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RODINNÉ BYDLENÍ
na Praze 4
domy 4 až 7+kk
s garáží nebo
dvojgaráží
ověřená kvalita
provedení
žádaná lokalita
Modřanské rokle
budoucí stanice
metra D
v docházkové
vzdálenosti

Nyní v prodeji již IV.etapa
výstavby úspěšného projektu
Rezidence Vrtilka.
U nás najdete dům, který Vám
bude vyhovovat. Nabízíme
cenově výhodné řadové
domy s variabilním vnitřním
uspořádáním i luxusní
samostatné domy
s prostornými zahradami.
Nadčasová architektura, MHD
v místě a budoucí trasa metra D
jsou zárukou výborné investice.

www.vrtilka.cz
 727 814 933

První tři etapy projektu
zcela vyprodány.

Do 30. dubna 2016:

150 tis. Kč na vybavení kuchyně*
* podrobnosti akce na www.vrtilka.cz
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slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
v tomto čísle najdete několik příspěvků
o developerských projektech, které u nás
v Praze 4 vyvolávají časté diskuse. Nechceme
pochopitelně, aby nové projekty v nynější zástavbě neúměrně rostly do výšky i do šířky
a komplikovaly tak život a pohodu sousedům.
I když je to takzvaně běh na dlouhou trať, naším cílem je a bude chránit veřejný zájem.
Právě teď se snažíme prosadit, aby pro nový developerský projekt na Pankráci platil
výškový limit doporučený organizací
UNESCO, tj. 60 – 70 metrů, a nikoli přesahující 100 metrů, jak je tomu u okolních budov,
nebo dokonce 160 metrů, jak je uvedeno
v návrhu Metropolitního plánu. O dalším vývoji v této kauze vás určitě budeme informovat v Tučňáku i na našich webových
stránkách.
Uplynulý měsíc byl v naší městské části
ve znamení zápisů do základních škol a na
začátku dubna nás čeká ještě zápis do mateřských škol. S radostí mohu konstatovat, že po

hubených letech nám letos na podzim přibudou žáci v základních školách. Předpokládám, že v příštím školním roce bude v našich
základních školách o téměř pět set žáků více
než v letošním roce. I přesto máme pro základní školní docházku v našich školách stále
dost míst. Pozitivní dopad mělo rozšíření MŠ
Němčická pro předškolní vzdělávání dětí,
dnes tak máme pro předškoláky v našich mateřských školách 3 639 míst.
Vážení čtenáři, duben je po nás všechny
obdobím jara, tj. znovuzrozením přírody,
a čas kolem velikonočních svátků každoročně vítanou příležitostí k rodinným setkáním, kterých je v moderní uspěchané době
pohříchu málo. Věřím, že jste si v uplynulých dnech odpočinuli, setkali se se svými
blízkými u společného stolu a prožili společně krásné sváteční dny, zapomněli aspoň
na čas na všednodenní starosti a těšili se
z příchodu jara.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
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Zajímá vás, co se děje v naší městské části? Chcete přispět k jejímu rozvoji a k hledání optimálních řešení?

Přijďte 27. dubna v 18 hodin
do Základní školy U Krčského lesa diskutovat se zastupiteli a úředníky MČ Praha 4 o důležitých tématech týkajících se Krče.
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410 stromů, 23 přechodů, 3 nové zastávky.
Spojnice Nuslí a Pankráce ožije
Oplocený strom uprostřed přechodu, nebezpečné podchody, hluk, prach nebo zbytečně složité
přestupy z tramvaje na autobus. S takovými problémy se uživatelé Táborské ulice svěřili architektům Institutu plánování a rozvoje (IPR) hl.
m. Prahy. Odborníci zohlednili podněty obyvatel
a představili návrh rekonstrukce. K plánovaným
změnám se teď můžou místní znovu vyjádřit.
První etapa rekonstrukce Táborské ulice by měla začít už v roce 2018.
Na 2,5kilometrovém úseku ulice přibude
410 stromů, 23 přechodů, 3 nové tramvajové
zastávky, rozšíří se chodníky a vznikne více
prostoru pro předzahrádky. „Místní si často stěžovali, že při návštěvě Nuselské polikliniky
musejí nebezpečně přebíhat z protilehlé zastávky, kde chybí přechod. Proto ho tam doplňujeme a tramvajová zastávka by měla být nově bezbariérová,“ uvádí příklad konkrétní změny ředitel IPR Praha Petr Hlaváček.

Pražské povstání bude
bezbariérové
Nad historickou Nuselskou radnicí bude po
obou stranách ulice doplněno stromořadí, které
sníží hluk a vytvoří pod stromy příjemné pro-

středí pro posezení. Velkou proměnou projde
také přestupní uzel Pražského povstání. „Zastávky tramvaje a autobusů jsou tam daleko od
sebe, takže cestující čekají na rohu ulice, který
spoj pojede dřív, a pak musí běžet přes celou
křižovatku. Proto tady vznikne jedna sdružená
zastávka, a navíc výhledově přibude bezbariérový výtah přímo na nástupiště metra,“ říká Petr Hlaváček.
V navazující ulici Na Veselí architekti z IPR
navrhují doplnit stromořadí a podélné parkování. Další novinkou je přímé napojení zatahujících tramvají z Táborské ulice do vozovny.
Díky tomu dojde k provozní úspoře dopravního podniku, ale hlavně se v ulici Na Veselí výrazně sníží noční hluk, na který si občané často stěžují.
„Čtvrtstoletí po pádu Berlínské zdi jsou
Nusle a Pankrác stále rozděleny plotem od
Nuselského mostu přes celé náměstí Hrdinů.
Rekonstrukce v oblasti ulic Táborská, Na Pankráci a 5. května nám dává příležitost polidštit
celé území, znovu spojit Pankrác s Nuslemi
a obnovit důstojnost náměstí Hrdinů,“ uvedl
starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ). Návrh rekonstrukce celé ob-

PROBĚHNE KONTROLA ČINŽOVNÍCH DOMŮ
V rámci připravovaného rozpočtu na příští rok
se zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha
(STAN-Tučňák) rozhodl navštívit v příštích třech
až čtyřech měsících všechny činžovní domy,
které má svěřené městská část. Jedná se celkem
o 108 domů.
„Mým cílem je navštívit všechny naše domy
s pracovníky odboru obecního majetku a zkont-

rolovat jejich stav,“ uvedl zástupce starosty Lukáš
Zicha a pokračuje: „Domy, u kterých budou zjištěny vážnější závady, budu upřednostňovat, aby
byly zahrnuty do fondu oprav, který je součástí
připravovaného rozpočtu na rok 2017.“ Obyvatelé
nemovitostí mohou využít možnost a spolu se zástupcem starosty projít jejich dům a sdělit mu své
názory, podněty a připomínky.
(red)

