ-

Co prosazuje městská část Praha 4
• Zachování současné trasy autobusové linky 121,
která slouží jako spojnice jejích přirozených center.
Souhlasí se změnou linky 293, ale nikoliv už s jejím zrušením. Navrhuje její ukončení ve stanici Roztyly, čímž se pro obyvatele Spořilova zlepší dostupnost metra C.
• Trasa linky 293 by se případně mohla propojit se
zvažovanou linkou 252, což umožní propojení starého Spořilova s obchodními centry na Chodově
a zdravotnickým zařízením IKEM.
• Nesouhlasí s ukončením linky 124 na Zeleném

pruhu, i když chápe, že v případě nasazení kloubových vozidel pro tuto oblast je to nutné. Městská
část ovšem dosud nebyla seznámena s průzkumem
kapacit na lince 124.
• Za účelem dopravní úlevy v ulici Hlavní na Spořilově navrhuje změnu vedení linky 135 ve směru
Chodov přes ulici Na Chodovci.
• Chce zachovat tramvaj č. 11 na Spořilov, kam linka
jezdí několik desítek let. Změna by mohla především starším obyvatelům působit problémy.

■ PODLE ZÁSTUPCE STAROSTY pro dopravu
Jiřího Bodenlose (ČSSD) byly návrhy dopravních změn ukvapené. Foto: Praha 4
na linky 121 vyvolala největší kritiku od občanů
na lednovém zasedání dopravní komise Prahy 4.

RADNICE DÁVÁ OBČANŮM ZA PRAVDU
Vedení městské části má k návrhům organizace ROPID podobně kritický postoj. Podle zástupce starosty pro dopravu Jiřího Bodenlose
(ČSSD) byly návrhy zřejmě šité horkou jehlou
a nebyly s dostatečným předstihem konzultovány s místní samosprávou. „Prodloužení trasy
metra A se plánovalo několik let, ale se změnami jízdních řádů jsou veřejnost i městské části
seznamovány teprve měsíc před otevřením,“
uvádí Jiří Bodenlos s tím, že Praha 4 dostala na
vyjádření pouhé tři týdny, což je doba, která neumožňuje provedení hlubší analýzy dopadů navrhovaných změn. Rozsáhlé změny v MHD se
nakonec díky zásahu vedení hlavního města
Prahy odkládají o několik měsíců.

POLICEJNÍ AKCE „ARTIKL“ MÍŘILA NA BAZARY A ZASTAVÁRNY
Žijete v příjemné čtvrti, ale
každou chvíli vám vykradou
auto? Nebo vám občas kdosi
vleze do sklepa a vezme cokoli, co může za pár korun
prodat? Už se vám ani nechce
volat policii? Vedení městské
části si je dobře vědomo, jak
právě drobná majetková trestADÉLA GJURIČOVÁ, ná činnost občany obtěžuje.
Přitom Policie České republiradní MČ Praha 4
ky i městská policie dělají
svou práci dobře a navíc s radnicí nadstandardně spolupracují. Co tedy můžeme zlepšit?
Zaprvé usilujeme o propojení práce obou policií s podněty od občanů, které nám na radnici
chodí. Zatím kreslíme s příchozími do mapy
problematická místa a předáváme je policistům. V budoucnu by témuž měly lépe sloužit
takzvané mapy kriminality. Z nich bude vyplývat i to, kde a ve kterých časech ke krádežím
dochází. A budeme moci jasně dohodnout, které hlídky policie, kdy a kam budou preventivně
chodit.

GRANTY NA PREVENCI
V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Zadruhé se snažíme, aby práci policie doprovázely i nerepresivní postupy. Například pokud policie odněkud vyvádí osoby bez domova, mají u toho být terénní pracovníci, kteří zjistí jejich situaci
a poradí, kam se mohou obrátit. Také granty městské části by měly podpořit co nejvíce preventivních a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečnosti.
V neposlední řadě může policii podpořit také
úřad městské části. Pracovníci živnostenského
odboru musí pravidelně kontrolovat sběrny, zastavárny, herny a další provozovny, na které se
bagatelní trestná činnost může vázat. Tímto
směrem mířila také policejní akce „Artikl“. Desítky policistů vyrazily 12. února do bazarů a
zastaváren v Praze 4, zejména v Nuslích. Policisté procházeli mobilní telefony, autorádia, notebooky a také jízdní kola. Jejich výrobní čísla porovnávali s registry odcizených předmětů. Zároveň kontrolovali i nápadně časté zákazníky těchto provozoven. Byli jsme u toho a pevně věříme,
že se naše spolupráce vyplatí.
Adéla Gjuričová (Trojkoalice), radní MČ Praha 4

■ POLICISTÉ SE V ZASTAVÁRNÁCH zajímali
o mobilní telefony, autorádia, notebooky
a také jízdní kola. Foto: Praha 4
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PŘEDSTAVUJEME KOMISE RADY MČ PRAHA 4
V únorovém čísle Tučňáka jsme vám přiblížili šest komisí Rady městské části Praha 4. Nyní se můžete seznámit se zbylými šesti,
které rovněž slouží jako poradní orgány pro rozhodování našich radních a vydávají stanoviska a doporučení k projednávaným
věcem. Zasedání komisí jsou pro veřejnost otevřená, nutná je však registrace nejpozději 48 hodin předem na www.praha4.cz.
KOMISE PRO KULTURU, VOLNÝ ČAS
A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
PŘEDSEDKYNĚ:
Mgr. PETRA REJCHRTOVÁ
(Trojkoalice/SZ)

KOMISE
PRO DOPRAVU
PŘEDSEDA:
RNDr. JIŘÍ BENDL, CSc.
(Trojkoalice/SZ)

KOMISE PRO OBNOVU
KOUPALIŠTĚ LHOTKA
PŘEDSEDA:
Ing. PETR HORÁLEK
(ČSSD)

Členové: Ing. Josef Svoboda,
Ph.D. (Trojkoalice), Mgr. Patrik
Šebesta, DiS. (TOP 09),
Ing. Jaroslav Míth (ODS), Prof. Martin Nikolo,
Ph.D. (Klub zastupitelů městské části Praha 4
zvolených za politické hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Ondřej Vojtíšek, Ing. Renata
Bednářová

Členové: Petr Kutílek, M.A.,
M.S.(Trojkoalice), Akad. arch.
Jaromíra Eismannová
(TOP 09), Ing. Ondřej Růžička (Klub zastupitelů
městské části Praha 4 zvolených za politické
hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Jakub Vavřík, Bc. Roman
Krumlovský, Ing. Olgerd Pukl

Členové: Adéla Gjuričová,
Ph.D. (Trojkoalice), Akad. Arch.
Jaromíra Eismannová
(TOP 09), Pavel Caldr (Pro Prahu), Ing. Ondřej
Růžička (Klub zastupitelů městské části Praha 4
zvolených za politické hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Miroslav Patočka, Ing. Eva
Kárníková, Blanka Černá, Mgr. Jan Slanina

KOMISE MAJETKOVÁ PRO BYTOVÉ
A NEBYTOVÉ PROSTORY

KOMISE
PRO ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK

KOMISE PRO DOMY
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

PŘEDSEDA:
KAREL PTÁČNÍK
(ČSSD)
Členové: Mgr. Jan Petr
(TOP 09), Ing. Radek Lacko
(Klub zastupitelů členů
Hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Lenka Folkeová, Jakub Schejbal,
Petr Dukát, Ing. František Nikl

PŘEDSEDA:
FILIP VÁCHA
(TOP 09)
Členové: Zdeněk Pokorný
(Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených za politické hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Petr Klíma, Karel Klíma, Viktor
Derka, Ing. Pavla Doubravová-Kadeřávková,
Ing. Zdeněk Drábek

PŘEDSEDKYNĚ:
Ing. JITKA ZYKÁNOVÁ
(TOP 09)
Členové: Mgr. Ing. Aleš
Borkovec, Ph.D. (ODS),
MUDr. Aneta Krajcová (Klub
zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011)
Veřejnost: Antonín Kříž, Petr Vrána, Naděžda
Pasiarová, František Kadleček

OPRAVA PAMÁTEK STOJÍ PENÍZE. POMOHOU GRANTY?
Praha 4 není bohatá na kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek. Oproti jiným částem města, které se mohou pyšnit stovkami památkových objektů, nedosahuje jejich počet v Praze 4 ani padesátky.
Při procházkách ulicemi můžeme ale vidět
spoustu kdysi půvabných, dnes otřískaných fasád, vrat nebo mříží. Opravy těchto prvků, pokud majitel má smysl pro krásu a ctí odkaz
předků, jsou finančně značně náročné a firem,
které dokážou citlivě a trvanlivě znova vykouzlit
například štukové ozdoby, je málo a dají si za
svoji práci pořádně zaplatit.
„Dotačních programů je poskrovnu a vesměs se
omezují na památky zapsané v ústředním seznamu, například Program záchrany architektonického dědictví nebo Program regenerace městských
památkových rezervací a zón. Tento program byl
ustaven v roce 1992 a je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších
částech našich historických měst, prohlášených
za památkové rezervace a památkové zóny. Fi-
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nanční příspěvky mohou být z něho poskytovány
pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace, a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na
obnově kulturní památky,“ říká Akad. arch. Jaromíra Eismannová (TOP 09), zastupitelka a předsedkyně Komise pro územní rozvoj a výstavbu.

NUTNÝ JE CITLIVÝ PŘÍSTUP
PŘI REKONSTRUKCI
Zde spočívá problém, Praha 4 má sice památkovou zónu – Nusle, ale žádný dokument, který
by se rehabilitací a rozvojem této zóny zabýval.
Kromě toho se na území Prahy 4 nalézá spousta
cenných objektů, domů z přelomu 19. a 20. století a význačných staveb moderní meziválečné architektury, jako například bytové domy Františka

Alberta Libry a Jiřího Kana v ulici Humpolecké
nebo rodinný dům od Jaromíra Krejcara v ulici
Nad Zátiším, případně sokolovna v Michli a další.
Každý milovník Prahy 4 jistě zná funkcionalistické vilky na Lhotce, v Braníku nebo soubor malých domů pod Zeleným pruhem. Každá z těchto
staveb a mnoho dalších si zaslouží citlivý přístup
při rekonstrukci.
Proto na návrh TOP 09 Praha 4 začlenila mezi
každoročně vyhlašované granty i finanční podporu pro obnovu umělecko-řemeslných prvků budov, který alespoň částečně kompenzuje zvýšené
výdaje na rekonstrukci. Grant by měl především
sloužit pro zajištění péče o tyto památkové objekty. „Doufáme, že tyto, byť skromné částky přispějí nejen ke zlepšení vzhledu městské části Praha 4. Kromě toho připravujeme zadání zpracování Programu regenerace pro památkovou zónu
Nusle, abychom se mohli stát adresáty dotačního
programu Ministerstva kultury,“ doplňuje Jaromíra Eismannová.

názory

ZACHRÁNÍ TĚŽKÉ ZAKRYTÍ OBYVATELŮM
SPOŘILOVA PODLOMENÉ ZDRAVÍ?
Před čtyřmi a půl rokem
svedlo Ředitelství silnic a dálnic tranzitní kamionovou dopravu mezi dálnicemi D1, D5,
D8 a D11 do centra poklidného Spořilova a místním obyvatelům změnilo život v peklo. Tisíce kamionů na Spořilovské denně emitují karcinoIVO VANĚK,
genní výfukové plyny a vysozastupitel
ce překračují hlukové limity.
MČ Praha 4
Je jen otázkou času, kdy
místní obyvatelé začnou vykazovat chronické příznaky
nejzávažnějších civilizačních
chorob.
Od té doby se již třetí Zastupitelstvo MČ Praha 4 snaží
kritickou situaci řešit, leč bez
součinnosti státu a pražského
magistrátu to není možné.
LUKÁŠ ZICHA,
Klíčem je dokončení Pražskézastupitel
ho okruhu v úseku dálnice
MČ Praha 4
D1 – Běchovice. Ale i pak bude Spořilovskou projíždět takové množství vozidel, že neuskutečnit zde žádné opatření na
ochranu zdraví je nemyslitelné. Nabízí se projekt, který na objednávku Prahy v roce 2011 vy-

■ STUDIE TĚŽKÉHO ZASTROPENÍ, vypracovaná projekční kanceláří BOMART, s. r. o.

pracoval BOMART, s.r.o. Odhadované náklady
jsou 3,7 mld. Kč a stavba by Spořilov a sídliště
Spořilov propojila a zazelenila. To je ale pro
Prahu tak vysoká částka, že se jen stěží dá její
příslib očekávat.

TĚŽKÉ ZAKRYTÍ JAKO PPP PROJEKT
Pravděpodobně jediným reálným řešením je
proto využití prostoru nad Spořilovskou soukromým partnerem, který by zde zrealizoval sou-

bor multifunkčních objektů, pod nimiž by obyvatelům umožnil volný průchod. Těžké zakrytí
Spořilovské by zahrnul do svých nákladů a Prahu by náprava škod na zdraví místního obyvatelstva nestála ani korunu.
Především je však potřeba se zeptat místních
obyvatel: „Spořilovští, máte o takové řešení
zájem?“
Zastupitelé Ivo Vaněk
a Lukáš Zicha (ANO 2011 bez PP)

PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ T. G. MASARYKA
Občanské fórum (OF) na Spořilově společně s TJ SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly a se Základní školou Jižní 10 uspořádaly 7. března 1990 slavnostní akademii ke
140. výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka, tohoto velikána a zakladatele československé státnosti.
Po čtyřiceti letech nesvobody se akademie stala významnou celospolečenskou a kulturní událostí Spořilova. Jako hosté vystoupili členové Národního divadla
VLADIMÍR PRCHLÍK, v Praze, mistři Karel Berman a Boris Rösner, kteří přispěli k vysoké úrovni večera. Ze spořilovských umělců
čestný občan
účinkovali zpěvák Karel Zich, šansoniérka Alena HavlíčMČ Praha 4
ková, Lukáš Dobrodinský na harfu, dětský pěvecký sbor
Základní školy Jižní 10 pod vedením učitelky Vlasty Slavíčkové a Spořilovské sokolské kvarteto. Pořadem provázel redaktor Čs. rozhlasu Vladimír
Fišer, známý hlášením o vpádu vojsk Varšavské smlouvy z historické noci
dne 21. srpna 1968. Slavnostní večer TGM ve zcela zaplněné sokolovně vyzněl jako nadšené vyjádření díků vůdčím osobnostem OF v čele s Václavem Havlem a studentům za nově získanou svobodu a demokracii.
Za uplynulých pětadvacet let prodělala naše země dříve nepředstavitelné změny ve všech oblastech našeho veřejného i soukromého života. Sen
o samostatnosti Spořilova, který prosazovalo místní Občanské fórum
vzniklé 18. prosince 1989, se však časem rozplynul do nenávratna. V lednu roku 1991 se na základě výzvy Koordinačního centra OF na Spořilově
rozešlo do politických stran či hnutí, aniž se mu podařilo vyřešit všechna
svá předsevzetí.
Vladimír Prchlík, čestný občan MČ Praha 4

■ Před 25 lety si Spořilovští připomněli památku T. G. Masaryka. Foto: archiv VP
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PROBLÉMY „THOMAYERKY“ SE TÝKAJÍ NÁS VŠECH
Pracuji už řadu let v Thomayerově nemocnici. Troufám si proto tvrdit, že její provoz a rozsah poskytovaných
služeb znám poměrně dobře.
Je mi jasné, že pro obyvatele
Prahy 4 plní naprosto klíčovou úlohu v oblasti zdravotnictví. Vím také o řadě problémů, které nemocnici trápí
LIBUŠE PEŠLOVÁ,
– ať už se to týká špatného
členka sociální
a zdravotní komise stavu příjezdových silnic nebo chodníků, padajících omíMČ Praha 4
tek části pavilonů nebo například havarijního stavu památkově chráněného
plotu podél Vídeňské ulice.
Občas slyším názor, že nemocnice patří státu,
tak ať se stát, respektive ministerstvo zdravotnictví postará. S tímto zjednodušujícím pohledem se ale nemohu ztotožnit. „Thomayerku“
přece potřebujeme na čtyřce skoro všichni. Nebo si snad dokážete představit, že by se najednou zavřela, že bychom pak jezdili do nemocnic
až na Vinohrady nebo na Bulovku, nebo že by
veškerou zdravotní péči zvládli doktoři v soukromých ambulancích, kteří o víkendech, o
svátcích, ale většinou ani večer v pracovní dny
neslouží? Proto jsem ráda, že se konečně mění

Foto: Zdeněk Kříž

postoj radnice Prahy 4 a že se mi podařilo zprostředkovat návštěvu radního Ing. Petra Horálka
(ČSSD), který má zdravotnictví ve své
kompetenci.
Spolu s ředitelem nemocnice MUDr. Karlem
Filipem, MBA, jsem pana radního provedla po
areálu a ukázala některá „bolavá místa“, včetně
opotřebovaných budov nebo zničených stromů
a keřů od lesní zvěře. Starosti nám dělá i Kunratický potok, který se v červnu 2013 vylil z bře-

hů, takže jeho vody poškodily část zdravotnického areálu. Z návštěvy pana radního jsem získala dojem, že nové vedení městské části si význam „Thomayerky“ konečně uvědomuje, že už
ji neodsouvá na okraj zájmu. Klíčové ale je, aby
se všichni lidé na radnici Prahy 4 – politici
i úředníci – naučili říkat, že u Krčského lesa stojí
„naše nemocnice“, a ne „státní nemocnice“.
Libuše Pešlová, členka sociální
a zdravotní komise MČ Praha 4

4-ENERGETICKÁ – KONEČNĚ NÁPRAVA CHYB
Změny na radnici po komunálních volbách v minulém roce se promítají i do
činnosti městské společnosti
4-Energetická, a.s. Na přelomu roku došlo k obměně členů představenstva a dozorčí
rady společnosti, a v novém
složení budou tyto orgány
realizovat kroky k zefektivDANIEL KUNC,
nění činnosti společnosti.
zastupitel
Cílem je dosáhnout snížení
MČ Praha 4
růstu ceny tepla pro odběratele 4-Energetické. Jedním z opatření, které se
nyní realizuje, je dokončení procesu snížení
základního kapitálu společnosti. Tímto krokem
4-Energetická vrátí městské části Praha 4 zpět
tepelná zařízení, která do ní MČ Praha 4 dříve
vložila. Vklad tepelných zařízení do společnosti 4-Energetická, provedený v roce 2011 předchozím vedením radnice, byl chybný z mnoha
hledisek a nyní dojde k nápravě. Vrácení tepelných zařízení by mělo mít také pozitivní vliv
na ceny tepla za rok 2015.
Odběratelé 4-Energetické nyní očekávají
vyúčtování nákladů na teplo za uplynulý rok
2014. Výsledná cena za dodaný GJ bude
vypočtena na základě skutečné výše
ekonomicky oprávněných nákladů společnosti
a skutečného celkového množství dodané
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tepelné energie v GJ za kalendářní rok.
4-Energetická připravovala vyúčtování právě
v době přípravy tohoto příspěvku a výsledná
cena ještě nebyla určena. Nicméně nové vedení
společnosti udělá vše pro to, aby se

■ Společnost 4-Energetická vrátí MČ Praha 4

tepelná zařízení. Ilustračni foto: 4-Energetická

odběratelům výsledná cena tepla oproti ceně
předběžné, respektive oproti ceně platné pro
předcházející období zvyšovala co nejméně.