Jako první dojde na prohlídku a kontrolu těchto domů:

ulice
Antala Staška
Baarova
Boleslavova
Boleslavova
Branická
Branická
Branická
Čestmírova
Čestmírova
Čestmírova
Dolní
Dolní
Družstevní ochoz
Dvorecká
Hadovitá
Hodonínská
Hoffmannova
Hurbanova
Jeremenkova
Jiskrova
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č. p.
1010
1372
41
415
43
65
185
140
365
444
1489
1490
1305
773
247
967
343
1182
725
750

č. or.
33
33
13
42
55
46
71
12
3
17
7
5
26
3
12
13
1
32
90
5

den a datum návštěvy hodina návštěvy
pondělí 18. dubna

úterý 19. dubna

pondělí 25. dubna

úterý 26. dubna
čtvrtek 28. dubna
pondělí 2. května
čtvrtek 5. května

13.00 hodin
14.00 hodin
15.00 hodin
16.00 hodin
9.00 hodin
9.30 hodin
10.00 hodin
13.00 hodin
13.30 hodin
14.00 hodin
14.00 hodin
14.30 hodin
15.00 hodin
10.00 hodin
11.00 hodin
13.00 hodin
14.00 hodin
9.00 hodin
10.00 hodin
11.00 hodin

■ Vizualizace budoucího přechodu
k Nuselské poliklinice. Zdroj: IPR
lasti má několik etap, z nichž první je Táborská ulice a ulice Na Pankráci, které se mají začít upravovat v letech 2018 a 2019. Prostory
v bezprostřední návaznosti na severojižní magistrálu jsou výhledovou etapou, která směřuje k výslednému ideálnímu stavu. Ten ale musí ještě prověřit Studie humanizace magistrály,
kterou IPR Praha připravuje ve spolupráci
s městskými částmi.
(red)

K DĚTEM PROMLOUVALA
VÁŽNÁ HUDBA
Koncert pro děti z mateřských škol a prvních stupňů
základních škol z Prahy 4 uspořádala MČ Praha 4 ve
spolupráci s PKF - Prague Philharmonia (orchestr
založený světoznámým dirigentem Jiřím Bělohlávkem) v KC Novodvorská. Malí posluchači vyslechli
nejen několik skladeb, ale hlavně zábavný příběh
o skladateli Gioacchinu Rossinim. „Nesmírně mě
těšilo, že jsme mohli přivítat toto prestižní těleso
na území naší městské části. A také to, že se děti
nad vážnou hudbou tak dobře bavily,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.),
která se koncertu zúčastnila společně se zástupkyní
(red)
starosty Ivou Kotvovou (Trojkoalice/SZ).

Foto: MČ Praha 4
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Praha 4 je znepokojena navýšením nákladní
dopravy na Spořilově
Městská část se znepokojením zaznamenala
navýšení počtu vozidel těžké nákladní dopravy v jižní části ulice 5. května, na dálnici D1,
ve Spořilovské ulici a na Jižní spojce v oblasti Spořilova vyvolané výstavbou logistických
center v okolí Prahy. S ohledem na ochranu
zdraví obyvatel žádá příslušné orgány hlavního města a Středočeského kraje, aby nepovolovaly výstavbu dalších logistických center,
které přinesou další zatížení těchto silničních
úseků.
„Hlavní škody na veřejném zdraví působí
hluk, vibrace a znečištěné ovzduší, které jsou
negativním výsledkem stále rostoucí nákladní
dopravy,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodal: „Přitom naprostá většina těchto vozidel nemá začátek ani cíl cesty na území
naší městské části a Prahou 4 pouze projíždí.“

Stop logistickým centrům
Požadavek Rady městské části Praha 4 nepovo-

lovat další výstavbu logistických center se týká
především areálů kolem Štěrboholské radiály
a navazující části Pražského okruhu až k dálnici
D10, tj. v Hostivaři nebo u Horních Počernic,
a to minimálně do dokončení úseku 511 Pražského kruhu, a je mimo jiné reakcí na záměr výstavby návratového centra firmy Amazon v Horních Počernicích.
„Negativní dopady z rostoucí nákladní dopravy související s těmito logistickými centry zhoršují už tak špatnou situaci na Spořilově a v jeho
okolí. Výstavba dalších center by vedla k dalšímu dopravnímu zatížení kritických území, která
naopak potřebují od dopravy odlehčit," uvedl
zastupitel Jan Schneider (HPP).

Senátorka nesouhlasí s komisí
V souvislosti s chybějící částí Pražského
okruhu zaslala senátorka za Prahu 4 Eva Syková (ČSSD) dopis evropskému komisaři pro
životní prostředí Karmenu Vellovi. Upozorni-

la ho, že oddalování důležitých dopravních
staveb je z hlediska dopadů na životní prostředí horší než nedodržení byrokratických
procedur, které mají životní prostředí chránit. Důvodem senátorčina dopisu je postoj
Evropské komise k posuzování vlivu na životní prostředí dopravních staveb v ČR. To totiž
proběhlo podle staré legislativy, která podle
názoru Evropské komise nebyla v souladu
s evropskými předpisy. Nyní proto hrozí, že
zahájení stavby tohoto úseku bude zpožděno
o několik let. S tímto postojem komise senátorka Syková nesouhlasí: „Trvání na novém
posuzování nepřinese žádný prospěch životnímu prostředí. Bude to přesně naopak. Bude
to znamenat další roky čekání. Doprava bude
dál proudit místy, které k tomu nejsou uzpůsobeny – Prahou 4 a Spořilovem – a poškozovat zdraví tisíců obyvatel.“ Ohledně nového
EIA pro úsek 511 se obrátila také na předsedu
vlády Bohuslava Sobotku.
(red)

V části Podolí se změní dopravní režim
V ZŠ Nedvědovo náměstí proběhlo veřejné projednání návrhu úpravy režimu jednosměrek
v Podolí, který je v platnosti od května 2014.
Diskuse s obyvateli se zúčastnil starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní Jaroslav Míth
(ODS), který s obyvateli o možných úpravách
vedl v předchozím roce řadu jednání.
„V Podolí dlouhá léta žiji a sám jsem si okusil nedostatky zvoleného režimu,“ uvedl radní
Jaroslav Míth a pokračoval: „Proto jsem začal
shromažďovat podněty občanů, kteří se na mě
začali přirozeně obracet, a na společných setkáních s dopravními experty jsme hledali
možnou kompromisní variantu. Proto jsem
rád, že se ´Podoláci´ aktivně zapojili a snad
se nám společně podařilo nalézt akceptovatelnou variantu.“

Umělé zúžení zbrzdí závodníky
Jediným vhodným, i když rozhodně ne dokonalým řešením se ukázalo opětovné zprůjezd-

nění oběma směry ulic Pod Klaudiánkou a Lopatecké. „Toto řešení jsme představili na veřejném slyšení, kde bylo občany na závěr přijato.
V obou ulicích se provedou opatření pro vynucené snížení rychlosti a ´znepohodlnění´ průjezdu. Základem je střídavé parkování na levé
a pravé straně a v několika málo místech dokonce umělé zúžení na jeden pruh se značkami udávajícími přednost v jízdě. Zároveň je navržena instalace příčných prahů a celá oblast
bude v zóně omezující rychlost na 30 km/h,“
vysvětluje Jaroslav Míth. Dílčí změny čekají také ulice Voráčovská, Doudova a Nad Spádem.
Uvedené úpravy by měly být provedeny na
konci letošního jara.
„Veřejné projednání, které proběhlo v Podolí,
jsme uspořádali v rámci místní Agendy 21,“ sdělil starosta Petr Štěpánek a uzavírá: „Jednalo se
o potvrzení a impulz, že změny, které obyvatelé
navrhovali, jsme zapracovali do projektu a že se
jimi podrobně zabýváme.“
(red)

■ O navržených úpravách se dlouho diskutovalo. Foto: MČ Praha 4

Další tři startovací byty NA ROZTYLSKÉM NÁMĚSTÍ našly nájemce
Radnice dlouhodobě myslí i na sociální byty pro mladé rodiny. V pondělí 14. března proto proběhlo losování o další
tři startovací byty, které jsou určené manželům, nesezdaným partnerům s dítětem a rodičům-samoživitelům, kdy
aspoň jeden z žadatelů splňuje věkové kritérium 18–35
let. Domy se startovacími byty se nacházejí na Roztylském
náměstí na Spořilově. „Celkem přišlo na losování 11 žadatelů, kteří splnili všechny podmínky. Oproti minulosti jsme

loni na podzim prosadili, aby tato sociální služba byla určena jen pro občany s trvalým bydlištěm v Praze 4. Rada
náš návrh vyslyšela a podmínky upravila,“ říká Petr Horálek (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4 a předseda komise pro
sociální bydlení, která losování startovacích bytů na základě usnesení rady organizuje. Nájemci mohou ve startovacích bytech bydlet až čtyři roky, přičemž smlouva se prodlužuje vždy po roce. Hlavní výhodou je nízká cena, která

se ale postupně zvyšuje, a to od 50 do 80 korun za metr
čtvereční a měsíc. „Krabičky z losovacího bubnu si vytahují samotní žadatelé. Teď jsme nabízeli dva byty 2+1 a jeden 2+kk. Brzy budou připravené další startovací byty,
takže doporučuji zájemcům pozorně sledovat úřední desku a webové stránky městské části s aktualitami. Další losování plánujeme předběžně na druhou polovinu června,“
dodává Petr Horálek.
(red)
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VII. ročník soutěže Provozovna
Prahy 4 vyhlášen
Vážení spotřebitelé, zákazníci a obyvatelé,
městská část Praha 4 vyhlašuje pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy (STAN-Tučňák) již 7. ročník soutěže Provozovna Prahy 4. Zapojit se do této
soutěže a nominovat své oblíbené favority může každý z vás. Nominovány mohou být fyzické nebo
právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění a mají provozovnu na území městské části Praha 4. Letos lze nominovat do pěti kategorií.
V každé kategorii bude oceňována vždy pouze
jedna provozovna/podnikatel, který získá nejvíce
hlasů. Nominovat můžete ve všech kategoriích
nebo jen ve vámi zvolených.
I. Kategorie dle typu provozovny: kavárna, cukrárna, vinárna, restaurace, řeznictví, chovatelské potřeby a autoservis
II. Ostatní řemeslná činnost neuvedená v bodě I.
III. Sportovní centra
IV. Kulturní zařízení
V. Podnikatel Prahy 4

POSUZOVANÁ KRITÉRIA
Posuzovanými kritérii jsou:
· spokojenost s prodávanými výrobky, s poskytovanou službou, odbornost
· ochota personálu včetně poradenské činnosti,
· vyhovující provozní doba,

DĚTI POZNÁVALY ÚŘAD
Ve středu 17. února bylo na radnici na Budějovické
živo a veselo. Úřad MČ Praha 4 totiž navštívilo
24 dětí z 6. ročníku základní školy Sdružení v rámci
předmětu výchova k občanství.
Jak úřad funguje, dětem vysvětlil Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ), starosta MČ Praha 4. Děti se rozhodně nestyděly a ptaly se na spoustu věcí. Zajímalo je,
jak se bude vyvíjet péče o park Jezerka, jak je to
s volným pobíháním psů, a také se informovaly na
budoucnost svojí školy. Na památku si odnesly drobné dárečky.
(red)

·
·
·
·
·

vyřizování reklamací,
vzhled provozovny,
bezbariérový přístup do provozovny
přínos pro rozvoj a podporu sportu a kultury
pro občany městské části
Praha 4 (kategorie III a IV)
významná osobnost podnikající na území městské části Praha 4 (kategorie V)

NOMINACE / PŘIHLÁŠENÍ
Nejprve bude možno nominovat provozovny/podnikatele. Každá provozovna/podnikatel mohou
být nominováni pouze jednou. Počet provozoven/
podnikatelů, které jedna osoba může do soutěže
přihlásit, není limitován. Provozovnu/podnikatele
lze do soutěže přihlásit vložením názvu, adresy,
kontaktu, předmětu podnikání a krátkého textu se
zdůvodněním přihlášení. Vyplnit bude také potřeba jméno, adresu bydliště a telefonní číslo osoby,
která provozovnu do soutěže přihlásila.
Nominace je možné podávat od 1. 4. do 13. 5. 2016

HLASOVÁNÍ
Hlasovat v soutěži můžete pouze jedním způsobem, a to prostřednictvím webové aplikace http://provozovna.praha4.cz. Pro každou provozovnu je možno z jedné IP adresy hlasovat pouze

■ Nad soutěží převzal záštitu zástupce
starosty Lukáš Zicha, který již v loňském roce ocenil nejlepší podnikatele z Prahy 4.
Ilustrační foto: Praha 4

jednou. K tomuto kroku městská část přistoupila
z důvodu falšování výsledků hlasování.
Hlasovat je možné od 16. 5. do 10. 6. 2016
Slavnostní vyhlášení proběhne v měsíci září/
říjnu 2016. Před tímto vyhlášením obdrží výherci pozvánku. S výsledkem soutěže bude veřejnost seznámena prostřednictvím měsíčníku MČ
Praha 4 Tučňák a také na www.praha4.cz.  (red)