CÍLEM JE VYCHÁZET VSTŘÍC OBČANŮM
Smyslem existence městské společnosti je
poskytovat služby občanům za spravedlivých
podmínek, respektive poskytovat tyto služby
lépe, z hlediska celku efektivněji, také levněji
a spolehlivěji, než by to dokázal soukromý
subjekt. Pokud v těchto ohledech nějaká městská společnost zaostává, je třeba usilovat
o zlepšení, případně změnit celkový přístup.
Provoz a údržbu tepelných zařízení pro společnost 4-Energetická zajišťuje externí dodavatel.
Proto po vrácení tepelných zařízení MČ Praha 4 bude vhodné uvažovat i o tom, zda existence samostatné právnické osoby pro vykonávání převážně jen administrativní části činností
spojených s dodávkami tepla není zbytečně nákladná. Cílem nového vedení společnosti
4-Energetická je vycházet vstříc občanům a jednat transparentně. Se svými požadavky nebo
náměty můžete kontaktovat nejen pracovníky
4-Energetické, ale můžete se obracet i na mne
jako na předsedu dozorčí rady společnosti.
Ing. Daniel Kunc (Trojkoalice),
zastupitel MČ Praha 4
a předseda dozorčí rady 4-Energetické
daniel.kunc@praha4.cz, 602 203 099

názory

OBČANÉ PROTI OBČANŮM ANEB JAK PŘICHÁZÍ
PRAHA 4 O MÍSTO PRO DOMOV SENIORŮ
I tak by se dala charakterizovat situace, která vznikla při
schvalování změn územního
plánu na lednovém zastupitelstvu městské části Praha 4.
Bohužel, zdá se, že vznikl
precedens pro stanoviska ve
stylu NIMBY (not in my own
backyard – ne na mém dvorku). Syndrom odporu proti jaJAROMÍRA
kékoliv výstavbě čehokoliv je
EISMANNOVÁ,
v současné době převažující
zastupitelka
a přiznejme si, že přináší také
MČ Praha 4
jisté politické body.
Do roku 1989 bylo zastávání stanovisek, která
se lišila od oficiálních, hrdinským činem. Přesto
existovala občanská sdružení, která, bez ohledu
na případný postih, hájila přírodu nebo kulturní
památky proti zvůli všemocných úřadů. Dnes již
legendární odpor STUŽ (Společnost pro trvale
udržitelný život), jejíž prapor třímala paní doktorka Juláková, se v dnešní době rozdrobil mezi
tucty občanských sdružení. Někdy tato sdružení
vznikla jako alergická reakce na stavby v okolí,

které stíní, zatahují dopravu do dosud klidných
lokalit a podobně. V dnešní době ale odvaha zlevnila, a tak odpor hypertrofuje. Zase jsou
„my“ a „oni.“
Praha 4 je „nejstarší“ městská část. Průměrný
věk obyvatel je 44,9 let, obyvatel přes 65 je čtvrtina. Podle demografické křivky bude tato situace ještě akcelerovat. Již dnes je velké množství
žádostí o umístění do domovů seniorů nevyřízených. Na území Prahy 4 je územním plánem určena, kromě Domu seniorů Hudečkova, jediná
další lokalita pro umístění veřejně prospěšné
stavby, domova pro seniory v Hodkovičkách,
v dolní části ulice Klánovy. Jiné místo, nadto
v majetku městské části, v Praze 4 není.

SAMOSPRÁVA SE MÁ
DÍVAT DO BUDOUCNA
Pro doplnění je vhodné uvést, že subjekty veřejné moci mají zajišťovat svým občanům dostupné sociální služby, jak vyplývá z mezinárodních úmluv, judikatury (např. 4 Ads
134/2014) i legislativy. Dle zákona o sociálních
službách je u nás tato pravomoc svěřena územ-

ním samosprávným celkům, konkrétně krajům,
ve spolupráci s obcemi. Na tomto základě se jeví zbavení se poslední takovéto plochy jako vysoce neprozřetelné, zejména ze střednědobého
až dlouhodobého hlediska, a nezodpovědné.
Na popud místního občanského sdružení hlasovala většina zastupitelů Prahy 4 pro zadání
změny územního plánu v této lokalitě z VV – veřejná vybavenost na OS1 – přírodní rekreační
plochy. V případě, že bude změna v tomto duchu projednána a schválena, zbaví se tím Praha 4 definitivně možnosti postavit pro své starší
spoluobčany další důstojný domov v klidném
prostředí.
Těmi „oni“ jsou naši důchodci, naši starší lidé, kteří třeba nemají blízkou rodinu, která by
se o ně postarala. Kdo jiný než samospráva se
má dívat do budoucna a myslet na všechny své
občany, a nejen na volební zisk. Bylo to smutné
rozhodnutí a nepřeji kladně hlasujícím, aby domov pro seniory sami někdy potřebovali.
Akad. arch. Jaromíra Eismannová (TOP 09),
zastupitelka MČ Praha 4, předsedkyně
Komise pro územní rozvoj a výstavbu

PODPORUJEME
SPORTOVÁNÍ
DĚTÍ A
MLÁDEŽE
Na jaře začne mladým cyklistům, kteří si oblíbili BMX
(zkratka z anglického Bicycle
Motorcross), sloužit speciální
dráha v Braníku. Jsou to vlastně dvě dráhy, které jsou variabilní a dají se případně spojit
v jednu o délce cca 400 metrů. Přemýšleli jsme, jaké aktivity nabídnout v Praze 4 mladým lidem a dráha na BMX je
PAVEL CALDR,
jednou z nich. Atraktivní krozastupitel
sová dráha bude měřit celkem
MČ Praha 4
140 metrů. Má několik alternativ, podle kterých lze celý okruh poskládat.
Mezi 180 prvky, z nichž je dráha složena, jsou
například tři typy zatáček a dva typy skoků. Dráha je vyrobena ze dřeva a černé voděodolné překližky. Plocha, po které cyklisté pojedou, je
sklolaminátová.

Ilustrační foto: PP

Městskou část přišla tato investice na bezmála 1 800 000 korun, ale podle mého názoru to
jsou dobře vynaložené penze, protože mladí
cyklisté tak získávají v areálu branických ledáren prostor pro svůj sport a nebudou ohrožovat
chodce v parcích, na chodnících nebo bezpečnost provozu na komunikacích.
Zajištění podmínek pro bezpečné sportování
dětí, mládeže i dospělých patří k důležitým úkolům městské části. V Praze 4 jsme v minulých
letech investovali do zvýšení bezpečnosti školních hřišť, na kterých může v odpoledních hodinách sportovat také veřejnost, desítky milionů

korun. Není to málo, ale jsem si jistý, že se takové investice vyplatí.
Sport a aktivní sportování vychovává děti
a mládež k životu v kolektivu a ke spolupráci,
učí je překonávat překážky a nevzdávat se při
prvních potížích. Obávám se, že právě toto může mnoha nesportovcům v dospělém životě
chybět. Ne náhodou se čestnému zápolení říká
sportovní, i když vím, že nějaké ty fauly se i ve
sportu vyskytnou. K němu ale také neodmyslitelně paří závěrečné podání ruky lepšímu
soupeři.
Pavel Caldr (Pro Prahu), zastupitel MČ Praha 4
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názory

DROGY DÁL OD ŠKOL A DĚTSKÝCH ZAŘÍZENÍ
…to je přání všech, co podepsali Petici proti drogám vedle škol a dětských zařízení.
Situace je neúnosná! Jde nám o přemístění substituční léčby a výdejny drog/léků
pro narkomany – společnosti Remedis, s.r.o. v ulici Vladimírova a Táborská – z blízkosti základních škol a školských zařízení.

■ Nepořádek po narkomanech v parku naproti škole.

Jsme obyvatelé Nuslí, žijeme tu, pracujeme
a bohužel každodenně vidíme, jak narkomani
substituční léčbu zneužívají. Narkoman navštíví
centrum ve Vladimírově ulici, vyzvedne si recept v lékárně v Táborské a tuto drogu/lék si injekčně aplikuje na nejbližším místě – v parku
naproti základní škole, v průchodech domů,
v telefonní budce, na schodech za střední školou, na dětském hřišti Fidlovačka atd. Upozorňujeme taktéž na to, že tento lék je drahý
a mnozí z narkomanů nepracují, tudíž na léčivo
nemají peníze, a tak si je obstarávají krádežemi
či dostanou peníze od svého dealera, kterému
větší část léčiva odevzdávají. Stříkačky zapíchané v roletách výloh, močení přímo v obchodě,
obtěžování dětí, aby narkomanům odevzdávaly
moč nebo peníze, nejsou výjimkou. Ztrácí se
okapy, kování ze dveří, železné sloupky z chodníků, věci z automobilů. Mizí vše, co se dá

PROVOZOVNA PRAHY 4
ZA ROK 2014
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 proběhl další ročník soutěže Provozovna
Prahy 4, ve kterém občané svými hlasy rozhodli o nejoblíbenějších provozovnách na území naší městské části.
Nyní vám představujeme provozovnu
Klobouky Švadlenka, která v kategorii
Obchodní činnost získala 2. místo.
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ukrást a zpeněžit. Kriminalita roste!
Ptáme se rodičů: jak daleko mají být umístěna centra pro narkomany a výdejny drog od
škol? Je to 1 km, 2 km, 3 km, nebo 4 km? Jaká
vzdálenost zaručí bezpečnější prostředí? Rodiče nechtějí, aby se jejich děti inspirovaly každodenní negativní zkušeností a podprahově si
„ukládaly“ do podvědomí, že píchání drog je
vlastně normální, vždyť to vidí každý den.
Ale normální je nefetovat!
Bohužel již existují i smutné případy, kdy se
o použitou injekční stříkačku píchli dospělí
i malé děti. A zdaleka to nejsou ojedinělé případy. Poté následuje strach z vážných nemocí,
spousta speciálních vyšetření, která jsou stresující a frustrující pro všechny zúčastněné.
Co se ještě musí stát, aby došlo ke změně legislativy ve prospěch nefetující veřejnosti? Umístění center pro narkomany v určité vzdálenosti

od škol a dětských zařízení neznamená, že by
se pro narkomany měla automaticky poskytovat o to horší péče. Ochranná vzdálenost drogových center od škol je nadějí, že děti po cestě do školy a ze školy nebudou skákat přes narkomany, kteří si píchají drogu.
Ptáme se: jak je možné, že odborníkům na
léčbu narkomanů nevadí, že je droga/lék zneužívána? Že dochází k aplikaci injekční stříkačkou a nikoliv do úst, že dochází k přeprodeji
drogy/léku a vlastně substituční léčba není léčba, ale pseudoléčba? Tento komfort pro narkomany nám občanům v blízkosti center nezaručuje žádné bezpečí a tato nekontrolovaná pseudoléčba stojí stát více než miliardu korun ročně. Nejsme proti léčbě těchto osob, nechť dostanou šanci vrátit se do života. Je však zřejmé,
že pseudoléčba drogově závislých je výnosný
byznys.
Problém substituční pseudoléčby narkomanů je mnohem hlubší a komplexnější. Je potřeba ho řešit nastavením jasných pravidel pro
centra, pro narkomany, pro jejich kontrolu
a hodnocení účinnosti a úspěšnosti léčby.
Děti jsou naše budoucnost a zaslouží si, abychom udělali maximum pro to, aby vyrůstaly
v bezpečném prostředí, kde žijí, kde mají domov a kam chodí do školy. Nelze stavět práva
narkomana nad práva dítěte!
Bližší seznámení s Peticí proti drogám vedle
škol a dětských zařízení je možné na www.peticeprotidrogam.cz nebo na Facebooku Petice proti drogám.
Za petenty Soňa Podušková, Zuzana Hrodková
a Veronika Linhartová

Zastupitelstvo MČ Praha 4 na svém zasedání
21. ledna uložilo Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4 a Radě městské části Praha 4 zpracovat informace k této
problematice a předložit je po projednání v radě Zastupitelstvu městské části Praha 4.

rozhovor
Ředitel Jedličkova ústavu a škol Petr Hrubý:

„Podporujeme mladé lidi v rozvíjení
schopností důležitých pro život”

ŘEDITEL Jedličkova
ústavu a škol
Petr Hrubý

Vzdělávací instituce Jedličkův ústav a školy na Vyšehradě má za sebou více
než stoletou historii, během níž se v ředitelském
křesle vystřídalo mnoho
osobností. Tou prozatím
poslední, která zabezpečuje spolu s kolegy vše potřebné pro cca 160 dětí
a mladých lidí se zdravotním postižením a zažívá
s nimi jejich radosti i strasti, je od loňského září Mgr.
Petr Hrubý (43).

V Jedličkově ústavu, lidově přezdívaném
Jedličkárna nebo Jedle, pracujete přes
18 let. Když se ohlédnete zpět a porovnáte
zařízení v době vašeho nástupu na civilní
službu s jeho nynější podobou, jak moc se
změnilo?
Velmi. Během uplynulých let byly vybudovány moderní prostory v ulici Na Topolce, bazén,
ale především se změnilo množství a kvalita nabízených služeb. Dnes nabízíme komplexní soubor činností, které pomáhají mladému člověku
s postižením, aby mohl dobře žít ve společnosti.
Od mateřské až po střední školu se soustředíme
na vzdělávací aktivity, rozvíjení sociálních dovedností a klademe důraz na fyzickou a zdravotní stránku. Ve spolupráci s několika dalšími neziskovými organizacemi (Nadace Jedličkova
ústavu, Asistence, Borůvka, TAP a další) se soustředíme i na to „navíc“ – na trénink pracovních
dovedností, podporu při získání pracovního
místa, vyzkoušení si samostatného bydlení,
možnost rozvíjet sportovní, hudební či jiný talent na profesionální úrovni a mnoho dalšího.
V podstatě se držíme záměru profesora Rudolfa Jedličky rozvíjet mladého člověka a podporovat ho komplexně s cílem pomoci mu plnohodnotně se uplatnit v životě.
S jakou filozofií jste se chopil řízení Jedličkova ústavu?
Velmi dobře si uvědomuji, jak je
některé věci náročné vytvořit a udržet pohromadě. Základní filozofie
je jednoduchá: dobrý a silný profesionální pracovní tým, ve kterém
ctíme to, že celek je víc než prostý
součet jeho částí. Tým, jehož členové mají chuť být otevření k hledání
těch správných cest a nepodceňují

svůj rozvoj, neboť pokud „vedeme mladé lidi“,
musíme mít co největší pořádek sami v sobě. To
vše s vědomím, že získání vzdělání není samoúčelné, ale podstatné je to, co bude s našimi mladými dál. Cílem je intenzivní podpora v určité
etapě cesty jejich životem. Takový tým přitahuje
další šikovné lidi, kteří mají chuť se zapojit. Tohle je zásadní, vše další, jako osvěta společnosti
apod., je jen bonusem navíc.
Jaký je váš pohled na integraci zdravotně
handicapovaných dětí do běžných třídních
kolektivů?
Je třeba velmi pečlivě zvažovat specifika každého žáka a reálné možnosti prostředí, do kterého má nastoupit. Pro někoho běžná škola není
vhodná, pro jiného naopak ano. Svou roli hraje
i běh času. Jiná situace je na prvním stupni ve
třídě s jedním učitelem, při přechodu na druhý
se pak může mnoho věcí změnit, včetně zájmů
spolužáků. Tam, kde je školní tým dobře připraven, nejsou zásadní fyzické bariéry a třídní kolektiv dobře funguje, je integrace velmi přínosná. Pokud se ale čím dál častěji učí žák s asistentem mimo třídu, není mu umožněno účastnit
se výletů či jiných aktivit, je automaticky osvobozen z tělocviku, učitelé nabývají pocitu, že by
tam neměl být, a možná i parta ve třídě nefunguje ideálně, pak rozhodně má škola našeho typu pro člověka nesrovnatelně větší přínos. Středoškolákovi může velmi prospět trochu větší
vzdálenost od rodiny v bezbariérovém prostředí
a s ostatními, kteří také „něco mají“. Může získat zcela „jiný druh“ sebevědomí.
Jinými slovy tedy říkáte, že by obě varianty,
tedy běžné a speciální školy, jako je Jedličkův ústav, měly fungovat paralelně a žáci by
mezi nimi měli mít možnost přestupu?

JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY je organizace, která
mladým lidem se zdravotním handicapem současně
poskytuje vzdělávací, sociální a zdravotní služby. Její
absolventi například sestavili úspěšnou kapelu
The Tap Tap, z „Jedle“ a občas z řad absolventů se
rekrutují medailisté z paralympiád a světových šampionátů handicapovaných a samozřejmě profesně zdatní odborníci, uplatňující se v různých sférách pracovního života. Pokud se chcete o Jedličkově ústavu dozvědět více, navštivte 1. května festival Pojď dál, jehož součástí bude například slaňování Nuselského
mostu či box, obojí na vozíku. Informace najdete
na stránkách www.jus.cz a www.thetaptap.cz.
Ano, s důrazem na maximální propustnost
mezi oběma variantami. Ztrátou možnosti pro
člověka s tělesným či kombinovaným postižením vzdělávat se v jednom z těchto dvou proudů by se společnost zbytečně ochudila. V prvním případě minimálně o naučení se schopnosti
pomáhat, respektovat a přijmout odlišnosti,
ve druhém případě by přišla o množství zkušeností těsně spolupracujících odborníků napříč
profesemi, dostupnost komplexní podpory a také především o poněkud chráněnější prostředí,
které má pro mnoho mladých lidí své opodstatnění. Někdo občas rád používá hanlivě slovo
skleník. Ty ale mají nezastupitelné místo v pěstitelství a jsou užitečné, když je potřeba – v přiměřené míře – rostlince pomoci nabrat sílu. Často pak po vysazení bývá sklizeň výrazně vyšší,
a na to bychom neměli zapomínat.
Váš ústav stojí na rozhraní dvou městských
částí. Zapojuje se Praha 4 do vašich aktivit?
Naším zřizovatelem je hlavní město Praha,
ale i Praha 4 nás v minulosti podporovala finančně i záštitou nad naší akcí Prázdniny nanečisto. A velice nám pomohla s úpravou parku v ulici Na Topolce. Společným aktivitám s městskou částí
či jejími organizacemi se samozřejmě nebráníme.

■ Jednou z mnoha společenských akcí v Jedličkově ústavu byl Žlutý

Jaký máte soukromý vztah
k městské části Praha 4?
Narodil jsem se v podolské porodnici, tedy v budově, u jejíhož vzniku
byl rovněž Rudolf Jedlička. Takže
mu vlastně tak trochu vděčím i za
svůj příchod na svět (úsměv). Podolí
jsem od té doby neopustil a nedám
na něj dopustit.
(md)

den. Foto: Petr Hrubý
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děti
JESLE SE ZŘEJMĚ ZMĚNÍ
V DĚTSKOU SKUPINU

PODĚKOVÁNÍ MŠ SEDLČANSKÁ

Kam patří jesle? Pod školství, zdravotnictví, nebo
snad někam jinam? I na takovou otázku se hledaly odpovědi na odborném semináři „O dětské skupině“,
který poslední lednový týden uspořádalo Zdravotnické
zařízení (ZZ) MČ Praha 4 ve spolupráci s Asociací rané
péče a výchovy a Klubu K2. Činnost jeslí byla dříve vedena v rámci zdravotnictví, od minulého roku se na ni
ale uplatňují jen obecné právní předpisy. Seminář uvedl ředitel ZZ a zastupitel Jan Schneider (Pro Prahu).
Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí více
než stovce přítomných poskytovatelů předškolní péče vysvětlili, že do 29. listopadu 2015 se musí rozhodnout, zda budou jesle provozovat podle nově
přijatého zákona o dětské skupině, či podle živnostenského zákona. Jak potvrdili přítomní zástupci
radnice, zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice) a radní Petr Horálek (ČSSD), městská část
se patrně přikloní k první variantě, tudíž nový zákon využije. Praha 4 v tuto chvíli provozuje pod
hlavičkou Zdravotnického zařízení jesle s kapacitou
148 dětí starších jednoho roku.

Ráda bych vyjádřila velké poděkování všem
zaměstnancům MŠ Sedlčanská za osobní přístup, nápaditost, vtipnost a především organizační schopnosti, které jsou vidět i slyšet. Myslím si, že správné věci mají být nahlas pochváleny. Zmíním lyžařský týdenní pobyt a letní týdenní pobyt s koly, které pravidelně pořádají.
Práce všech lidí je velmi obětavá a přináší dětem
zážitky, které je úžasně a pozitivně ovlivňují.
Jsem matkou tří dětí a vím, že práce s nimi je
nelehký úkol. Děkuji za to, že jsou mezi námi lidé, kteří svou práci myslí opravdu vážně a zůstane za nimi hluboká nesmazatelná stopa dětského štěstí.
Eva Trnková, Praha 4-Krč

ZÁPISY DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Přihlášky k zápisu budou vydávány od 25. do 26. 3.
v jednotlivých mateřských školách. Zápis se uskuteční
ve dnech 8. a 9. 4. od 13.00 do 18.00 hodin. Přihlášku rodiče obdrží a zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání provedou v příslušné mateřské škole. O výsledku
budou rodiče informováni nejpozději 29. dubna.
Zápis je určen především pro děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt na území
městské části Praha 4, a pro děti občanů EU, kteří mají
dlouhodobý pobyt na území MČ Praha 4. Předškolní
vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od tří let věku
a děti lze přijmout během celého školního roku, nejen
v době zápisu. Informace o mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4, adresy, kontakty a termíny případných dnů otevřených dveří jsou zveřejněny na www.
praha4.cz – sekce Zřizované organizace.

ŽÁCI DOKUMENTUJÍ VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Pražské povstání, vyhlazení Lidic, hladomor na Ukrajině, prostředí disentu nebo pochod smrti. Pamětníky těchto dějinných momentů vyhledávají a natáčejí žáci základních škol v Praze 4 v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Jeho organizátorem je MČ Praha 4 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum.
„Žákovské týmy naslouchají pamětníkům významných dějinných událostí minulého století,
natáčejí jejich vyprávění a nahrávky publicisticky zpracovávají do podoby ucelených životních
příběhů,“ uvedl radní pro kulturu Michal Hroza
(TOP 09).
Projekt nesleduje formu klasických besed, žáci i učitelé procházejí publicistickým školením,
kde se učí pracovat s nahrávací technikou a vést
rozhovory. S pamětníky se setkávají v malých
skupinách, často doma u čaje, a sami je zpovídají a natáčejí. Pod vedením svých učitelů a koordinátorů z Post Bellum digitalizují fotografie,
dohledávají informace v archivech a natočené
materiály zpracovávají do podoby video dokumentu, komiksu nebo rozhlasové reportáže.
Projektu se ve čtvrté městské části účastní 15 žákovských týmů složených z žáků 8. a 9. tříd
z celkem 11 základních škol.

TURISTICKÝ ODDÍL LVÍČATA
ZVE DO NARNIE
Již 45. rokem se schází děti z Prahy 4 v turistickém oddíle Lvíčata.
V rámci motivovaného programu pracují s mapou a GPS, vážou uzle, luští šifry
a logické příklady, ošetřují různá zranění, ale i poznávají rostliny a zvířata.
S dětmi pracují kvalifikovaní vedoucí a instruktoři, kteří sami prošli oddílem.
Na pravidelných schůzkách, výletech po České republice, ale i letních
a zimních táborech jsou malí turisté motivováni celoroční hrou, kterou
si sami zvolí. Letos je to bájná země Narnie, a pokud se vaše děti chtějí
stát její součástí, přiveďte je na roh ulic Vzdušná a Zálesí, kde se
každou středu od 16.30 hod. oddíl schází. Bližší informace získáte
na telefonním čísle 776 593 877.

STRANA 12

ZAŠLETE TIP
NA ZAJÍMAVOU OSOBNOST
„V červnu proběhne závěrečná prezentace
jednotlivých týmů a v radě zvažujeme, jakým
způsobem výsledky práce našich žáků představit veřejnosti. Za dobrou možnost považujeme
jak formu výstavy, tak i vydání publikace,“
uvedl dále radní Michal Hroza.
Všechny zpracované nahrávky a příběhy
jsou publikovány na www.pribehynasichsousedu.cz a ukládají se do sbírky www.pametnaroda.cz, která v současnosti obsahuje více než
3 000 osudů pamětníků války, holocaustu nebo
totalitních režimů. Pamětníky děti hledají ve
svém okolí i mezi organizacemi sdružující
seniory.
Tipy na zajímavé osobnosti může posílat
i veřejnost na e-mail info@postbellum.cz.

kalendáriumnabřezen
Po 2.

Čt 5.

So 14.

18.00–21.00 hod. ŽIVOTNÍ CESTA
Přijďte prožít slovem řízenou a hudbou podbarvenou meditaci se
zesíleným energetickým polem skupiny, které pomáhá hlubšímu
kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a na hlas svojí duše. Rezervace míst na e-mail breetabatek@seznam.cz.
Cena 250 Kč. Centrum Dajána.

18.00– 20.00 hod. JAK VIDĚT LÉPE I BEZ BRÝLÍ
Večerní povídání o tom, co všechno ovlivňuje náš zrak a kvalitu vidění. Mít znovu zdravé oči je cesta, na které vás budou provázet
lektorky Jana Rosie Granátová a Ema Veselská. Cena 150 Kč.
Rezervace míst na tel. 608 820 930. Centrum Dajána.

9.30–18.00 hod. RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání,
zdravotní potíže či jiné trápení? Řešení můžete nalézt pomocí systemických (rodinných) konstelací.
Vede zkušený lektor Aleš Michálek. Povinná rezervace místa na tel.
608 820 930. Cena semináře: 900 Kč (všichni účastníci si mohou
postavit svoji konstelaci).
Centrum Dajána.

19.00–21.30 hod. HUBNUTÍ SE STOBEM A SPINNINGEM
Speciální kurz zdravého hubnutí spojuje populární pohybovou aktivitu spinning s vyzkoušenou metodikou STOBu na zvládání nevhodných životních návyků. Fitness centrum Olgy Šípkové,
Kongresové centrum, přihlášky na www.stob.cz.

Od po 2.
9.30–10.15 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.

18.30 hod.
LÉTÁNÍ JAKO ZPŮSOB POHYBU ŽIVOČICHŮ NAD ZEMÍ
Přednášející: Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

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. Vede Marie Novotná. Rezervace, nutná SMS předem na tel. 736 537 019. Cena 100 Kč.
Info na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

Ne 8.
15.00–21.00 hod. MASÁŽE
Relaxační, aroma masáž, s použitím ušních svící. Termín a druh masáže rezervovat nejpozději v pátek na násl. pondělí na tel. č.
731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.

18.00–20.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Můžete si přijít zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. S sebou nepotřebujete nic, jen otevřené srdce. Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel. 608 820 930. Centrum Dajána.

Út 3.
9.00–12.00 hod. JAK SE ZBAVIT STRESU?
Co je důvodem, že některé situace vnímáme závažněji než jiné a
že se jejich vnímání často liší podle toho, kdo je prožívá? A jak to
vyřešit? Info na www.babyoffice.cz.

Po 9.

18.30–19.30 hod.
CESTOPIS – Západem USA křížem krážem
Cestopisná série Edy Miškeje. Společenské centrum, Za Brumlovkou
4. Tel.: 224 210 571. www.spolecenskecentrum.cz. Vstup volný.

Út 10.

Út 3., 10. a 17.

17.00 hod. MONTESSORI SEMINÁŘ PRO RODIČE
Na téma „Úvod do Montessori matematiky“. Seminář vedou
Eva Houdková a Helena Housková (hlavní učitelka Montessori
školky 4medvědi). Vstup zdarma. Registrace do 9. 3. na e-mail:
eva@4medvedi.cz. Info na www.4medvedi.cz nebo FB 4medvědů.
RMC 4medvědi, Podolí.

16.00–17.00 hod. ODPUŠTĚNÍ JE LÉK
Přednáší: J. Loder. Klub Zdraví Lhotka, Zálesí 50.
Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.

Út 3.–31.
JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý v 7.30, ve 12.00 a v 19.00 hod. si můžete protáhnout
tělo při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned
u stanice metra Pankrác. SENIOR JÓGA probíhá v úterý od 11 hod.
Rezervujte si včas místa na tel. 608 820 930, kapacita je omezená.
Centrum Dajána.

Od st 4.
10.00–10.30 hod. VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ
Kurz pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let. Společně se seznámíte se
základními výtvarnými technikami. Kurzovné 30 Kč + poplatek
za hernu. Registrace na e-mail: mcrybicka@centrum.cz.
Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.

St 4.
18.00 hod. KVĚTENA ČESKÉHO KRASU
Přednášející: Mgr. Tomáš Tichý. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. ČÍNSKÉ UČENÍ HAM YU
Každou první středu v měsíci se v Dajáně setkáváme s Terezou
Viktorovou a starým čínským učením HAM YU. Tentokrát se podíváte na zvířata čínského zvěrokruhu, která vám pomohou pochopit
váš charakter. Cena 180 Kč, rezervace míst na tel. 608 820 930.
Centrum Dajána.

Od čt 5.
15.45–16.45 hod. VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA
Pro samostatné děti od 4 let. Můžete se těšit na malování, lepení,
modelování, výrobu z různých druhů materiálů. Ukázková hodina
zdarma. Info na www.mcrybicka.com. Registrace na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.

9.30–11.30 hod. KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro ty, kteří neumějí šít na šicím stroji, ale chtějí se
to naučit. Info na www.babyoffice.cz.
10.00 hod. HOMEOPATIE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ
Beseda na téma homeopatie, jak funguje, jaké má výhody – registrace na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

St 11.
15.30–17.30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VOZŠ A SZŠ
VOZŠ a SZŠ 5. května zve všechny zájemce o studium na
Den otevřených dveří oborů vyšší odborné zdravotnické T I
P
školy (tj. Diplomovaný zdravotnický záchranář,
Diplomovaný nutriční terapeut, Diplomovaná všeobecná
sestra). VOZŠ a SZŠ 5. května 51. Praha 4.

9.30–11.30 hod.
MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE S DĚTMI
Pro děti 1,5 až 6 let. Cena 10 „medvědích“ kreditů/ 300 Kč
za 2 hod. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB,
registrace na e-mailu: info@elaaga.cz či tel. 774 144 485.

Ne 15.
9.30–17.00 hod. KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Lektor: Kalman Horvát. Uděláte si test jedinečnosti, zjistíte, v čem
je vaše nepostradatelnost, získáte praktické návody, jak zvýšit své
šance na úspěch. Studijní videa v ceně.
Po domluvě možné hlídání dětí. Cena 2470 Kč, přihlášky zasílejte
na e-mail: lenka.komanicka@seznam.cz, tel.: 774 245 405.
Ekoškolka Rozárka – Ekocentrum Podhoubí.
9.30–11. 30 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI OD 3 LET
Tentokrát na téma „zvířata a zvířátka vytvořená z polokoulí“.
Cena je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za dvojici
(za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je osm dvojic.
Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mailu:
info@elaaga.cz či tel. 774 144 485.
RMC 4medvědi, Podolí.

Po 16.
9.00–11.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Lesní pedagogika, program Začít spolu, školička pro předškoláky,
respektující přístup. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let.
www.podhoubi.cz, e-mail: eva.surova@podhoubi.cz,
tel.: 777 123 690.
17.00–20.00 hod.
NÁBOR FOTBALISTEK FK DUKLA PRAHA
Mimořádný ukázkový trénink pro dívky ve věku od 5 do 11 let
(ročníky 2004 a mladší). S sebou boty do haly, sportovní oblečení
a láhev na pití.
Všechny dotazy o místě náboru atd. zodpoví sl. Toťová (vedoucí přípravek – dívek, e-mail: totova@fkduklazeny.cz, tel.: 721 295 293).

Út 17.
St 11., 18. a 25. 3.
9.15–10.45 hod.
MASÁŽE MIMINEK A AROMATERAPIE
Na třech setkáních se budeme věnovat aromaterapii, muzikoterapii, masážím a všemu, co k péči o miminko patří. Cena: 30 „medvědích“ kreditů, 870 Kč za celý kurz. Info na www.4medvedi.
cz nebo na Facebooku, registrace na e-mail: info@elaaga.cz či
tel. 774 144 485. RMC 4medvědi, Podolí.

10.00 hod. AROMATERAPIE NA DOMA
Od úklidu až po parfém. Registrace na e-mail: mcbalonekpraha@
seznam.cz. MC Balónek.
18.30–19.30 hod.
CESTOPIS - Západem USA křížem krážem
Cestopisná série Edy Miškeje. Společenské centrum, Za Brumlovkou
4, tel. 224 210 571. www.spolecenskecentrum.cz. Vstup volný.

Čt 12.

St 18.

16.00 hod. KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO
Žáci zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století
na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky
Mgr. I. Christové Nikolové. Vstup volný.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

9.00–12.00 hod. RODINNÝ ROZPOČET
Jste na mateřské/rodičovské dovolené a musíte pracovat s omezenými zdroji? Jak se vyhnout dluhům nebo jak se z nich dostat ven?
Info na www.babyoffice.cz.

17.00 hod.
AUTOGRAMIÁDA A BESEDA MUDr. RADKINA HONZÁKA
Setkání se známým psychiatrem v Naší kavárně, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, pavilon A1. Uvádí Blanka Vogelová, klavírní doprovod hudební skladatel Jaromír Vogel.
Vstup volný. Rezervace na tel. 261 082 265,721 742 591,
739 020 260, e-mail: kavarna@ftn.cz.

10.30–12.00 hod. AJURVÉDA A AROMATERAPIE
Detoxikace a hubnutí podle ajurvédy – nejstarší medicíny světa.
Aromaterapie pro nejmenší – tipy a rady, jak pracovat s éterickým
oleji ve prospěch vašich dětí. Seminář vede Tereza Lindauerová.
Bližší informace na www.mcrybicka.com. Registrace nutná do
15. 3., změna termínu možná. Seminář zdarma, pouze poplatek
za hernu 25 Kč členi/ 40 Kč ostatní.
MC Rybička.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPOR
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZ
● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPOR
●
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kalendáriumnabřezen
18.00–19.00 hod.
DETOXIKACE ORGANIZMU PŘIROZENOU CESTOU
„Ať je strava tvým lékem“ je příznačnou myšlenkou pro sezónní
očistné kúry. Přednáší: Roman Uhrin, lektor o. s. Život a zdraví.
Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Info. 733 761 059,
www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

18.30 hod. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ZRANĚNÍ
VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
Životní osudy svěřenců záchranné stanice. Přednášející: Luboš
Vaněk a Ing. Marta Bryndová, Ph.D. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

St 25.
18.00–20.00 hod. ROZDĚLENÍ ROLÍ V RODINĚ
Na základě jednoduchého testu se společně zamyslíme nad tím,
jaké role kdo z nás v rodině zastává a jaké důsledky to přináší.
Seminář vede psycholožka Iva Jungwirthová (viz únorový Tučňák).
Cena semináře deset „medvědích“ kreditů/ 300 Kč.
Více informací na www.4medvedi.cz nebo Facebooku 4medvědů,
registrace na info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.
RMC 4medvědi, Podolí.

8.00–18.00 hod. FARMÁŘSKÝ VELIKONOČNÍ TRH
Před OC Arkády Pankrác.

Čt 19.

19.30 hod. CESTOVATELSKÝ VEČER: KOLUMBIE
Přijďte poznat čtvrtou největší jihoamerickou zemi, zemi kávy, smaragdů a plantáží s kokou. Kolumbií v rytmu salsy s dotykem kulturních tradic španělských kolonizátorů, černošských otroků a původních indiánských obyvatel vás provede rodačka z Bogoty Ing.
Constanza Macuase. Vstupné dobrovolné. Café Start.

18.30 hod. DVA ROKY ŽIVOTA V RUSKU
Přednášející: Mgr. Libor Drahoňovský. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby.
Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na konci večera podle
spokojenosti. Rezervace míst na tel. 608 820 930.
Centrum Dajána.

Pá 20.
16.00–17.00 hod. HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU
Tentokrát to bude na téma „Když prší, jsou tygři neklidní –
Pohádka o tygří rodině a vyprávění o bambusu a bambusových nástrojích“.
Cena: sedm „medvědích“ kreditů či 180 Kč (dítě + 1 rodič). Infor
na www.4medvedi.cz, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz, tel.
774 144 485 nebo na Facebooku. RMC 4medvědi, Podolí.

So 21.
10.30 hod.
SK METEOR KAČEROV – TJ SLOVAN BOHNICE
Fotbalový soutěžní zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
13.30–17.30 hod. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Přijďte si do podolské sokolovny nakoupit či prodat dětské oblečky
na jaro a léto, originální doplňky, hračky a sportovní vybavení. Pro malé návštěvníky je připravena herna s pro- T I
P
gramem! Zájemci o prodejní místo se mohou hlásit na
e-mail: janinkasv@volny.cz.
14.00 hod.
KREATIVNÍ WORKSHOP: JAPONSKÁ KNIŽNÍ VAZBA
Vyzkoušíte si tři nejvíce používané variace této vazební techniky.
Z workshopu si odnesete originální knížečky na poznámky, fotoalbum nebo cokoliv jiného dle vašeho přání. Cena je 450 Kč včetně
veškerého materiálu. V případě zájmu si rezervujte místo
na e-mailu: akce@cafestart.cz do 20. 3.
Café Start.

9.30–12.00 hod.
PROJEKTOVÉ ÚSKALÍ PŘI WEBOVÉM VÝVOJI
Jak se vyhnout problémům při vývoji vašeho webu a dostat to, co
chcete, ale hlavně potřebujete. BEZPLATNOU akci organizuje
Google Business Group. Info na www.babyoffice.cz.

Út 31.
9.30–12.00 a 13.00–17.00 hod.
BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
Prodej věcí. MC Balónek.
17.00–20.00 hod. KURZY ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
Pro efektivní hubnutí a předejití následného jojo efektu je důležité
měnit postupně životní styl. A k tomu, aby změna byla prospěšná
pro vaše tělo i duši, vám podá pomocnou ruku společnost STOB.
Každé úterý v ZŠ Plamínkové u metra Pankrác, přihlášky na
www.stob.cz.

KONTAKTY:
Dům ochránců přírody W
Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz,
www.csop.cz/dumochrancuprirody
Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz

Čt 26.–So 28.
JARNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO ZBOŽÍ
Jarní a letní oblečení, obuv, hračky, doplňky (oblečení od vel. 86 a
výše). Menší velikosti nebudou nabízeny do prodeje. Prodej formou
komisního prodeje, poplatek 65 Kč za 20 ks. Výběr čistých a nepoškozených věcí po + st + pá (16. + 18. + 20. 3).
Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.

RMC 4medvědi
Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz, tel. 774 144 485
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz

Pá 27.
18.00 hod. SK METEOR KAČEROV B – FK DUKLA PRAHA C
Soutěžní fotbalový zápas mladších žáků. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.

Baby Office
Areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3,
6. patro

So 28.

Café Start
Urbanova 1285, Krč, tel. 730 516 409, www.cafestart.cz

9.30–11.30 hod.
JARNÍ ZAHRADNICKÝ (VELIKONOČNÍ) SEMINÁŘ
Praktický seminář o zahradničení na balkóně či zahrádce. V rámci
semináře si vyrobíte i velikonoční aranžmá a vysejete pár bylinek.
Vede Lenka Kubalová. Info na www.mcrybicka.com. Registrace
nutná do 25. 3. Cena 150 Kč + poplatek za hernu.
MC Rybička.
15.00–18.00 hod. ZÁVODY KOČÁRKŮ
Čtvrtý ročník celorepublikových závodů kočárků. Tento rok se závodí u Hamerského rybníka, v prostoru mezi kapličkou a
HamrSportem. Akce pro celou rodinu, zajímavé ceny, skvělá atmosféra, tři hlavní kategorie a doprovodný program. Přihlášky a bližší
informace na www.zavodykocarku.cz. S podporou MC Rybička.

So 28.–Ne 29.

Po 23.

LÉČIVÉ TÓNY
Víkendový seminář vhodný pro každého, kdo se chce naučit sám
(sebe i druhé) léčit a harmonizovat, jakož i pro maséry, terapeuty,
učitelky MŠ, učitele hudby, ošetřovatele, zdravotní sestry, lékaře
a další profese. Cena workshopu: 1800 Kč. Rezervace míst na tel.
608 820 930. Centrum Dajána.

9.00–12.00 hod.
RÉTORIKA SE ŠTĚPÁNKOU DUCHKOVOU
Chcete zdokonalit své prezentační dovednosti? Musíte vystupovat
na veřejnosti? Dostáváte se do styku s médii?
Na kursu získáte rady, jak být připraveni na komunikaci (nejen) s
médii. Info na www.babyoffice.cz.

13.00 hod. PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ
Fotí Pavel Adam v prostorách MC Rybička, v případě pěkného počasí i venku. Cena za 5 snímků je 550 Kč (formát 15 x 21, vč. CD).
Registrace nutná do 25. 3. na e-mail: adamfoto@adamfoto.cz.
Info na www.mcrybicka.com.

Út 24.

Ne 29.

18.00–19.00 hod. ZÁVISLOSTI, KTERÉ NÁM VADÍ
Jak se zbavit závislosti na sladkém, cigaretách, alkoholu, přemíře
jídla a jiném, co nám znepříjemňuje život.
Přednáší: Roman Uhrin, lektor a poradce o. s. Život a Zdraví a autor
přínosných knih. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (Bus z Kačerova
106, 121, 139, 196, zast. Sulická). Info tel. 733 761 059, www.
klubyzdravi.cz.
Vstupné dobrovolné.

10.00–18.00 hod.
BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
Příjem věcí. MC Balónek.

Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra), www.dajanapraha.cz.

NÁBOR NOVÝCH
DĚTSKÝCH TANEČNÍKŮ
Oddíl tanečních forem pořádá nábor dětí do 6 do
12 let na II. pololetí školního roku. Trénuje se každé
pondělí od 16.00 do 17.00 hod. v podolské sokolovně
pod vedením cvičitelky Dany Machurkové, DiS.
Oddíl se zaměřuje na taneční průpravu, orientaci v prostoru, základy aerobiku, baletu, gymnastiky a hlavně
secvičování jednoduchých choreografií na různé písničky z českých muzikálů Děti ráje a Mrazík na ledě apod.
S choreografiemi tanečníci průběžně vystupují a zúčastňují se i amatérských soutěží.
Kontakt: dana.machurkova@seznam.cz,
tel. 605 741 237.

Po 30.
9.30–12.00 a 13.00–17.00 hod.
BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
Příjem věcí. MC Balónek.

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
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kalendáriumnabřezen

V NOVÉM MUZEU PRAVĚKU SI
SÁHNETE NA DINOSAUŘÍ ZUBY
V nuselské ulici Pod Terebkou 1139/15 zahájilo činnost Interaktivní muzeum zkamenělin
Trilopark. Autoři projektu Radek Labuťa a Ladislav Zedník mají odbornou i pedagogikou praxi, proto se na základě mnohaletých zkušeností
pokusili propojit obě složky – naučnou i zábavnou – do zajímavého celku, určeného pro školy
a rodiny.
Jádro Triloparku tvoří sál s exponáty, ve dvaceti čtyřech vitrínách je umístěno množství
zkamenělin, doprovozených modely a bohatým
obrazovým materiálem. V průběhu komentované prohlídky lektoři vyjímají z vitrín dinosauří
zuby, stoličku mamuta, zub megalodona, trilobity apod., a dávají tak dětem možnost, aby se
s rozličnými přírodninami setkaly i prostřednictvím hmatu.

Především malí návštěvníci asi nejvíce ocení
Dinosauří dílničky. V jejich průběhu si děti odkryjí třímetrovou dinosauří kostru, vyzkouší si
práci preparátorů a vytvoří odlitky zkamenělin
z některé ze čtyřiceti formiček. K dispozici jsou
též velké formy, z nichž si návštěvníci mohou
odlít velikou dinosauří lebku. Tu si pak nabarví,
nalakují jí zuby, vytvoří imitaci pískovcového
lůžka ve všech otvorech a hotovou odnesou domů. Vytvoření dinosauří lebky je pro materiální
i časovou náročnost nad rámec základního
vstupného, ne však nijak zásadně. Pro veřejnost
má Trilopark otevřeno ve čtvrtek, pátek a o víkendech. Návštěvu je nutno předem telefonicky
či e-mailem rezervovat. Pro školy je otevřeno po
telefonické domluvě každé všední dopoledne.
Info na www.trilopark.eu.

si vás opět dovoluje srdečně
pozvat na tradiční

dětské sokolské Šibřinky
v sobotu 7. 3. 2015
tentokrát oslavíme

50 let s Večerníčkem
Obzvláště vítáni budou všichni Rákosníčci, Křemílci, víly Amálky
a vůbec všechny večerníčkovské postavičky.
Čeká vás zábavný program, občerstvení a bohatá tombola.
Dětský program od 15:00 Vstupné 40 Kč
Program pro dospělé od 20:00 Vstupné 100 Kč
Večer hraje k tanci i poslechu skupina J-TRIO
Severozápadní VI. 1668, Praha 4
www.sokol-sporilov.cz

NAVŠTIVTE SEMINÁŘ
O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI
MČ Praha 4, komise pro místní Agendu 21 a Thomayerova nemocnice vás zvou na seminář u příležitosti Světového dne zdraví. Akce se uskuteční ve středu 1. dubna v historické budově radnice MČ Praha 4, Táborská
350, 3. patro, velký sál. Vstup je bezplatný.

■ Děti si mohou v Triloparku vytvořit odlitky zkamenělin. Foto: Trilopark

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 HUDEBNÍ DÍLNA V KLUBU AMFORA – muzicírování a relaxace s drumbeny
7. so 9.00–18.00 O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 4 – 7. ročník tradiční pohárové taneční soutěže ve street tancích
(disco a hip-hop) pro sóla, dua a malé formace v KC Novodvorská
8. ne 9.30–12.00 PRAŽSKÁ LIGA HÁZEDEL – veřejná soutěž volných modelů na letišti Letňany
12. čt 14.00–17.00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v pavilonu D – kytky, co nezvadnou, zdobení keramických květináčů a práce
se sádrovými obvazy. Dílna pro rodiče a děti od tří let
14.–15. 9.00–15.00 VELIKONOCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ. Víkendové tvoření s hlínou v dílně pavilonu B
16. po 16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY obrázků předškoláků z kroužků Hobby centra 4 v galerii v pavilonu B, ve 2. patře.
Výstava potrvá do 30. 4.
18. st 19.00–21.00 SÓLO PRO PAPUU promítá Saša Ryvolová na Cestovatelském večeru – promítání nezávislých cestovatelů
v příjemném komorním prostředí pavilonu D, ve 2. patře.
20.–21. 17.00
STRAŠIDELNÁ NOC – dobrodružné přespávání v Déčku pro nebojácné kluky a holky. Trocha strašení, trocha her,
spousta legrace
22. ne 10.00–18.00 KLÍČE K PRAZE 4 – soutěž pro celou rodinu zaměřená na poznávání známých i neznámých koutů Prahy 4
23. po 13.30–15.30 TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU AMFORA – velikonoční motivy
26. čt 14.00–17.00 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA v pavilonu D – Zdobení vejdumků a výroba velikonočních dekorací z lýka
a šustí. Dílna pro rodiče a děti od tří let.
28. so 10.00–19.00 JARNÍ VÝLET PRO RODIČE A DĚTI – tradiční jarní vycházka do Hornopožárských lesů spojená s kuličkovým turnajem

Program:
9.00–9.15 h. Co je to Světový den zdraví; historie
a současnost Thomayerovy nemocnice. Téma: Co bychom měli vědět o výživě, rady a doporučení, prevence, diskuze. Lektor: Mgr. Libuše Pešlová, Thomayerova nemocnice.
9.15–10.00 h. První blok semináře: výživa.
Téma: Co bychom měli vědět o výživě, rady a doporučení, prevence, diskuze. Lektor: Bc. Tamara Starnovská, vrchní sestra Oddělení stravování a klinické
výživy Thomayerovy nemocnice.
10.00–10.50 h. Druhý blok semináře: rehabilitace.
Téma: Cvičíme v každém věku, prevence, doporučení,
diskuze. Lektor: Mgr. Zuzana Horniaková, fyzioterapeut, Oddělení revmatologie a rehabilitace Thomayerovy nemocnice.
11.00–12.30 h. Třetí blok semináře: bezpečnost.
Téma: Zásady bezpečného chování a osobní bezpečnosti doma a venku. Praktické rady a doporučení vycházející z aktuální bezpečnostní situace v dané oblasti. Lektor: nprap. Jaroslav Bican, Oddělení tisku
a prevence, Krajské ředitelství police hl. m. Prahy, Policie ČR.