Maminky, naučte se první pomoc!
MČ Praha 4 připravila ve spolupráci s Českým červeným křížem pro maminky na mateřské či rodinné dovolené již třetí opakování kurzu první pomoci
s praktickými ukázkami. „Kurzy jsou zaměřeny na
problematiku záchrany dětí, která se v některých
směrech odlišuje od první pomoci dospělým lidem.
Účastnice si záchranné techniky vyzkoušejí osobně
a domnívám se, že se tím naučí snáze řešit situace,
které v každé mamince vyvolají velmi silný stresový
faktor,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice/SZ). Pro absolventky kurzu má MČ
Praha 4 připraven malý, leč velmi praktický dárek,
který bude předán na začátku kurzu, v závěru maminky obdrží osvědčení o absolvování kurzu
a praktickou brožuru. Kurz v délce 4 hodin se uskuteční 14. 4. od 9.00 hod., konec výuky bude cca ve
13.00 hod. (v průběhu bude přestávka). Kurz se koná ve 2. patře Nuselské radnice v místnosti č. 205.
Každá účastnice zaplatí jen 25 % ceny, tj. 100 Kč,

zbylou částku uhradí MČ Praha 4. Podmínkou účasti je trvalé bydliště na území MČ Praha 4. Přihlášky
se přijímají od 6. 4. od 8.00 hod. na bezplatné lince
800 100 128. Kurz je bez hlídání dětí.
(red)

■ Teoretickou část kurzu vystřídají
praktické ukázky. Foto: MČ Praha 4

VZPOMENETE SI NA ROK 1968 V PODOLÍ?
■ Školáci si na radnici popovídali se starostou Petrem Štěpánkem. Foto: MČ Praha 4

STRANA 6

V souvislosti s plánovanou opravou pamětní desky a uspořádáním pietního aktu v ulici Podolské nábřeží 250/14
MČ Praha 4 hledá pamětníky nešťastné události, kdy v těchto místech byli zákeřně zastřeleni sovětskými okupanty dne 24. srpna 1968 Karel Paríšek a Karel Němec. Prosíme občany, kteří byli svědky tohoto činu či přišli
do styku s někým takovým, aby nás kontaktovali na e-mail: michal.hu@praha4.cz. Děkujeme.
(red)

aktuálně

Putování po policejních odděleních Prahy 4
Jsou nedílnou součástí našeho života. V mnoha
případech jsme na nich závislí a bez jejich pomoci se často neobejdeme. O kom je řeč? O příslušnících Policie České republiky.
„Jsem velice rád, že vám můžeme touto cestou představit, co policie konkrétního dělá na
území naší městské části, a přiblížit některé detaily ze života jednotlivých místních oddělení.
V následujících měsících bychom postupně nahlédli za dveře všech služeben v Praze 4. Dnes
se zaměříme na MOP Podolí a doufám, že po
přečtení následujících řádků si budete moci říci
– jsme rádi, že tu jsou, aby nám pomáhali
a chránili nás,“ říká Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák), radní MČ Praha 4.

V Podolí klesá kriminalita
Policisté z Místního oddělení Podolí se starají
o území o velikosti přibližně 6 kilometrů čtverečních, ve kterém bydlí a pracuje až 65 000 lidí. Jejich okrsek je tvořen na jedné straně Vltavou, a to
v úseku od plaveckého stadionu Podolí (ten ovšem pod jejich pravomoc nespadá) až k Barrandovskému mostu, a dále hranice obvodu tvoří
Jižní spojka, ulice Budějovická a Hvězdova, areál
České televize až zpět k plaveckému stadionu.
Vedoucím oddělení je zkušený npor. Vladimír
Žďárský, který v Podolí pracuje již 18 let. „Vidím
to pozitivně, celkové bezpečnostní klima se
zlepšilo. Nejhorší to bylo po amnestii v roce
1992, ale od té doby se tu každý rok trestná činnost snižuje. Je to nejen díky lepší práci našich

policistů a kriminalistů, ale úspěch tkví i ve spolupráci s místní veřejností, která není nevšímavá
ke svému okolí,“ říká Vladimír Žďárský.
Občany znepokojují místní bezdomovci, kteří
svými brlohy hyzdí Podolí. Dále je trápí především kapesní krádeže v nákupních centrech
a v metru, krádeže automobilů i jejich vykrádání. Často si však majitelé vozidel koledují o malér sami, a to vlastní nepozorností nebo ponecháním volně odložených věcí v útrobách vozů.
„Některým zlodějům stačí jen pohled na pohozenou tašku na sedadle. Že je třeba prázdná, to
zjistí až poté, co vytlučou boční okénko,“ varuje
Vladimír Žďárský, který by uvítal personální posílení oddělení, větší pravomoci policistů a naopak snížení administrativní zátěže.

Policisté z Podolí se také věnují preventivní
činnosti a často navštěvují naše školy, například Horáčkovu, Poláčkovu a Jeremenkovu.
„Pro každý ročník máme připravenou besedu a osvětový film. Pro vyšší ročníky například o kyberšikaně a drogách, velice oblíbená je návštěva poříčního oddělení. Naopak
prvňáčky bereme k nám na služebnu, kde si
vyzkouší neprůstřelné vesty nebo prohlédnou policejní celu,“ informuje prap. Vladimír Štramberk.
A nejzajímavější případ za uplynulé roky?
„Alkoholem posílená společnost vysokoškolsky
vzdělaných lidí si vyjela na lodi směrem k Braníku a jedna z účastnic se opřela o zábradlí, které však na palubě nebylo… Na břeh se vyškrábala v oblasti Žlutých lázní a mokrá a bez dokladů
došla až ke kamarádce. Mezitím ovšem na lodi
vypukla panika a do následného hledání se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému. Naštěstí se pohřešovaná brzy přihlásila na našem oddělení a veškeré pátrání
mohlo být odvoláno,“ uzavírá s úsměvem Vladimír Žďárský.
(md)

Kontakty na MO Podolí
■ Podolští policisté pořádají pro naše děti mnoho osvětových akcí. Foto: MO Podolí

Radnici nabídl spolupráci
vysoký funkcionář OSN
Hlavní město Praha hostilo v Kongresovém centru
Praha na Vyšehradě ve dnech 16. až 18. března přípravnou konferenci 56 evropských zemí EuropeanHabitat. Konference hledala odpovědi na otázky spojené s podmínkami života v městských sídlech budoucnosti. Významnými účastníky konference byli
zástupci z nejvyššího vedení OSN z amerického New
Yorku a čínské Šanghaje - generální tajemník Programu OSN pro lidská sídla Dr. Joan Clos a Cornie Huizenga, který je odpovědný za problematiku znečištění ovzduší z dopravy. Prezidenta fondu OSN „Clean
Air Asia“ a generálního tajemníka nejvýznamnější
světové asociace SLoCaT, zaměřené na udržitelný
rozvoj nízkoemisní dopravy, Cornieho Huizengu
z čínské Šanghaje hostil na radnici 17. března zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN-Tučňák).
„Jsem rád, že si oba dva významní pánové našli ve svém nabitém programu čas a přijali mé
pozvání,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha
a podotkl: „Diskuze, kterou jsme vedli, pro mě
osobně byla velmi poučná a přínosná.“
Cornie Huizenga vysoce ocenil projekt bezpilotního elektrobusu na bezkontaktní dobíjení,