STRANA 15

senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 23. ledna oslavila 77. narozeniny

MILENA BAREŠOVÁ z Krče
Vše nejlepší a hlavně hodně
zdraví přejí manžel František, syn
František a snacha Ilona, vnučky
Michalka s přítelem Pavlem,
Lucinka s přítelem Jiřím a také
pejskové Charlie a Omarek.

SENIORSKÝ PLES SE VYDAŘIL
Ve čtvrtek 12. února se v KC Novodvorská
uskutečnil ples pro seniory MČ Praha 4. Přesto,
že se zrovna nacházíme v období chřipek, byl
sál téměř plný a tančilo se jako o život. Součástí akce byla též zajímavá předtančení a taneční
ukázky, které předvedli žáci umělecké školy
Music Art pod vedením Ing. Kojetína a malé
i větší tanečnice z kroužku irských tanců z Ho-

bby centra Prahy 4. Nefalšovanou plesovou atmosféru završila tombola. Ples navštívili starosta městské části Petr Štěpánek (Trojkoalice)
a rovněž radní Petr Horálek (ČSSD) a předsedkyně Finančního výboru MČ Praha 4 Jana
Niklová (Trojkoalice).
O tom, že se ples vydařil, svědčila mnohá
poděkování a úsměvy na tváři.

Dne 10. března oslaví 90. narozeniny

LUDMILA MINÁŘOVÁ
z Michle
K významnému životnímu jubileu
přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti ze života.
Rodina

Dne 20. března oslaví zlatou svatbu

manželé JANA A JAROSLAV PÍŠOVI
z Braníka
Gratulujeme k tomuto mimořádnému dni vašeho
společného života a přejeme vám mnoho dalších spokojených let. Děkujeme vám
za všechnu vaši lásku a podporu.
Synové Jaroslav a Martin s rodinami

O ZDRAVÍ
S MUDR. JIŘÍM PEŠINOU
MUDr. Jiří Pešina je nejen lékař, ale též moderátor
v České televizi i v rozhlase. Jako autor a moderátor je
podepsán pod 108 díly pořadu Domácí lékař aneb Nic
není jenom tak, podílel se též na přípravě dokumentárního cyklu o lékařských osobnostech GALEOS a vzdělávacího cyklu Dobré rady aneb Jak na to. MČ Praha 4
nabízí svým seniorům možnost setkání s MUDr. Pešinou
při přednášce na téma „Nemoci, jak jim předcházet, kdy
se ještě můžu léčit sám a kdy je lepší zajít k doktorovi“,
která se uskuteční 31. 3. od 14.00 hod. v malém sále
Nuselské radnice. Přihlášky na bezplatné telefonní lince
800 100 128 od 23. 3.

POZNEJTE UTAJENÉ
PROSTORY PRAHY
MČ Praha 4 připravila pro své seniory od března nový cyklus čtyř prohlídek na téma Utajené a méně
známé prostory Prahy. Ve čtvrtek 19. 3. vás čeká
první prohlídka, a to jednoho z nejstarších kostelů v Praze. Sejdete se ve 14 hodin u románské baziliky
sv. Václava na Proseku. Kostel je opředen mnoha legendami a pověstmi. Jisté však je, že pochází z 11. století a je jednou z mála dochovaných památek svého
druhu v naší zemi. Najdeme v něm Škrétovy a Raabovy
obrazy a také nové moderní krásně znějící varhany. Přihlásit se můžete na bezplatnou seniorskou linku
800 100 128 od 9. 3., počet míst je omezen na 30.
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■ Naše seniorky si plesové veselí užívaly. Foto: Zdeněk Kříž

NAJDĚTE CESTU KE ZDRAVÍ A PSYCHICKÉ POHODĚ
Senior fitnes o.s. nabízí pravidelná zdravotní cvičení, která vedou osvědčení cvičitelé. Arnošt
Böhm (tel. 608709853) v TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668, v pondělí od 12 hod., a cvičitelka Eva Ondríková (tel. 732367056) v KC Novodvorská 1013/151, v pondělí od 9.30 do 10.30 hod.
Vyhledávaná jsou rovněž cvičení v bazénu v Podolí ve středu od 11.50 do 13.20 hod. s Markétou Jakoubkovou (tel. 605585735). Další informace např. k výuce šachu či karetní hry bridž, výuce angličtiny a němčiny na www.seniorfitnes.cz nebo pište na e-mail seniorfitnes@seznam.cz

UKÁZKOVÁ HODINA ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
Ukázková hodina s rehabilitační sestrou ze Zdravotnického zařízení pro rehabilitační a fyzikální
medicínu ČUS při Plaveckém stadionu Podolí se uskuteční 17. 3. od 11.00 h. v malém sále Nuselské
radnice. Senioři získají základní návod, jak si doma správně zacvičit, a zároveň se seznámí s ergonomií, tj. správným prováděním každodenních pohybů, jako je zvedání břemen, vstávání apod. Přihlášky na tuto akci 9. 3. od 8.00 hod. na bezplatné seniorské lince 800 100 128.

V BŘEZNU
11. 3. st
Den otevřených dveří Centra Elpida
Po celé dopoledne ukázkové hodiny: angličtina, tablety, cvičení, skenování.
V 15.00 h. beseda s biskupem Václavem Malým,
moderuje Karel Tejkal.
Kurzy a přednášky:
16. 3. po 9.00–12.00 h.
Windows 8 pro seniory
Nahuštěný a především přehledný průvodce po hlavních změnách nového systému Windows 8.

Elpida, Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)

18. 3. st 14.00 h.
Islám
Přednáška seznamující se základními pojmy a historií
druhého nejrozšířenějšího náboženství světa.
1.–20. 4. po a st, vždy v 14.00–16.00 h.
Začínáme s tabletem
Naučíte se základům práce s tabletem, jak používat internet, poštu, fotoaparát či video. Rozsah: 5 x 120 min.
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení
na tel.: 272 701 335 nebo e-mailu info@elpida.cz.

senioři

ŠACHOVÁ ZKUŠENOST ZVÍTĚZILA
Ve druhém ročníku šachového turnaje O pohár starosty MČ Praha 4, v němž se utkali senioři bydlící v MČ Praha 4 a junioři z místních škol, jednoznačně zvítězila zkušenost. V ZŠ Jílovská se hrálo
na 20 šachovnicích švýcarským systémem na 7 kol, 2 x 10 minut
na partii. Celkem se akce zúčastnilo 31 hráčů, z nichž nejmladší
byl Petr Mrózek (7 let) z 1. třídy, nejstarším hráčem pak byl devadesátiletý Vladimír Winter. Absolutním vítězem a držitelem poháru se stal již podruhé Miroslav Kamlach (*1947), v juniorské kategorii patřilo první místo Viktoru Rakintsevovi, který skončil celko- ■ Nejstarším účastníkem šavě čtvrtý. Nejlepším šachistům předala ocenění zástupkyně staros- chového turnaje byl devadesáty Iva Kotvová (Trojkoalice). Fotogalerie na www.praha4.cz.
tiletý Vladimír Winter. Foto: Praha 4

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
BŘEZEN
4. přednáška z cyklu čtyř přednášek na téma
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí
aneb Významné ženy české historie –
Žofie Bavorská, Alžběta Bavorská, Žofie Chotková, Zita Bourbonsko-Parmská
Neseďte doma, přijďte za námi (II.) Musica Dolce Vita – Jarní poetické rozjímání –
koncertní představení nejen pro ženy

3. 3. malý sál Nuselské
radnice od 14.30 h.

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 23. 2. – 50 míst

5. 3. od 14.00 h.,
slavnostní sál Nuselské
radnice

výdej vstupenek 24. 2. od 8.00 do
8.30 h. přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška – 120 míst
Prohlídka kláštera Emauzy
10. 3. od 11.00 h.,
přihlášky telefonicky na bezpl. linku
s průvodcem (opakování)
sraz u kostela
800 100 128 od 23. 2. – 30 míst
Cyklus čtyř přednášek z oblasti Psychologie
10. 3. od 14.00 h.,
přihlášky telefonicky na bezpl. linku
stárnutí – 2. Jak dobře vycházet s lidmi ko- malý sál Nuselské radnice 800 100 128 od 23. 2. – 50 míst
lem sebe – jak se vyhnout konfliktům v komunikaci, jak zabránit zbytečným hádkám
Prohlídka synagog
12. 3. od 10.00 h., sraz přihlášky telefonicky na bezpl. linku
s průvodcem
před Maiselovou synago- 800 100 128 od 2. 3. vstupné
gou, Maiselova 10/63
88 Kč na osobu – 30 míst
Zdravotní cvičení a ergonomie každoden- 17. 3 od 11.00 h., malý přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 9. 3. – 30 míst
ních činností, tj. správné zvedání břemen, vstá- sál Nuselské radnice
vání apod. – ukázková hodina cvičení s rehabilitační sestrou
Nový cyklus 4 na téma Utajené a méně známé 19. 3. od 14.00 h., sraz
přihlášky telefonicky na bezpl. linku
prostory Prahy – 1. prohlídka – kostel
před kostelem (doporuču- 800 100 128 od 9. 3. – 30 míst
sv. Václava Praha 9 – Prosek
jeme jet metrem C do stanice Prosek a pak pěšky)
Turnaj v bowlingu – úvodní instruktáž, turnaj 24. 3. od 14.00 h., bow- přihlášky telefonicky na bezpl. linku
lingová hala Továrna,
800 100 128 od 16. 3. – 20 míst
Nusle, Vlastislavova 11
1. procházka z cyklu „Kam se v Praze chodi- 26. 3. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
lo...“ – poprvé se vydáme za múzami
u ND před Novou scénou 800 100 128 od 16. 3. – 30 míst
Přednáška MUDr. J. Pešiny na téma „Nemoci,
31. 3. od 14.00 h., malý přihlášky na bezpl. linku
jak jim předcházet, kdy se ještě můžu léčit sál Nuselské radnice
800 100 128 od 23. 3. – 50 míst
sám a kdy je lepší zajít k doktorovi“
DUBEN
Tvůrčí dílna – ukázka velikonočního zdobení 2. 4. od 10.00 h., Klub
přihlášky na bezpl. linku
Amfora, Pujmanové 4
800 100 128 od 23. 3. – 20 míst
Slovanská epopej Alfonse Muchy –
7. 4. 10.00 a 14.00 h.,
přihlášky telefonicky na bezpl. linku
návštěva výstavy
sraz před Veletržním pa- 800 100 128 od 30. 3. – 2x
s průvodcem (opakování)
lácem, Praha 7
25 míst – vstupné 90 Kč za osobu
Neseďte doma, přijďte za námi III. – koncert
9. 4. od 14.00 h., slavvýdej vstupenek 24. 3. od 8.00 do
houslového virtuóza Alexandra Shonerta
nostní sál Nuselská
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
s doprovodem klavíru
radnice
podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška – 100 míst
Důležité upozornění! Na akce je třeba se předem přihlásit, neboť počet míst je omezen. Nechoďte na akce bez
přihlášení, provádí se kontrola a ti, co nejsou zapsáni, se akce nebudou moci zúčastnit.

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU
Pravidelné aktivity:
Út

10.00–11.00 hod. Veselý trénink paměti v přízemí pavilonu A.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4.
Vstup 20 Kč.
17.00–18.00 hod. Relaxační hodina v Klubovně Na dvorku
Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč
Čt 9.00–11.30 hod. setkání u šálku čaje v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
18.00–19.00 hod. Procházky dějinami umění (baroko a rokoko,
klasicismus a empír, romantismus ve
výtvarném umění) v Klubovně na dvorku
Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč.
Připravili jsme:
5. 3. čt

9.30–10.00

tanec v sedě v Klubovně na dvorku
Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.

12. 3. čt

9.30–11.00

stolní tenis v Klubovně na dvorku
Klubu Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.

9.30–11.00

lezecká stěna v Klubovně na dvorku Klubu
Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč.

19. 3. čt

9.30–11.00

výtvarná dílna – uhlová rezerva – portrét
ve druhém patře pavilonu B, Hobby centrum
4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.

26. 3. čt

9.30–11.00

stolní tenis v Klubovně na dvorku Klubu
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).

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
ZA ZVUKU HOUSLÍ
ALEXANDRA SHONERTA
MČ Praha 4 připravila pro své seniory
skutečně nevšední zážitek, a to koncert světoznámého houslového
virtuóza Alexandra
Shonerta, ruského
houslisty židovského
původu, laureáta prestižních mezinárodních ocenění, dočasně žijícího v
České republice, kde je zastupován o.s. Muzika Judaika. Alexander Shonert jako interpret židovské
hudby získal ocenění i v Izraeli. Unikátní program židovské hudby pro housle a klavír obsahuje originální aranže národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků židovské hudby. Zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Klavírní doprovod obstará houslistova matka, leningradská klavíristka Natalie Shonertová.
Koncert se uskuteční 9. 4. od 14.00 h. ve slavnostním sále Nuselské radnice. Vstupenky jsou pro
seniory nad 63 let zdarma, výdej proběhne 24. 3.
od 8.00 do 8.30 h. na Úřadě MČ Praha 4, Antala
Staška 2059 u přepážky č. 34.
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ZŠ NA CHODOVCI MÁ OPĚT
NEJLEPŠÍ FLORBALISTY V PRAZE!
Chlapci z 6. a 7. ročníků úspěšně prošli sítem obvodních kol a kvalifikačních skupin. Družstvo ve složení Filip Forman, Kuba Bohumínský, Petr
Šimonovský, Tomáš Charvát, Kuba Přech, Vojta Janík, Martin Kadlec a Ondra Němec podalo v celopražském florbalovém finále vynikající výkon
a obhájilo loňské vítězství v soutěži POPRASK Sportovní liga ZŠ – O pohár ministra školství.

■ Vítězný florbalový tým ZŠ Na Chodovci. Foto: ZŠNCH

ŠKOLÁCI ZPESTŘILI SENIORŮM
POBYT V NEMOCNICI
ZŠ U Krčského lesa již v loňském roce navázala spolupráci s centrem
podpůrné péče při Thomayerově nemocnici Lékořice. Žáci třídy 3.A s paní
učitelkou Marcelou Minaříkovou v rámci této spolupráce navštívili Thomayerovu nemocnici a připravili si krátké vystoupení pro pacienty. Babičkám,
dědečkům a ostatním pacientům na geriatrickém oddělení zpestřili lednové čtvrteční dopoledne. Básničky, písničky, pohádku a jazykolamy doprovodilo vystoupení flétniček pod vedením paní vychovatelky Fišerové.

■ Vystoupení dětí ze ZŠ U Krčského lesa potěšilo nemocné bez rozdílu věku. Foto: ZŠ U Krčského lesa

SEDMÁCI ZE ZŠ MENDÍKŮ
UKONČILI MÍSTOPISNÝ PROJEKT
Žáci sedmých tříd ZŠ a MŠ Mendíků uzavřeli vycházkou po zajímavých
místech Michle školní projekt „Michle – místo, kde studuji“. Samostatně
zjišťovali informace ze svého okolí, které se týkaly historie i současnosti,
ale také kultury a sportovního vyžití dětí. Společně pak o nich ve škole
diskutovali a poté se vypravili na popisovaná místa.
„Viděli jsme památníček legionáře Jana Čapka, zastavili se u budovy Sokola Michle, Domu Sue Ryder a vyslechli zajímavé povídání o historii bývalé synagogy přímo uvnitř budovy. Na zpáteční cestě jsme minuli starobylou lékárnu a prošli se parkem Jezerka. Ten dostal svůj název podle jezírek, která zde bývala,“ prozradili účastníci projektu.
■ Žáci sedmých tříd ZŠ a MŠ Mendíků se zastavili i před sokolovnou

v Michli. Foto: ZŠM

REPREZENTANTI ZŠ KŘESOMYSLOVA
ZVÍTĚZILI V OVOV!
Družstvo osmi žáků ze 3. až 8. tříd ZŠ Křesomyslova zvítězilo v Pražském pětiboji OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), kterého
se zúčastnilo 45 škol z celé Prahy. „Toto vítězství vnímám jako cennou trofej nejen pro naši školu, ale i jako příspěvek k dobré reprezentaci MČ Praha 4,“ uvedla ředitelka školy Hana Holmanová.

■ Vítězné družstvo ZŠ Křesomyslova zapózovalo na stupních vítězů
společně se známými olympioniky. Foto: ZŠK
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březen

kultura/společnost
Křesomyslova 625
Praha 4

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
2. po
3. út
4. st
5. čt
6. pá
7. so
8. ne
9. po
9. po
10. út
11. st
12. čt
13. pá
16. po
17. út
18. st
19. čt
20. pá
21. so
23. po
24. út
25. st
26. čt
27. pá
29. ne
30. po
31. út

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
11.00
11.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Paní plukovníková
Generálka
Práskni do bot
Komedianti
Generálka
Darda
veřejná gen. Tři v tom
veřejná gen.Tři v tom
Charleyova teta
Tři v tom - premiéra
Ženitba
Mandragora
Tři v tom
Jeppe z vršku
Tři v tom
Zahraj to znovu, Same
Manželské vraždění
Paní plukovníková
Generálka
Práskni do bot
Manželské vraždění -zadané
Charleyova teta
Cesta kolem švěta
Jeppe z vršku
Darda
Já, Francois Villon
Tři v tom

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí najdete
i na hlavní straně www.praha4.cz
pod záložkou kalendář akcí.

DIVADLO BEZ HRANIC
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna
3. út
4. st

12. čt

14. so
16. po
17. út
18. st
19. čt
19. čt
20. pá

22. ne
23. po
25. st
26. čt
27. pá
27. pá
31. út

19.30 PRACHY DĚLAJ NEVĚSTU –
Divadlo Bez Hranic
19.30 POLICEJNÍ PREZIDENT ANEB
INSPEKTOR SMITH ZASAHUJE –
Divadlo Bez Hranic
19.30 JE ZELENÁ OPRAVDU ZELENÁ ANEB
HÁDEJ, KOLIK MI TO ŽERE –
Studio Mladých
19.30 BEZ ROUCHA – Divadlo Maškara
19.30 JANA EYROVÁ –
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
19.30 DVA NA KANAPI –
Divadlo Bez Zábran
19.30 HORNÍČEK: Dva muži v šachu –
Divadlo Bez Hranic
10.00 MOLIÉRE: LAKOMEC –
Divadelní agentura Globus
20.00 IMPROVIZOVANÁ KOMEDIE –
Improvizace.cz
19.30 OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO
BRANKÁŘE –
Divadelní agentura Globus
19.30 CALIGULA –
Divadelní agentura Globus
19.30 TALK SHOW: Mládí nevyprchej –
Jitka Asterová a Hana Čížková
19.30 POCTA EDIT PIAF – Marta Balejová
10.00 LAKOMEC –
Divadelní agentura Globus
9.30 LAKOMEC –
Divadelní agentura Globus
19.30 KAŽDÝ S KAŽDÝM – Divadlo Maškara
19.30 PRACHY DĚLAJ NEVĚSTU –
Divadlo Bez Hranic

DOMOV SUE RYDER, o. p. s., Michelská 1/7
140 00 Praha 4-Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství · Osobní asistence ·
Domov pro seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
9.–10. po–út 10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun. Divadelní sál Domova Sue Ryder.
11. a 25. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
12. čt
15.00–21.00 hod.
KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce - na pravidelných korálkářských srazech se vyrábí bižuterie pro dobročinné obchody
Domova Sue Ryder. Prosíme všechny zájemce o účast, aby se předem registrovali u Darí Fejtkové na e-mailu:
dfejtkova@centrum.cz. Restaurace Michelský dvůr.
21. so
10.00–15.00 hod.
DOBROČINNÝ BAZÁREK POTŘEB PRO RODINY S DĚTMI
Přijďte si do areálu Domova Sue Ryder nakoupit dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, knihy atd. Nákupem
podpoříte péči o seniory v Domově. Pro děti je připraven i doprovodný program.
Více informaci: Barbora Fröhde, tel.: 775 250 369 nebo e-mail: barbora.froehde@sue-ryder.cz.

DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
STUDIO DOBEŠKA
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. ne 15.00 PÍSNIČKOVÁ POHÁDKA –
Pimprlové divadlo
2. po 18.00 JAROSLAV FRANTA –
Balony nad Francií – vernisáž
3. út 20.00 CAMAEL – koncert
4. st 19.30 Kinokavárna – LÁSKA NA KARI
7. so 15.00 ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE –
film pro děti
8. ne 15.00 PĚT POHÁDEK ALOISE MIKULKY –
divadlo Elf
10. út 19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
DAVIDA VÁVRY – tentokrát na téma
zrození zázraku města Brasilia
11. st 19.30 Kinokavárna – CESTA VEN –
10 nominací na Českého lva 2014
14. so 19.30 REVIZOR – N. V. Gogol – premiéra,
hraje Divadlo Různých Jmen
15. ne 15.00 POHÁDKOMAT – pohádky, které se
vypráví, vytváří a ilustrují přímo před
vašima očima, výtvarnicí bude
Klára Marešová
15. ne 19.30 REVIZOR – N. V. Gogol – II. premiéra,
hraje Divadlo Různých Jmen
16. po 19.00 Hana Budínská: ODVÁŽNÁ LODIČKA
a Ivan Klíma: CUKRÁRNA MIRIAM –
ZUŠ Modřany
18. st 19.30 Kinokavárna – ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
4 nominace na Českého lva 2014
19. čt 17.00 Fanfán Tulipán: KINDER JAZZ –
koncert pro děti a rodiče
21. so 15.00 Pohádková rezervace – ČESKÉ PEKLO
soudní drama pro celou rodinu
22. ne 15.00 CESTA ZA POKLADEM –
námořní muzikál o čtyřech dějstvích
22. ne 18.00 Literární čtení Soni Čapkové –
MNOHOCHUŤ
23. po 19.30 MLÝNY – drama z vojenského
prostředí
24. út 20.00 LENKA DUSILOVÁ – sólo
25. st 19.30 Kinokavárna – VYŠŠÍ MOC
29. ne 15.00 SMOLÍČEK – divadlo Dívadlo
29. ne 18.00 Jan Bultas – FOTOGRAFIE – vernisáž
30. po 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – sklizeň nejlepších
plodů posledních let
31. út 19.30 BESÍDKA 2015 – tradiční představení
divadla Sklep

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.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
1. ne 15.00 Babička – činohra
3. út 19.30 Techtle mechtle – činohra
4. st 19.30 Až naprší a uschne / Hay Fever –
činohra
5. čt 19.30 Nevěsta – muzikál
6. pá 19.30 Eva tropí hlouposti – činohra
7. so 15.00 Rok na vsi – činohra
11. st 10.30 Dohazovačka –
činohra / veřejná generálka
19.30 Jen žádný sex, prosím, jsme přece
Britové! – činohra / 80. repríza
12. čt 19.30 Dohazovačka – činohra / premiéra
13. pá 19.30 Jeptišky – muzikál
14. so 15.00 Dohazovačka – činohra / II. premiéra
17. út 19.30 Nerušit, prosím –
činohra / 90. repríza
18. st 19.30 Dům čtyř letor – činohra
19. čt 19.30 Eva tropí hlouposti – činohra
20. pá 19.30 Až naprší a uschne / Hay Fever –
činohra
21. so 15.00 My Fair Lady – muzikál
25. st 19.30 Nevěsta – muzikál
26. čt 10.30 Rok na vsi – činohra
19.30 Dohazovačka – činohra
27. pá 19.30 Rok na vsi – činohra
28. so 15.00 Dohazovačka – činohra
30. po 10.30 Babička – činohra
31. út 19.30 Šumař na střeše – muzikál

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
2. po
5. čt
7. so
10. út
16. po
21. so
23. po
31. út

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Tři holky jako květ – činohra
Můj báječný rozvod – činohra
Pět ve stejných šatech – činohra
Plný kapsy šutrů – činohra
Můj báječný rozvod – činohra
Tři holky jako květ – činohra
Můj báječný rozvod – činohra
Nejlepší kamarádky – činohra

INSCENACE DOHAZOVAČKA JE PLNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Americký dramatik a spisovatel
Thornton Wilder (1897–1975) zastával
ideu „Je třeba milovat život, abychom
jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat“. Toto heslo i jeho osobní životní eskapády pak souvisejí i s novou hrou Divadla Na Fidlovačce Dohazovačka – vždyť právě dobrodružství jako taková jsou jejím ústředním tématem! Nejen titulní postava Dolly Leviová, ale i mnohé další postavy se
rozhodnou, že po letech dřiny a odříká-

ní si přeci mohou dovolit trochu si užívat. Nebojí se riskovat a vyrážejí dobrodružství vstříc. Jen tak mohou v životě
objevit něco nového. Na inscenaci
Dohazovačky na Fidlovačce se můžete těšit již od 12. března.
Hrají: Eliška Balzerová, Zdeněk Maryška, Sandra Pogodová, Iva Pazderková,
Marie Doležalová, Vanda Chaloupková,
Lukáš Rous, Michal Papáček, Dalimil
Klapka, David Hák, Daniel Rous, Věra
Nerušilová, Martina Šťastná a Karel Jirák.
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VĚRA MARTINOVÁ 12.3. od 19:00
Po velkolepé oslavě životního jubilea před pěti
lety v Divadle na Vinohradech a po připomín-

ce 25. výročí vstupu na samostatnou sólovou
dráhu bude Věra Martinová opět slavit. A to
koncertním Jubileum 55 Tour, které připomene její výročí narození. Diváci nebudou
samozřejmě ošizeni o největší hity první
dámy naší country music četně písní z posledního vydaného CD Foukneme do svící
a ke spolupráci si Věra
Martinová přizve
jako vždy špičkové
hudebníky.

BŘEZEN 2015

MAROKO
17.3. od 19:00
Na cestu po nejzápadnější výspě arabského
světa – do Maroka – se vydáme s cestovatelem
Martinem Loewem v jeho další diashow, se
kterou vystoupí v úterý 17. března ve velkém

sále KC Novodvorská. Během celovečerní
multimediální projekce slibuje cestovatel
přímo pohádkově pestrý kaleidoskop obrázků
z ulic, trhů, hradů, vesniček a hor, pouští i
palmových iáz. Vše je doplněno ukázkami autentické hudby a samozřejmě se s námi autor
ve svém živém vyprávění podělí i o nejeden
veselý cestovatelský zážitek. Více informací na
www.promitani.cz.

SCREAMERS
24.3. od 19:30
Přední české travesti skupiny Screamers
a Techtle Mechtle společně uvádějí nový
zábavný pořad! Show pod názvem Přijela
pouť se pánové Lukáš, Patrik, Jarda, Honza a
Lukáš promění ve slečnu Paulu, Halinu, Lili,
Dolores a Stacey. V letošním roce se rozhodli

pro navázání vzájemné spolupráce a spolu s
moderátorem Láďou Černým je máte možnost vidět ve dvouhodinovém pořadu nabitém
humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi
zpěvaček, zpěváků, hereček, ale i politiků.
Nenechte si ujít strhující podívanou, která Vás
doslova zvedne ze židlí.

PROGRAM
Ve l k ý s á l
Taneční odpoledne – hraje Color Club

70,-

07.03.

14:00 a 15:30

Loutkové divadlo Zvoneček
Ferda Mravenec a jeho kamarádi

60,-

14.03.

14:00 a 15:30

Loutkové divadlo Zvoneček
Pohádka o Plaváčkovi

-

21.03.

14:00 a 15:30

Loutkové divadlo Zvoneček
Sněhurka a sedm trpaslíků

14:00 Color Club Band Josefa Šráma

70,-

26.03.

16:00

Loutkové divadlo Zvoneček
Kašpárkovy čertoviny

18:00 Taneční večer – hraje Hvězdný prach

60,-

28.03.

14:00 a 15:30

Loutkové divadlo Zvoneček
Pohádka o Popelce

19:00 Věra Martinová – koncert

290,-

Taneční odpoledne pro seniory – hraje
14:00 Color Club Band Josefa Šráma

70,-

01.03.

14:00 Band Josefa Šráma

03.03.

18:00 Hvězdný prach

07.03.

9:00

08.03.
10.03.

TIP 112.03.
15.03.

TIP 117.03.

Taneční večer – hraje
O pohár starosty MČ Prahy 4
taneční soutěž ve street dance
Taneční odpoledne pro seniory – hraje

Maroko – cestovatelská diashow

19:00 Martina Loewa

120,-

19.03.

19:00 Nezmaři – koncert

150,-

22.03.

Taneční odpoledne pro seniory – hraje
14:00 Color Club Band Josefa Šráma

70,-

TIP 224.03.

Divadelní sál

19:30 Screamers – travesti show

260/280,-

25.03.

Míša Růžičková – minidiskotéka
10:00 v džungli

29.03.

14:00 Color Club Band Josefa Šráma

70,-

31.03.

18:00 Taneční večer – hraje Hvězdný prach

60,-

Taneční odpoledne pro seniory – hraje

100,-

Ta n e č n í a k c e K C N
07. 04.
12. 04.
14. 04.
19. 04.
21. 04.
28. 04.

Taneční večer, hraje Hvězdný prach
Taneční odpoledne pro seniory,
hraje Color Club Band Josefa Šráma
Taneční večer, hraje Hvězdný prach
Taneční odpoledne pro seniory,
hraje Color Club Band Josefa Šráma
Taneční večer, hraje Hvězdný prach
Taneční večer, hraje Hvězdný prach

KONTAKT Y
KCN Novodvorská 1013/151, 140 00 Praha 4 - Lhotka, Tel.: +420 241 494 584, www.kcn.cz
PRONÁJMY Kateřina Vondřichová, Tel.: +420 737 543 838, pronajmy@kcn.cz
KURZY Kristýna Poživilová, Tel.: +420 730 822 157, kurzy@kcn.cz
POKLADNA KCN Po-Pá 10:00-19:00, Tel.: +420 241 494 341, Platby kurzů KCN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK Tel.: +420 702 062 561, E-mail: vstupenky@kcn.cz
KAVÁRNA KCN Tel.: +420 776 256 732, Po-Ne 10:00-19:00, E-mail: kavarna@kcn.cz

inzerce

PŘIJMEME
MAKLÉŘE

Vokáčova

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

Prodej bytů
Praha Pankrác

www.vokacova.cz

~ĀHWQtÀUPD

Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350

SC-341855/02

RE/MAX For Home hledá šikovného realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí, i bez zkušeností. Nabízíme příjemné a profesionální zázemí s bezproblémovým parkováním.

Nabízíme vedení účetnictví,
daňové evidence, zpracování
mezd, daňových přiznání
a poradenství.

Roztylské náměstí
Spořilov

ZZZHNLF]
HNL#HNLF]
WHO

Kontakt: 604 438 177
lubos.houstecky@re-max.cz

SC-350220/01

SC-350040/02
SC-350069/01

603 425 347 • podlahy@podlahykotalik.cz

NOVÝ RODINNÝ SEKÁČEK


www.podlahykotalik.cz
Pokládky podlah,
renovace parket, malířské,
lakýrnické a zednické práce.

Značkové a jiné zboží za pár kaček
 Káva nebo čaj zdarma
 Pondělí–pátek 10–18 h
sobota 10–14 h

Žateckých 14, Praha 4 – Nusle

(metro C Vyšehrad, tramvaj 18 a bus 193 Palouček)

SC-350135/10

SC-350216/01

VYKOUPÍM
JAKOUKOLIV NEMOVITOST

oktex.indd 3

SC-350051/02

KOUPÍM starý nábytek

12.2.2015 15:23:30

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

RYCHLÉ JEDNÁNÍ!

607 453 104

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-350164/03

SC-340678/10

SC-350286/01

SC-350033/02

SC-341928/03

SC-341927/03

SC-341929/03

SC-341936/03

SC-350288/01

SC-350033/01

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-341921/03

zru êr h{ypu
V E S TAVĚNÉ S K ŘÍ NĚ / LOŽNICE / OBÝVACÍ
POKO JE / KANCEL Á Ř S KÝ N Á BY TEK

Příští číslo vychází 25. března,
uzávěrka inzerce 13. března



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

V HORKÁCH 1405/15 NUSLE
140 00 – PRAHA 4

roku 2001
üZaloženo
a rok
onstrukcí z
k
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0
5
2
1
ü
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üZázem
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

Pro detailní kalkulaci,
objednávku nebo rezervaci
kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková
telefon: 777 144 473
e-mail:
renata.cizkova@ceskydomov.cz

MA
E ZDAR
VOLEJT

Návrhy a kalkulace:

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

PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz

SC-350278/01

SC-341930/03

www.panelreko.cz

SC-350283/01
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ptámesezastupitelů...

Jaké priority by měl obsahovat návrh rozpočtu Prahy 4 pro letošní rok?
Návrh rozpočtu na rok
2015 je vlastně prvním zásadním koncepčním materiálem
navrženým radou po
velké výměně, ke které na naší radnici
došlo minulý podzim.
Máme radost z toho, že se nové koalici podařilo najít shodu na obecných

prioritách. Chceme zachovat a zkvalitnit veřejné služby. Peníze mají jít do
škol a školek, na adresné sociální
služby, nové kulturní projekty nebo
třeba prevenci kriminality. Chceme
chránit majetek obce namísto jeho
bezmyšlenkovitého rozprodávání.
A přece nebyl náš manévrovací prostor tak rozsáhlý, jak by se čekalo.