Prvňáčci za mřížemi

který Výbor pro energetické úspory Zastupitelstva MČ Praha 4 ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy ČR a řadou dalších domácích i zahraničních partnerů připravuje k uvedení do plného
městského provozu. Huizenga zdůraznil, že je to
důkaz odvahy a vizionářství jeho autorů, který si
zaslouží absolutní podporu nejvyššího vedení
OSN a Lukáše Zichu ujistil nejenom verbální, ale
především tvůrčí podporou nejvyspělejších technologických společností našeho světa.
(red)

■ Cornieho Huizengu (vlevo) na radnici přívítal zástupce starosty Lukáš Zicha. Foto: MČ Praha 4

Milevská 875/4, Praha 4
Tel. 974 854 600
e-mail: p4moppod@mvcr.cz

MČ PRAHA 4 OBDRŽELA
DĚKOVNOU PLAKETU
Neformální setkání sponzorů Thomayerovy nemocnice proběhlo na začátku března v nemocničním areálu. Za městskou část Praha 4 se zúčastnili
zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ)
a předseda komise zdravotně sociální Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL), kteří z rukou ředitele nemocnice Zdeňka Beneše převzali plaketu Poděkování sponzorům.
(red)

■ Ředitel nemocnice Zdeněk Beneš předává zástupkyni starosty Ivě Kotvové
sponzorské poděkování. Foto: TN
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Je možné městskou část řídit jako firmu?
Vlivem počínající kampaně
sociální demokracie před
krajskými volbami se znovu
objevila diskuze, zda je možné stát řídit jako firmu. Diskuze mne přiměla k zamyšlení, jak je to v případě městské
části. V politice sice stále patřím mezi nováčky, ale možná
Viktor Janouškovec, právě díky čerstvému vhledu
do politiky a praxi s řízením
zastupitel
soukromé firmy, mohu porovnávat. Odpověď není vůbec jednoduchá. Na
první pohled se může zdát lákavé sporné věci
rozhodovat relativně jednoduchým způsobem
jako ve firmách. Otázky, které se řeší v politice,
v našem případě městské části, jsou většinou
nicméně složitější. Nejde ani o náročnost problémů jako takových, ale spíš o jejich šíři z hlediska vlivu na různé oblasti a motivací k jejich
řešení. Ve firmách situaci zjednodušuje fakt, že
hlavním sledovaným ukazatelem jsou ekonomické výsledky. Ekonomika v politice je samozřejmě také důležitá, ale zdaleka není jediným

cílem. Důležitá je i spokojenost obyvatel, bezpečnost, ekologie nebo dlouhodobý rozvoj.

Větší tah na branku

Foto:archiv

Lidem s firemní zkušeností se může zdát, že rozhodování v politice příliš dlouho trvá. Je to logické. Zatímco ve firmě rozhodne vedení, po větší či
menší debatě s podřízenými, v politice musí proběhnout diskuse v klubech, v komisích, výborech, v rámci koalice, s opozicí, na zastupitelstvu
atd. Teprve po nalezení širší shody, mnohdy mezi
politiky s výrazně odlišnými názory, se rozhoduje. Ve firmě je důležitý názor nejvyššího šéfa,
v politice se hlasuje. Je tedy možné městskou
část řídit jako firmu? Není. Stejně jako není možné řídit firmu jako městskou část. Obě strany by
se od sebe mohly inspirovat. Firmy by si měly
uvědomit, že vždy nemusí jít jenom o zisk, nám
politikům by někdy prospěl větší tah na branku.
Diskutujme a hádejme se, ale nezapomínejme na
cíl našeho snažení a snažme se posunovat věci
kupředu, rozvíjejme naši městskou část.
Viktor Janouškovec (STAN-Tučňák),
zastupitel MČ Praha 4

Ze života lidu pražského: třídy třidičů
Třídíte odpad? Nepochybně
ano, každý třídí, metodologie
však bývává různá. Sama sebe
bych zařadila do kategorie
Třidič Řádný Pořádný (TŘP).
Musím se přiznat, že to tedy
s tím tříděním nikterak nepřeháním, jedu klasicky na šedou, žlutou, modrou, sklo
Klára Cingrošová, a velkoodpad. Žádný šlágr, ale
dodržuji tak, domnívám se,
zastupitelka
obecná pravidla slušného chování. Dalším skupinou, asi tou nejrozšířenější, je
Třidič Řádný Nepořádný (TŘN). Tomu to občas
prostě ulítne – sem tam PETka, tuhle krabice od
nových botek zabloudí do směsného odpadu. No
budiž, stane se, slunečního svitu nám proto neubude… Ale sejde-li se pár takových TŘN v jednom domě, důsledky se projeví záhy. A přidá-li
se k tomu syndrom plné popelnice (to je ten, kdy
vás nejpřeplněnější nádoba neodolatelně vábí
a nutí přidat váš objemný odpad jen a jedině do
ní), máte jistotu, že se budete pravidelně brodit
v páchnoucím sajrajtu. Samozřejmě, že téměř každé popelnicové stání má svého „anděla strážného“, co se za shovívavého přehlížení ostatních
o úklid postará, ale povede-li mé povídání k upgradu alespoň několika TŘN do levelu TŘP, svět
bude hned veselejší!

Neřádi ruší klidné spaní
Na opačné straně spektra existuje i skupina Třidičů Mimořádných (TM). Ti mají doma extra hromádku s omytými aluminiovými víčky, sešlapaný-
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mi plechovkami, pytlíky od gulášovky. Znám i takové, co prohrabávají kontejnery za účelem přetřídění - Třidiči Mimořádní de-luxe (TMdl), z těch
už mi ale opravdu trochu trne… Ve výsledku jejich entusiasmus ovšem obdivuji, jsou každopádně protipólem Třidičů Neřádných (TN) - zkráceně neřádů. Neřád centrální vytřídí například doma koberec a pod rouškou tmy ho položí k nejbližšímu kontejneru. Vám pak nezbude nic jiného, než danou „vytříděnost“ naložit na vlastní
bedra a zlikvidovat podle obecné normy TŘP. Neřádi periferní jsou tací, co zanechávají apartní
pneumatiky nebo třeba úhledně složené pytle se
stavební sutí někde u silnice či na lesní cestě. Proč
svůj náklad, když už ho mají naložený, neodvezou rovnou do nejbližšího velkoobjemového kontejneru nebo sběrného dvora, mi rozum nebere,
ale, ruku na srdce, normální člověk přece neřádem být nemůže!! A pak je tu nejzákeřnější poddruh TN: Třidič Neřádný Zlořádný (TNZ) – zlo-