KAREL PTÁČNÍK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Z hlediska investic
jsou před Prahou 4
minimálně dva velké
projekty, na které
osobně kladu velký důraz. Zaprvé je to
naplánovaný nový dům seniorů
Hudečkova. Ten by měl mít kapacitu
72 lůžek, z toho 50 pro dlouhodobý
pobyt klientů. Rád bych zdůraznil, že

současné zařízení v Jílovské ulici má
kapacitu pouze 30 lůžek, přičemž
všechny jsou určené pouze pro pobyty
klientů do šesti měsíců. Navíc
v Hudečkově ulici má vzniknout i vývařovna, kterou objekt v Jílovské
z technických důvodů nemá, takže
je plně závislý na dovozu jídla.
Druhý velký projekt, který podporuji,

ALOIS TĚŠITEL, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09
Základní prioritou je
vyrovnaný rozpočet.
Je samozřejmé, že
vždy bude více požadavků do rozpočtu,
než kolik může rozpočet pokrýt, ale
měli bychom hospodařit s prostředky
městské části stejně odpovědně, jako
by to byl náš rodinný rozpočet. Proto

je nutné určit priority, mezi které bezesporu patří oblasti bezpečnosti, dopravy, životního prostředí, kultury
a sportu.
Městská část by měla zejména přistupovat zodpovědně k veřejnému prostoru a potřebám místních obyvatel.
Je nutné zohlednit to, aby se zde občané cítili bezpečně a snížila se kri-

ZDENĚK POKORNÝ, zastupitel MČ Praha 4,
Klub zastupitelů MČ Praha 4 zvolených za politické hnutí ANO 2011
Snad ve všech předvolebních materiálech většiny
politických stran se dočteme o vyrovnaném rozpočtu. Jedná se o velice důležitý parametr,
kterým je bohužel mnohdy nepřijatelně manipulováno. Vídáme často, že se jím městská část, město či obec chlubí, ale mnohdy

to znamená navýšení příjmů nějakým úvěrovým produktem. Jistě k tomuto zadlužení
může být závažný důvod. Výstavba nové
kanalizace, oprava mostu nebo rekonstrukce školy. Zda je tím vážným důvodem obnova koupaliště, nechám na vašem uvážení. O důvodu zadlužení bychom se pak měli
dozvědět z detailu rozpočtu, který by měl

JAROSLAV MÍTH, zastupitel MČ Praha 4, ODS
Zásadou ODS je zodpovědné hospodaření,
vyrovnaný rozpočet
a nulové dluhy. Tím se
řídíme v Praze 4 po
celou dobu. Všechny standardní provozní výdaje musíme být schopni zaplatit běžnými příjmy. Proto je určitě
třeba, aby prioritou zůstalo krocení

bujících provozních výdajů. Výsledky
hospodářské činnosti pak můžeme použít na investice. Dáváme přednost takovým, které nebudou v dalších letech
vynucovat nové provozní výdaje a které zajistí chybějící funkce obce.
Jednoznačně podporujeme investice
do školských zařízení, oprav komunikací, chodníků a městské zeleně, stej-

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Hlavní prioritou rozpočtu by vždy mělo být,
aby byl hospodárný
a vyrovnaný. Přitom
musí samozřejmě
umožňovat kvalitní naplňování všech
funkcí městské části tak, jak tomu bylo
vždy zvykem. Pokud lze ve sféře provozního rozpočtu něco „vyzvednout“, měl
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by to být dostatečný prostor pro přípravu
agendy územního plánování. V rámci nového metropolitního plánu má městská
část šanci ovlivnit svou podobu na desetiletí dopředu a není radno tuto aktivitu
podcenit.
Další oblastí, kterou bych rád zmínil, je
školství. Je nutné se připravit na velký
příliv dětí do školních lavic, a to přede-

Vůbec největší jednotlivou položku
rozpočtu například i nadále tvoří sporný pronájem radnice. U některých problematických smluv předchozí rada
těsně před svým odchodem prodloužila výpovědní lhůty až na 12 měsíců.
I takové byly mantinely rozpočtové debaty.
Věříme ale, že přijetím rozpočtu v zastupitelstvu společně vyjádříme od-

hodlání ke změně. Jak ve smyslu vymetání kostlivců ze skříní Prahy 4, tak
ve smyslu nové formulace hodnot, jež
má správa obce ctít.

je obnova koupaliště Lhotka. Radnice
musí co nejrychleji začít s demolicí
starých budov, případně s jejich opravou, revitalizací zeleně a úpravou samotné vodní plochy. Ve druhé etapě je
také nutné postavit nějaké vybavení
včetně sportovních prvků. Z dalších
důležitých investic bych ještě jmenoval
evakuační výtah v domě s pečovatelskou službou Branická nebo sportovní

halu ve škole Plamínkové. Rozpočet
totiž musí myslet jak na seniory, tak
na rodiny s dětmi.

minalita a problémy s drogami v některých oblastech Prahy 4, zlepšila
se doprava v rámci Prahy 4 a také
péče o zelené plochy. Nesmíme rovněž zapomínat na sportovní a kulturní potřeby občanů a je žádoucí, aby
všechny tyto oblasti byly v rámci sestavování rozpočtu dostatečně zajištěny, a z Prahy 4 tak bylo dobré místo k životu.

být přístupný na webových stránkách dotčeného samosprávného celku. Není-li tato
informace jednoduše dostupná, beru to jako podvod na voliče a veliké pochybení samosprávy. Proto bych si přál, aby rozpočet
naší městské části byl sestaven dle platné
legislativy a doporučených metodik, byl úplným a závazným finančním plánem.
Rozpočet musí být dostupný a průhledný
pro všechny občany, aby mohli průběžně

kontrolovat všechna plnění. Občané musí
mít také možnost se zapojit do příprav rozpočtu, a pomoci tak efektivnímu rozdělení
prostředků. Náš rozpočet musí odrážet vazby na rozpočet hlavního města a především
by měl obsahovat reálné a pravdivé údaje.
Rozpočet městské části musí hledat provozní úspory a zamezit plýtvání. Pouze tak může přinést smysluplný závěrečný účet a kýženou dlouhodobou vyrovnanost.

ně tak i grantové programy pro sport,
kulturu a sociální služby. Chceme, aby
dál mohla lidi bavit divadla Na Jezerce
a Na Fidlovačce. Chceme, aby sportovní jednoty mohly nabídnout moderní
a bezpečná sportoviště všem zájemcům a zvláštní péči pak věnovaly dětem. Chceme, aby senioři i další uživatelé sociálních služeb vždy našli dobrého poskytovatele kvalitní péče.

Prioritu tedy vidíme především v profinancování oprav a modernizace stávající infrastruktury. Teprve pak ať následuje realizace nových velkých investic.
Modernizace a údržba stávající vybavenosti nesmí být omezována na úkor
velikášských projektů s diskutabilním
přínosem.

vším navýšením počtu míst v družinách,
kterých začíná být zoufalý nedostatek.
Zároveň je potřeba využít postupného
poklesu dětí v mateřských školách tak,
aby docházelo ke snižování počtu dětí ve
třídách. Pokud by to sloužilo pouze ke
snížení nákladů bez zvýšení kvality, byla
by to veliká škoda.
Co se týká kapitálové části, tedy investic,
ty by měly v rámci „povolebního“ roz-

počtu jasně nastínit směřování na celé
čtyři roky. Zde je jistě prostor představit
hlavní priority vládnoucí koalice. Je však
potřeba uvažovat v delším horizontu
a připravovat takové investice, které budou dlouhodobě ekonomicky udržitelné
a nebudou nadměrně zatěžovat provozní
rozpočty v dalších letech.

Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011 možnost vyjádřit se v anketě nevyužil.

ADÉLA GJURIČOVÁ, radní MČ Praha 4, Trojkoalice

inzerce

NOVĚ V PRŮHONICÍCH.

NISSAN PULSAR. PŘESNĚ PRO VÁS.

SC-350142/01

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

od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
SC-350045/02

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

SC-350130/02
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CVIČENÍ KRČSKÝCH HASIČŮ PROVĚŘILO JEJICH PROFESIONALITU
Za účasti zástupců krizového řízení Úřadu městské části Praha 4 a předsedy Výboru pro bezpečnost
Patrika Šebesty (TOP 09) proběhlo 30. ledna cvičení hasičské stanice č. 6 sídlící v Krči.
Hasiči mají vedle vlastních výjezdů i povinné
cvičení na hasičské technice, kterými se prověřuje a zdokonaluje připravenost pro zachraňování lidských životů v dojezdové vzdálenosti.
Cvičení prověřovalo připravenost několika
druhů techniky. První z nich byl zásah z 50 metrů vysokého žebříku. Pro srovnání, pokud by
se vysunul na úpatí Nuselského mostu, tak by
vyčníval nahoře nad ochozem plotu. Žebřík se
musí zcela vysunout a vykonat úkony spočívající v prověrce hydraulického zařízení. Veškeré
drobné závady se ihned opravují.

TECHNIKA JE V POŘÁDKU
Dalším cvičením bylo testování vzduchových
vaků k nadzvedávání těžkých břemen tak, aby
se hasiči dostali k zachraňovaným osobám. Nadzvedávají se automobily, ale i sesuté části domů.

■ Hasičskou výstroj si osobně vyzkoušel zastupitel Patrik Šebesta (vlevo). Foto: Praha 4

SOUTĚŽ VE SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ ZNÁ VÍTĚZE
Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoaliace) a radní Prahy 4 pro oblast životního prostředí Petr Kučera (TOP 09)
předali za asistence generálního ředitele společnosti Elektrowin Romana Tvrzníka nákupní poukázky vítězům sběrové soutěže vysloužilých elektrospotřebičů. Ve druhém ročníku společného projektu MČ Praha 4 a Elektrowin zvítězilo
za rok 2014 Společenství pro dům Sládkovičova 1306/11,
které odevzdalo 875 kilogramů elektrozařízení, za což obdrželo dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč.
Na druhém místě se s odevzdanými 580 kilogramy
umístilo BD Naděje, Zárubova 513 (poukázka v hodnotě
3000 Kč) a na třetím místě skončilo SVJ Krč, Na Strži 1193
až 1199, 1201 až 1205, s 540 kilogramy (poukázka
2000 Kč). Odměny ve formě certifikátů a poukázek na nákup zboží v Baumaxu získali i další soutěžící, umístění
do 7. místa.

PŘIPOMENEME SI
70. VÝROČÍ KONCE DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
Praha 4 připravuje v rámci letošního kulatého výročí
konce 2. světové války řadu akcí, kterými si chce tuto významnou událost připomenout. Patří mezi ně dětská soutěž Příběhy našich sousedů, výstava v ulicích s doprovodnou publikací a pietní akce na místech nejtěžších bojů
květnové revoluce. Rada městské části Praha 4 schválila
také zřízení nové pamětní desky rodině Linhartových, která v protinacistickém odboji ztratila tři ze čtyř synů.
„Jde o velký příběh rodiny, která svobodě našeho města obětovala velice mnoho, a v tomto roce kulatého výročí
konce války je mimořádná příležitost si tuto oběť připomenout,“ uvedl radní Michal Hroza (TOP 09). Na přípravách
akcí se spolupodílí společenské organizace, které se tomuto tématu dlouhodobě věnují – Post Bellum o. p. s., Obec
legionářská a Společnost Václava Morávka v Kolíně.
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Vaky byly připraveny na výbornou a mohou být
dále používány při ostrých výjezdech. „Profesionalita hasičů je naprosto vynikající a patří jim
díky, že nasazují každodenně své životy za záchranu ostatních,“ uvedl předseda Výboru pro
bezpečnost Patrik Šebesta.
Hasiči také otestovali připravenost záchranného systému lan a horolezeckých potřeb při slaňování z prostoru střechy hasičské stanice, která
je ve výšce čtvrtého nadzemního podlaží. Na zachraňovaném byla patrná nervozita i přes skutečnost, že má zkušenosti z činností v rámci
IZS. „Nejhorší na slaňování je vždy udělat ten
první krok přes římsu střechy, kdy člověk má
dojem, že musí spadnout až na zem. Nejdůležitější je ovšem hasiči naprosto věřit, zejména při
ostrých zásazích, kdy je vysoká míra stresu,
chaos, oheň a kouř,“ dodal Patrik Šebesta.

2 15

Hlavní mediální partner

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
ČESKÁ LEGENDA
JE ZPĚT!
Muzikál Karla Svobody,
Zdeňka Borovce

s i nce 1995

a Richarda Hese
me

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
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SBĚRNÝ DVŮR
JE OPĚT V PROVOZU!
Provoz sběrného dvora hl. m. Prahy ve spořilovské ulici Zakrytá byl v polovině února opět
obnoven. Jeho provozní doba je pondělí až pátek 8.30–17.00 hod. (v době letního času do
18 hod.), v sobotu od 8.30 do 15.00 hod. Více
informací na www.praha4.cz.

MÁTE PROBLÉM?
NAVŠTIVTE
BEZPLATNOU
PRÁVNÍ PORADNU
Také v letošním roce jsou ze strany městské části Praha 4 poskytovány bezplatné
právní poradna pro občany obvodu. Konají se
každou 2. a 4. středu v měsíci v době
od 15.00 do 17.00 hodin v Táborské 350,
poslední bude dne 9. 12.
V každé poradně je možné přijmout maximálně 20 žadatelů podle pořadových lístků.
Odborné poradenství zajišťují advokátky
JUDr. Ivana Sittková, JUDr. Vlasta Skálová
a Mgr. Barbora Velázquezová.
JUDr. Skálová:
25. 2., 8. 4., 27. 5., 8. 7., 26. 8., 14. 10. a 9. 12.
Mgr. Velázquezová:
11. 3., 22. 4., 10. 6., 22. 7., 9. 9. a 11. 11.
JUDr. Sittková:
25. 3., 13. 5., 24. 6., 12. 8., 23. 9. a 25. 11.

ZAŽIJTE OSLAVU
MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN
Integrační centrum Praha pořádá v pátek
6. března od 17.00 hodin druhý ročník
„Oslavy Mezinárodního dne žen“, nad kterým převzal záštitu Petr Štěpánek (Trojkoalice), starosta MČ Praha 4. V historické budově
Nuselské radnice proběhne bohatý program
plný zajímavých informací, zábavy, živé hudby
a tance.
Můžete se těšit na hudební a taneční vystoupení s akčními workshopy, na zábavnou
a výstižnou přednášku „Vše o MDŽ“ a na
několik poutavých vyprávění o MDŽ a roli ženy v různých zemích světa od zástupkyň migrantských komunit. Připravena bude výstava
fotografií mladých umělců a umělkyň na téma „Žena“ a menší občerstvení.
Vstup na akci je zdarma! Více informací na www.icpraha.com, e-mailu praha4@
icpraha.com či na tel. +420 775 771 944.
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THOMAYEROVA NEMOCNICE ZÍSKALA
NEJMODERNĚJŠÍ MAMOGRAF
Thomayerova nemocnice se stala jedním
za tří pracovišť v ČR, které může díky novému mamografickému přístroji Hologic Dimensions 3D provést trojdimenzionální vyšetření prsu (tzv. tomosyntézu). „Díky přístroji s přímou digitalizací se výrazně zkrátí
doba vyšetření pacientky, což umožní vyšší
počet vyšetřených žen,“ uvedla MUDr. Dagmar Sečkařová, vedoucí lékařka mamologického oddělení. Už nyní je v Thomayerově
nemocnici objednací lhůta na mamograf maximálně 7 dní, v urgentních případech lze
provést vyšetření do druhého dne.

■ TROJDIMENZIONÁLNÍ VYŠETŘENÍ PRSU zvyšuje úspěš-

nost v diagnostice nádorů zejména u mladších pacientek. Foto: Thomayerova nemocnice

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ ODPAD
BŘEZEN 2015
Stanoviště

Zavezení den hodina

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

Zavezení den hodina

Vzdušná x Na Rovinách
Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Alberta)
Na Květnici – u stanoviště tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova X Bartákova
Lukešova x Bohrova
Plamínkové (u garáží)
Pod Vršovickou vodárnou III.
Baarova x Telčská
Bítovská
Pod Jalovým dvorem
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krč.nádraží
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V. x Jižní IX.
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV. X Severní IV.
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá
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V BŘEZNU NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT ZA PSA!
Milí spoluobčané a majitelé psů, blíží se datum
31. 3., a to je termín, do
kterého je nutné zaplatit
místní poplatek za psa.
K dnešnímu dni je evidováno na Úřadu městské
části Praha 4 celkem
6 841 psů. Administrativně
každým rokem psů v PraJANA NIKLOVÁ,
ze 4 ubývá, ale prakticky
zastupitelka
každodenním pohledem
MČ Praha 4
do ulic se to jeví nepravděpodobné. V roce 2013 byla vybrána částka na
poplatcích ze psů ve výši 4 592 900 korun.
V roce 2014 byla již tato částka nižší, a to celkem ve výši 4 177 700 korun. Přitom na náklady za úklid psích exkrementů vynaložila
městská část v roce 2014 částku 9 120 000 korun, rozdíl tedy činí 4 942 300 korun.
Poplatky za psy jsou tedy v porovnání
s částkami vynaloženými za úklid minimální. Zbytek se doplácí z peněz všech daňových poplatníků, a to bohužel ještě ne všichni majitelé za své psy poplatky platí. Úřad

vede celkový dluh, který je po splatnosti nebo ve vymáhání, ve výši 391 500 korun.
Tímto bych vám i ráda odpověděla na otázku, co se z vybraných peněz za poplatky ze
psů hradí: 25 % se odvádí Magistrátu hlavního města Prahy na údržbu psích útulků,
zbývajících 75 % pokrývá náklady spojené
s evidencí psů a především náklady na úklid
psích exkrementů.
Proto bych vás, kteří jste si pořídili nového
pejska, chtěla touto cestou požádat: přijďte ho
včas zaregistrovat do evidence psů na Úřad
městské části Praha 4 a vy, kteří máte pejska
již v evidenci, snažte se platit poplatek včas
a ve správné výši. Podrobné informace, kde
a jakou formou poplatek zaplatit, naleznete
na www.praha4.cz.
Děkuji a přeji vám i vašim čtyřnohým mazlíčkům krásné jarní dny.
Jana Niklová (Trojkoalice),
zastupitelka MČ Praha 4
a předsedkyně
Finančního
výboru

HLASUJTE PRO NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PRAZE 4
Již čtvrtým rokem hodlá společnost Lidl vybudovat po celé ČR deset Rákosníčkových dětských hřišť s herními prvky vyrobenými z odolných materiálů a splňujícími přísná kvalitativní
a bezpečnostní kritéria. Jedno hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun může stát i v Krči, buď v ulici Olbrachtově, nebo v ulici V Štíhlách. Ovlivnit to můžete svým hlasováním až do 8. března.
Hlasovat lze dvěma způsoby: prostřednictvím www.lidl-rakosnickova-hriste.cz, kde vyplníte
hlasovací formulář, nebo prostřednictvím facebookové aplikace Lidlu.