řád. Ano, to je přesně ten, co zaparkuje jednoho
dne svého prorezlého oře ve vaší ulici, po anglicku zmizí a tím ukončí období vašeho klidného
spaní. Můžete totiž puknout vzteky, jak si tohle
vůbec může někdo dovolit. Děje se tak zhusta
a vztek s přibývajícím časem a bezmocí pochopitelně narůstá. Ale světe div se, svitlo světlo na
konci temného tunelu, můžu zvolat po půlročním
činění se se žlutým TATOO krasavcem. Jak vidíte,
nakonec si ho odnesl čert..! No tak snadné to tedy
nebylo. Je zatím možno spoléhat se pouze na síly
pozemské a stávající „odtahová legislativa“ je
vskutku ničemná. Podrobnosti zas někdy příště,
to je na hodně dlouhé vyprávění. Nicméně čerstvě
nabyté zkušenosti jsou k nezaplacení, a tak vám
mohu směle nabídnout: máte-li někde podobnou
„čertovinu“, napište mi, spojíme síly za účelem
zamezení řádění zlořádstva!
Klára Cingrošová (ODS),
zastupitelka MČ Praha 4

názory

Můžeme zabránit výstavbě u parku na Pankráci?
V těsném sousedství parku
na Pankráci mezi ulicemi
Pujmanové a Děkanská vinice má vyrůst obytný soubor
Kavčí hory. Česká strana sociálně demokratická proti němu bije na poplach a organizuje petici. Vypadá to, že
o tomto projektu nikdy neAlžběta Rejchrtová, slyšela a že se oprávněně bojí nárůstu aut v ulicích, poradní
škození panoramatu a hlavně
devastace parku. Jaká je však skutečnost? Na
tomto pozemku se dlouhou dobu nalézaly tzv.
„tesco baráky“ a posléze parkoviště, v územním plánu, který dosud určuje, kde se má stavět a kde má být zelená plocha, však vždy byl
tento pozemek veden jako zastavitelný, mohou
na něm vyrůst obytné i administrativní budovy.
Firma Hochtief, která pozemek získala, se rozhodla na něm postavit pouze obytné domy.
V letech 2008 a 2009 na ně získala územní rozhodnutí a v roce 2011 dokonce stavební povolení. Projektu, pěti klikatým řadám osmipodlažních domů na samé hraně parku, se říkalo lidově Housenky. V roce 2012 nastoupil na scénu
nový investor, který projekt s příslušnými povoleními koupil a rozhodl se ho přepracovat.
Nové podoby projektu konzultoval s tehdejším

vedením městské části, které mu nakonec doporučilo architektonickou soutěž, jíž by se
účastnili také významní architekti.

Sociální demokracie nechce přijmout odpovědnost
Takovou soutěž začal připravovat Institut plánování a rozvoje a vyzval městskou část, ať vyšle do
poroty soutěže svého zástupce. Vedení, v němž
sociální demokracie seděla, tuto účast odmítlo
s tím, že nemá k dispozici erudovaného architekta či urbanistu a vyjádřilo víru, že „vítězný projekt bude přínosem nejen pro architekturu hlavního města Prahy, ale především pro obyvatele
naší městské části.“ Nestanovilo si ani podmínky
pro soutěž a vzdalo se možnosti ovlivnit výběr
projektu. Vyhrál projekt uznávaného architekta
Josefa Pleskota s několika nízkopodlažními domy
a pěti věžemi, které oproti původnímu záměru
mají mezi sebou velký zelený prostor, jenž má
navazovat na sousední park.

Nové vedení radnice si stanovilo
požadavky
Nové vedení radnice se s projektem seznámilo až
v roce 2015 a stanovilo si jasné požadavky. Výška
věží musí být snížena na hladinu stanovenou
UNESCO, projekt musí myslet nejen na obyvatele
domů, ale také vyjít vstříc potřebám obyvatelů

okolního sídliště a městské části. Požadovali
jsme mateřskou školku, která může být po určité
době přestavitelná na jiné zařízení a vzhledem
k tomu, že nám sídliště stárnou, také prostory
pro sociálně-zdravotnická zařízení, kterých se
nám nedostává. Důležité pro nás bylo, aby zahrada, která mezi domy vznikne, byla po celý
den otevřena veřejnosti, prostor byl prostupný
a vedlejší park byl zavlažován dešťovou vodou
z retenční nádrže, k níž budeme mít vodní práva. Jsme přesvědčeni, že k devastaci parku rozhodně nedojde. Bude nejspíše využíván i obyvateli vedlejšího souboru, ale to by byl i v případě
realizace projektu Housenky, který do parku
v podstatě prostupuje. Výšku budov investor snížil na 68 metrů a o další případné redukci objemu hmoty a změně konfigurace s ním jednáme.
Projekt byl koncem ledna na komisi územního
rozvoje představen veřejnosti, pozvánku přímo
do svých schránek obdrželi lidé z okolních ulic.
Jednání dosud nejsou u konce a veřejnost se
opět dostane ke slovu na dalším zasedání komise. Buď společně prosadíme snížení staveb a investor na své náklady postaví mateřskou školku
a vyjde vstříc dalším potřebám občanů, nebo bude projekt postaven podle povolení vydaných
před naším nástupem na radnici.
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ),
radní MČ Praha 4

Nechceme pět sedmdesátimetrových
věžáků U parku Na Pankráci! Pomozte nám
Znáte dobře park na Pankráci?
Tato zelená plocha, které se
slangově říká Centrální park,
představuje příjemné místo
pro odpočinek i sport. Zvláště
o víkendech zde potkáte velké
množství návštěvníků různého věku, včetně malých dětí
a pejskařů. Park se může brzy
výrazně změnit. Bohužel
Petr horálek,
k horšímu. Místo hned vedle
zastupitel
si totiž před lety vyhlédl developer, investiční firma Central Group, který zde
hodlá postavit komplex s více než šesti stovkami
bytů a hlavně pěti obřími věžáky s plánovanou
výškou asi 68 metrů.

Další auta do přecpaných ulic?
Samotná stavba, výrazně vyšší než v původním
projektu předchozího vlastníka pozemku, má
proběhnout mezi parkem a budovami České televize. (Původní projekt neměl ani podporu, ani
souhlas minulé koalice z let 2010-2014!). Kromě
bytů investor plánuje i řadu podniků služeb, například restaurace, a po dohodě s radnicí i mateřskou školku a zatím blíže neurčené zařízení

sociálních služeb. V podzemí se má nacházet
parkoviště s kapacitou přes 900 míst. Kolik lidí
a automobilů projekt do již tak hustě osídlené
oblasti skutečně přitáhne, můžeme jen odhadovat. Možná to bude patnáct stovek, možná až
dva tisíce nových obyvatelů. Část aut (zejména
návštěvníků) bude určitě parkovat v přilehlých
ulicích, zejména Hvězdově, Pujmanové, Milevské a Děkanské vinici.

Nasloucháme názorům občanů
Sociální demokraté proto svolali na 9. března debatu s místními občany. Téměř stovka lidí, která
za námi přišla, vyjádřila své obavy nejen ze zhoršených podmínek pro parkování v ulicích, ale
i z dalšího narušení panoramatu Prahy a hlavně
z možné devastace parku Na Pankráci. Tento
park se totiž fakticky stane součástí developerského projektu. Proto jsme spolu s občanským
sdružením Občanská iniciativa Pankrác (SOIP)
podpořili petici proti výstavbě. Zástupci SOIP také upozornili, že projekt není v souladu s pravidly UNESCO, ačkoli radnice tvrdí opak.
Naším cílem je, aby se tato kauza veřejně projednávala na zastupitelstvu. Rada musí vysvětlit,
proč se k projektu vyjádřila ještě před jeho po-

souzením v odborné komisi. Hlavně ale chceme
donutit investora k zásadní úpravě stavby. Pokud
máte stejný názor, petici můžete podepsat například v úterý 5. dubna, ve středu 6. dubna nebo
čtvrtek 7. dubna od 17 do 19 hodin ve Hvězdově
19 (v 1. patře na konci chodby, u autobusové zastávky Pankrác). V případě zájmu o další informace napište prosím na petr.horalek@praha4.cz.
Budeme také chodit po ulicích a podpisy sbírat
přímo u domů v sousedství.
Petr Horálek (ČSSD),
zastupitel MČ Praha 4

Zdroj: archiv Prahy 4
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Zástupce starosty Lukáš Zicha:

„S nulovou tolerancí hazardu souhlasím“
Je tomu již rok, co byl Lukáš Zicha (STAN-Tučňák)
zastupitelstvem zvolen zástupcem starosty městské části Praha 4. Ke svým dosavadním úspěchům
v této důležité politické funkci počítá vyřešení
sporu mezi městskou částí Praha 4 a spolkem
Sportovní klub OAZA, spuštění e-aukce na dodávky elektrické energie a změny ve fungování odboru obecního majetku (správy majetku).
Můžete jednotlivě rozvést vaše
dosavadní úspěšné kroky?
Městská část Praha 4 vedla od roku
2008 spor se
spolkem Sportovní klub
OAZA, který
mohl skončit
u soudu. Ihned
po svém nástupu na radnici
jsem inicioval
Lukáš zIcha,
řadu jednání
zástupce starosty
s vedením spolku, z čehož vznikla mnou navržená dohoda, kterou následně schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 4. Po
schválení došlo k podepsání dohody, splátkového kalendáře na splacení téměř šestimilionového dluhu
přijatelného pro obě strany, a nové
nájemní smlouvy.
Na podzim minulého roku jsem
prosadil e-aukci, díky které MČ
Praha 4 ušetří téměř polovinu ze
sumy, kterou platí za dodávky elektrické energie. Praha 4 platila více
než 6,3 milionu korun ročně. Nová
cena za roční poskytování dodávek
elektrické energie činí 3,6 milionu
korun. Věřím, že se z toho stane
jistá tradice a každý, kdo přijde na
radnici, pochopí, že toto je cesta
správným směrem.
Po nástupu na radnici jsem
ihned zahájil změny v odboru
obecního majetku. Došlo ke zvýšení cen pronájmu nebytových
prostor. Například Komunistická
strana Čech a Moravy dosud platila ročně za pronájem nebytového
prostoru o rozloze 146 m2 10 512
korun, nová cena nájemného činí
110 160 korun za rok a takto bych
mohl pokračovat. V letošním roce
dojde k rekonstrukcím v činžovních domech, které spravujeme
a vlastníme (viz článek v březnovém vydání časopisu Tučňák, str.
4 – pozn. red.).

STRANA 10

Již dvakrát byl zveřejněn záměr
pronájmu Branického divadla, je
tomu tak?
Jak správně říkáte, MČ Praha 4 již
dvakrát vypsala záměr pronájmu Branického divadla. Do prvního záměru
se přihlásili tři zájemci, bohužel žádného z nich jsme nemohli vybrat,
protože nedodali potřebné dokumenty, mimo jiné živnostenský list a ekonomickou rozvahu nebo nedoložili
oprávnění k provozování divadla. Což
bylo někdy na podzim loňského roku. V lednu byl zveřejněn druhý záměr pronájmu, do kterého se přihlásilo celkem šest uchazečů. Všichni
uchazeči byli zařazeni na program

Po zhlédnutí vizualizace této stavby jsem již před lety jako občan nesouhlasil s rozsahem výstavby.
Jsem proto rád, že po nástupu na
radnici jsem měl možnost vést jednání s developerem, který svůj původní záměr již zredukoval na téměř polovinu. Tím se podařilo prosazovat zájmy tamních obyvatel.
V těchto dnech se zástupci investora dojednáváme detaily orientace
stavby a využití nově vzniklého
parku v této oblasti, který bude
sloužit i široké veřejnosti.
Jak radnice pomáhá mladým rodinám na „čtyřce“?
Již v minulých letech byl spuštěn
velmi úspěšný projekt startovací
byty pro mladé, ve kterém jsem se
rozhodl pokračovat. Jedná se o byty, které jsou určeny mladým manželům či nesezdaným partnerům
s dítětem a rodičům samoživitelům, kdy alespoň jeden z nich musí splňovat věkové kritérium 18 až
35 let. O tyto byty se vždy losuje

Snížení elektrické energie ve vlastnictví městské části Praha 4

✔

Nulová tolerance hazardu

✔

Komunitní zahrady

✔

Reforma odboru obecního majetku

✔

poradního orgánu Rady MČ Praha 4,
kterým je Komise pro kulturu, volný
čas a náboženské společnosti, složená
z řad politiků a veřejnosti. Komise
projednala všechny nabídky a doporučila svým hlasováním dva uchazeče
ke schválení radě.
Proč tedy Rada MČ Praha 4 nevybrala ani jednoho zájemce?
Náš Klub STAN - Tučňák doporučil
radě schválit uchazeče, které doporučila Komise pro kulturu, volný čas
a náboženské společnosti. Bohužel,
naši koaliční partneři v radě, kterými
jsou Strana zelených a ODS, se k našemu návrhu nepřidali. Tím pádem
nebyl žádný nájemce vybrán. V nejbližší době zveřejníme třetí a věřím,
že již poslední záměr pronájmu Branického divadla.
A ještě jedna otázka k Braníku.
Jaký je váš postoj k developerskému projektu Obytný soubor
Braník?