VELIKONOČNÍ ZBOŽÍ NAJDETE
U FARMÁŘŮ NA PANKRÁCI
Po zimní pauze se opět rozbíhají oblíbené farmářské trhy
před OC Arkády Pankrác. Velikonoční dekorace, pomlázky,
ovoce, zeleninu a další farmářské produkty si můžete nakoupit ve středu 25. března od 8 do 18 hod.
Info na www.farmarivpraze.cz.

VYBERTE LOKALITU, KTEROU
UKLIDÍ DOBROVOLNÍCI
U příležitosti pravidelné ekologické akce Den Země máte
možnost vybrat na území Prahy 4 vhodnou lokalitu k úklidu.
Vítězné místo uklidí dobrovolníci z řad veřejnosti v sobotu
25. dubna od 9 do 12 hodin.
Vaše tipy a přihlášky na uklízecí práce zasílejte do konce
března na e-mail: eva.simkova@praha4.cz.

KNIHOVNA NOVODVORSKÁ
BUDE OPĚT OTEVŘENA
Pobočka Městské knihovny Praha
ahaa
v KC Novodvorská se 23. března
ve 13 hodin znovu otevře!
Po náročných stavebních úpraváchh
mých
přivítají knihovníci čtenáře ve známých
provozních dobách:
Pondělí 13.00–19.00 hod.
Úterý
9.00–16.00 hod.
Středa 12.00–19.00 hod.
Čtvrtek 12.00–19.00 hod.
Pátek
9.00–16.00 hod.
Více informací na www.mlp.cz.

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Trasa A

st 18. 3.

1. křižovatka ul. Čestmírova – Mečislavova

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Jivenská – Adamovská

15.30–15.50

3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11

16.00–16.20

4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

16.40–17.00

5. křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 – Mezipolí

17.10–17.30

6. Roztylské nám. č. 369/32

17.40–18.00

7. Jižní nám. č. 970/9

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Hlavní – Na Chodovci č. 2880/59

18.40–19.00

Trasa B

čt 19. 3.

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Na Klaudiánce – U Podolského hřbitova

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Na Vrstvách – V Rovinách

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a - Jeremenkova (parkoviště)

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Milevská – Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)

17.00–17.20

6. ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)

17.30–17.50

7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 – Senožacká

18.00–18.20

8. ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

18.30–18.50

ZÁPASÍTE S POČÍTAČEM?
ZKUSTE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU
Bezbariérový počítačový klub pro zdravotně postižené
v ul. U Zeleného ptáka v Kunraticích zahajuje v dubnu opět
individuální počítačové kurzy, do nichž se mohou již nyní
hlásit také senioři z Prahy 4 a z blízkého okolí. Osoby se
zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, senioři od 400 do
600 Kč, se slevami mohou počítat ženy na mateřské dovolené a děti, pokud je absolvují jako
doučování.
Velmi oblíbenou
aktivitou je také pořádání výstav výtvarných prací handicapovaných umělců,
aktuálně v klubu vystavují neslyšící výtvarníci, a to až do 7. 4.
Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158, tel.: 271 913 590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz, www.zelenyptak.cz.
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různé
OBČANÉ ROZHODLI
O ZMĚNĚ DOPRAVY
V ULICI OHRADNÍ
Na základě výsledků ankety, která proběhla prostřednictvím anketních lístků a e-mailových odpovědí na přelomu loňského a letošního roku, městská část Praha 4 podnikne
kroky vedoucí ke změně dopravního režimu
v ulici Ohradní.
„Celkem jsme obdrželi více než 250 odpovědí, z nichž 70 % bylo pro zjednosměrnění
Ohradní ulice,“ říká zástupce starosty Jiří
Bodenlos (ČSSD) a dodává: „Úprava dopravního režimu se uskuteční mezi popisnými
čísly 1 až 47, čímž dojde ke zkvalitnění průjezdnosti
osti komunikace.“

PĚVECKÁ HVĚZDA PAŘÍŽSKÉ
OLYMPIE VYSTOUPÍ V PRAZE
UN TAXI DANS LES ÉTOILES – to je název
galakoncertů hvězdy pařížské Olympie, francouzského šansoniéra Alaina Turbana, které se
za podpory MČ Praha 4 uskuteční 29. a 30. března v 19.00 hodin v THEATRE CINEMA CAFE
ROYAL v pražské Vinohradské ulici 48. Spolu
s ním vystoupí vynikající francouzský akordeonista Olivier Selac, oba pak na klavír doprovodí
Jiří Neužil. Návštěvníky galakoncertů jistě

FRANCOUZSKÉ ŠANSONY
OPĚT ZAZNÍ V NUSLÍCH

TE
PŘEHLÉDNĚ

NE

ZASTUPITELKY
VIRTUÁLNĚ ADOPTOVALY
OPUŠTĚNOU FENKU
ZZastupitelky
MČ Praha 4 Klára Cingrošová,
Lu
Lucie Michková
(O
(ODS), Drahosslava Krejčová
((ČSSD), Marie
Zacharová, Jitka Zykánová
(T
(TOP 09), Jana
Nikl
I Kotvová
K t á (Trojkoalice)
(T jk li se společNiklováá a Iva
ně domluvily na virtuální adopci fenky Zuny, která
byla v prosinci loňského roku nalezena v žalostném
stavu u stanice metra Pražského povstání.
Zuna žije v Azylovém útulku pro opuštěné a týrané
psy v Libni. Útulek je financován pouze ze sponzorských darů jednotlivců, firem či různých sdružení.
Funguje jen díky dobrovolníkům, kteří práci pro azyl
věnují svůj volný čas a jedinou odměnou jim je vděčnost a láska jejich svěřenců.
Díky finanční podpoře zastupitelek byla Zuně poskytnuta veškerá lékařská péče. Nyní je již v pořádku
a vyhlíží novou rodinu. Informace o možnosti reálné
adopce podá případným zájemcům kterákoli z výše
uvedených virtuálních paniček.

upoutá i taneční skupina Trn v oku, jejíž choreografka Anja Řezníčková se nechala inspirovat
právě šansony Alaina Turbana, které jsou jeho
autorskými díly. Předprodej vstupenek je v Kavárně NÁŠ BAR, Táborská 21, Praha 4, (tram. 18,
bus 193, stanice Palouček), www.nas-bar.cz. Senioři z MČ Praha 4 mají zlevněný vstup. Rezervace na tel.: 736 792 752, info na www.
montmartre-v-montmartru.cz a www.leroyal.cz.

■ NA KONCERT francouzského šansoniéra
Alaina Turbana si senioři z MČ Praha 4 mohou zakoupit zlevněnou vstupenku. Foto: archiv HW

Galakoncerty jsou součástí cyklu večerů francouzských šansonů, které Helena Winkelmannová a Otakar Kosek pořádají pod záštitou prezidenta République de Montmartre Alaina
Coquarda v Praze už po čtrnácté. Několik těchto
koncertů se konalo i v krásném prostředí koncertního sálu historické budovy Nuselské radnice. Protože měly úspěch, producenti plánují
společně s radním pro kulturu městské části
Praha 4 Michalem Hrozou (TOP 09) jejich obnovení v prostorách Nuselské radnice v druhé polovině letošního roku.

PRAHA 4 SBÍRÁ VÍČKA PRO NEMOCNÉHO HONZU
Naše městská část se zapojila do charitativní
pomoci pro těžce nemocného čtyřletého Honzu,
vyžadujícího celodenní péči. V každém patře
úřadu Prahy 4 na Budějovické je v sekretariátech
umístěna bílá sběrná nádoba, do které mohou
zaměstnanci úřadu víčka odkládat. Všechna pak
budou prodána specializované firmě a finanční
výtěžek pomůže spolufinancovat nákup zátěžové deky a nového mechanického vozíku. Do
sbírky se může zapojit i veřejnost, sběrná nádoba bude začátkem března umístěna v přízemí
úřadu.
Honzík se narodil jako zdravé miminko a nic
nenasvědčovalo tomu, že by něco nebylo v pořádku. Po návratu z nemocnice však nechtěl jíst,
stále spal a na nic nereagoval. Několik lékařských vyšetření pak odhalilo krutou pravdu –
Honza trpí těžkou formou epilepsie zvanou
Westův syndrom, ke které se přidaly mentální
retardace, svalová ochablost a těžká zraková po-

rucha. „Přes všechny jeho problémy je to milý,
veselý kluk, který se rád směje, po svém komunikuje, miluje zvukové hračky a dělá nám radost
každým, byť malým, pokrokem,“ říkají jeho rodiče. Více informací na e-mailu: eva.simkova@
praha4.cz.

■ Charitativní sbírka má za cíl usnadnit
Honzíkovi jeho nelehkou životní cestu. Foto: archiv

VYHLÁŠENY GRANTY 2015–2018
Rada městské části Praha 4 vyhlásila grantová řízení jednoletých grantů pro rok 2015 a víceletých
grantů pro léta 2015 – 2018. Tematické okruhy jsou: Oblast sportu, tělovýchovy a využívání volného
času dětí a mládeže a sportovních aktivit seniorů, Oblast kultury a umění, Oblast sociální, Podpora
rodinné politiky městské části Praha 4, Oblast prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů,
Oblast podpory integrace národnostních menšin, Oblast zdravotní a Oblast životního prostředí. Žádost o víceleté granty je možné podávat do 17. dubna do 10 hodin, veškeré informace a formuláře
na www.praha4.cz.
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SKUPINA CAMAEL MÍCHÁ HUDEBNÍ ŽÁNRY

NAUČTE SE TICHÝ
JAZYK NESLYŠÍCÍCH

V úterý 3. března se
od 20 hodin představí na
Dobešce skupina Camael, která hraje písně autorské, ale i lidové z Moravy, Slovenska, Skotska
ve vlastním aranžmá.
Kapelu tvoří výborní
muzikanti z oblasti klasiky, jazzu i world music. Jejich hudbu propojují různorodé inspirace
a výsledkem je vynikající interpretace a především chuť a nadhled všech členů tohoto seskupení. Představí se: Pavel Fischer
– housle, kytara, zpěv, František Raba – kontrabas, zpěv, Jiří Zelba – hoboj, anglický roh, zobcová
flétna, pikola, zpěv, Matěj Fischer – kytara, Jana Procházková – zpěv a Dagmar Podkonická – zpěv.

Chcete poznat tichý svět neslyšících? Obecně prospěšná společnost Tichý svět, Podolská 322/21, vás
zve na bezplatnou ukázkovou hodinu znakového jazyka. Během této výuky se nemluví – neslyšící lektoři
používají tužku a papír, kreslí na tabuli, ukazují ilustrované kartičky a využívají řadu dalších materiálů,
které usnadňují neverbální komunikaci. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma 2. nebo 5. března
od 18.00 do 19.00 hodin. V případě zájmu se můžete
přihlásit na kurzy znakového jazyka, které budou probíhat jednou týdně od března do června v Tichém
světě. Informace na www.tichysvet.cz nebo e-mail:
znakuji@tichysvet.cz.

SPOŘILOV OPĚT OBOHATÍ KULTURNÍ AKCE

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE

Kulturní centrum Spořilov po více než roční
pauze znovu ožívá a nový pronajímatel objektu
slibuje od konce února pestrou směs kulturních
a volnočasových aktivit. Kromě promítání artových filmů se návštěvníci mohou těšit na country, folkové a rockové koncerty, divadelní představení pro dospělé i děti, seniorské taneční zábavy, programy pro školy a výstavy.
„Chceme vybudovat multifunkční kulturní
centrum s bohatým programem, ve kterém si
každý přijde na své,“ říká ředitel Áda Crlík a pokračuje: „Jednáme například s několika divadelními společnostmi bez stálé scény, jmenovitě
s Pavlem
Trávníčkem,
Františkem
Ringo Čechem a Luďkem Sobotou,
aby se Spoři-

lov stal jejich domácí scénou. Plánujeme dětská
představení pro předškoláky i osvětové protidrogové programy pro základní a střední školy.
V rámci projektu Pohádkové království bude každou sobotu od 14 hodin připraven program pro
děti v podobě pohádek či divadelních představení.“ Foyer budovy se časem promění ve výstavní
síň, kterou obohatí vernisáže obrazů a fotografií.
Poslední týden v únoru bude zahájeno zkušební promítání. Pro diváky jsou připraveny filmy Francouzský polibek v hlavní roli s Meg Ryan, Kevinem Kleinem a s Jeanem Reno a Le Machine v hlavní roli s Gérardem Depardieu.
V provozu je již malá divadelní kavárna
(9–18 hod.), kde si lze kromě kávy objednat domácí štrúdl se šlehačkou, alko i nealko nápoje,
a nechybí i wifi připojení. Info o připravovaném
programu vám sdělí v divadelní kavárně a od
března bude zveřejněn na www.kcsigmapraha.cz
a www.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 •

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník XXIV • Vychází 11x ročně • Místo
vydání Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje:
Strategic Consulting, s. r. o., IČ 25792920, držitel certifikátu ISO 9001
• Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Petr Štěpánek, Petr
Kučera, Petr Horálek, Petr Kutílek, Michal Hroza, Klára Cingrošová
a Lukáš Zicha • Grafika a DTP: Jana Benetková • Inzerce: Renáta
Čížková, tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 000 63 584 • Fotografie bez uvedení
zdroje pocházejí z redakčního archivu • Titulní foto: Petr Hrubý • Tisk:
Europrint, s. r. o. • Měsíčník slouží k informování obyvatel Prahy 4, není
periodikem žádného politického subjektu • Příspěvky a připomínky
k časopisu lze podávat na radnici městské části Praha 4, nebo e-mailem:
noviny@praha4.cz • Distribuce březnového čísla Tučňáka je 25. února 2015
• Náklad 74 000 výtisků je ověřován ABC.

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).

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, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzerce
a termíny vydání • Uzávěrka dubnového čísla je 12. března 2014.

KOMIKS O LEGIONÁŘÍCH!
Výpravný komiks Stopa legionáře, vydaný ke stoletému výročí vniku československých legií v roce 1914, vás
zavede na všechna bojiště, kde naše národní vojenské
jednotky za první světové války působily.
Děj knihy se drží známých
historických faktů i autentických pamětí legionářů. Chronologicky sestavené události autorů
Zdeňka Ležáka a Michala
Kociána vás seznámí se založením České družiny, zárodkem našich legií v Rusku, stejně tak se spontánním vznikem československých jednotek v Paříži či v
řadách českých válečných zajatců v Itálii. Komiks také přibližuje složité politické souvislosti vedoucí k Velké válce, k bolševické revoluci v Rusku nebo k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho
samostatného státu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce vzniklo
nakladatelství Argo?

a) 1992

b) 1993

c) 1994

Nápověda na www.argo.cz.

Odpovědi zasílejte do 11. března 2015
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
Knihu získá 9., 21. a 42. správná odpověď.
VÝHERCI Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA

(správná odpověď: b –1167):
Irena Grišinová, Eva Hýlová a Ivana Vokrouhlecká.

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: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte
vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015

17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
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www.landa2015.cz

hlavní partner
SC-341912/43

HITY SKUPINY LUCIE -

MUZIKÁL

Hlavní mediální partner

HUDBA/LIBRETO

KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO

VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY

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

www.hdk.cz
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ
K NAROZENINÁM.
JEDNOMU Z MÁLA, KDO MÁ
DVA DNY TRVAJÍCÍ OSLAVY.

...STÁLE JEDU!
VÝSTAVA VETERÁNŮ

DIVADÉLKO
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.00
V PRVNÍM PATŘE OC

3.3. Vepřík a kůzle slaví jaro
10.3. Hastrmanská pohádka
17.3. O Otesánkovi
24.3. Jak vepřík a kůzle malovali vajíčka
31.3. O strojvůdci Jozífkovi
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