a nájemní smlouva je uzavírána na
jeden rok s možností opakovaného
prodloužení maximálně na čtyři roky. V prvním roce zaplatí nájemníci
50 korun, ve druhém 60 korun, ve
třetím 70 korun a ve čtvrtém 80 korun za metr čtvereční za měsíc. Byty byly vybudovány na Roztylském
náměstí na Spořilově a jedná se
o velikosti 1+kk až 3+kk.
Nyní k vaší druhé kompetenci,
kterou je podpora podnikání. Co
v této oblasti děláte? Jak se vůbec
díváte na nulovou toleranci hazardu, která platí na území MČ
Praha 4 od letošního roku?
Nejprve k otázce hazardu. Musím
poděkovat sociální demokracii,
přesněji zastupiteli Lukáši Kauckému, který navrhl na Zastupitelstvu
hlavního města Praha nulovou toleranci na celém území MČ Praha 4.
Jeho návrh podpořili členové zastupitelstva většinovým názorem a já
s ním naprosto souhlasím.

Co se týče podpory podnikání,
nastolil jsem nový směr, který u nás
chyběl. Snažím se podporovat podnikatelské subjekty, které v Praze 4
podnikají. Pro zlepšení komunikace
mezi radnicí a podnikateli začal proto fungovat nový e-mailový kontakt
podnikamevpraze4@praha4.cz, kam
mohou podnikatelé a živnostníci
posílat své náměty. Jak říkám od
svého nástupu, každý podnikatel
nebo živnostník má u mě dveře otevřené. Nakloněn jsem každému nápadu, který má smysl a zároveň pomůže k rozvoji malého a středního
podnikání v Praze 4.
Co vás nejvíce ve vaší práci
motivuje?
Mou motivací je být úspěšný politik,
který chce něco dokázat ve prospěch
našich obyvatel.
Nejvíce mě potěší, když mě někdo
zastaví na ulici či obdržím e-mail nebo dopis se zpětnou vazbou. Je milé
slyšet od svého okolí, ale i od běžných obyvatel, že se tady konečně
něco opravilo, vybudovalo, postavilo
apod. To mě žene kupředu, jelikož
vím, že to, co dělám, je správné.
Máte nějaké motto, kterým se
v životě řídíte?
Mým mottem je, že člověk si musí
zvolit dostatečně vysoké cíle. Ale musí
je zvolit tak, aby byly pro odvážného
dosažitelné. I když budou stát v cestě
nepřekonatelné překážky, které odradí
jen ty nejodvážnější, jen oni dokážou
udělat první krok.
(red)

STAVEBNÍ PRÁCE
OMEZÍ POHYB
Stavba plynovodu včetně přípojek
v ul. Vrbova a Nad Strouhou v Braníku (20. 4. – 18. 5.) zkomplikují pohyb
i provoz na ulicích. Nad Strouhou bude uzavřena dopravním značením,
vstupy do objektů budou zajištěny
pomocí provizorních lávek a přejezdů. Vjezd vozidlům záchranné služby,
policie a hasičů bude umožněn.
V ul. Vrbova budou výkopy ohrazeny
pevnými zábranami. Stavbyvedoucím
je František Král. tel.: 602 661 074,
stavební dozor Slavomil Vydra,
(red)
tel.: 602 512 055.

aktuálně

Připravované stavební záměry v Michli

1. Polyfunkční dům Bohdalecká
Polyfunkční dům – bydlení, administrativa, obchod,
6–7 NP, projekt ve fázi studie.
2. Obytný soubor Nová Michle
Soubor dvou bytových domů s max. 9 NP a pět solitérních
viladomů s 5 NP, cca 300 bytových jednotek, obchodní plochy v parteru, v podzemním parkingu 395 garážových stání,
územní rozhodnutí z roku 2011 – zažádáno o prodloužení
územního rozhodnutí.
3. Bytový dům Na Křivce
Terasovitý bytový dům, 2 NP a 2 PP, 5 bytových jednotek
a 13 parkovacích stání, projednáno v Komisi územního rozvoje MČ P4 v roce 2015 se souhlasem.
4. Bytový dům Michelské zahrady
Terasovitý bytový dům, 4 NP a 1 PP, 36 bytových jednotek,
34 odstavných stání v hromadných garážích v suterénu bytového domu a 5 parkovacích stání na terénu na pozemku
stavby, probíhá územní řízení.
5. Konverze areálu bývalé továrny Hellada
Skupina 4 bytových domů, 6 NP + 1 až 2 ustupující podlaží, v přízemí uličního objektu navržena občanská vybavenost, služby, podzemní parkovací podnož se 180 parkovacími místy + návštěvnická stání na terénu, parkově
upravená zeleň, dětské hřiště, v roce 2016 projednáno ve
fázi studie v Komisi územního rozvoje MČ P4 – studie bude doplněna.
6. Bytový dům U Botiče
Bytový dům o 4 NP + 5. NP ustupující, 10 bytových jednotek,
11 parkovacích stání, vydáno územní rozhodnutí.
7. Rekonstrukce tramvajové trati Nuselská – U Plynárny
Rekonstrukce tramvajové trati, vozovek a chodníků v ulicích
Nuselská a U Plynárny, zahájeno územní řízení, začátek prací

plánován na 21. 5. 2016, jejich přesný harmonogram bude
uveden v květnovém vydání.
8. Obytný soubor U Michelského mlýna
Obytný soubor složený z pěti základních hmot – sekce E –
uliční objekt s 4 NP, sekce D – společná podnož s 6 NP, sekce A, B, C – věžové domy s 8–10 NP na společné podnoži,
98 bytových jednotek, v podzemních garážích 143 parkovacích stání, veřejná občanská vybavenost – obchody, územní
rozhodnutí z roku 2009 zrušeno soudem, MČ Praha 4 se záměrem nesouhlasí.
9. Bytový dům Michelská – Michelský mlýn
Bytový dům o 4 NP a 1 PP, využití objektu je v převažující
části pro bydlení – 48 bytových jednotek a dále pro ubytování – 7 ubytovacích jednotek a obchodní zařízení – 150 m2
užitné plochy, 65 garážových stání v hromadných garážích
v 1. PP bytového domu, záměr ve výstavbě.
10. Revitalizace skladově výrobního komplexu, ul. Ohradní
Záměr transformovat část areálu bývalých michelských tiskáren na obytně-administrativní celek, záměr vyžaduje změnu
územního plánu, záměr představen pouze hrubě v rámci dokumentace ke změně územního plánu. Komise územního
rozvoje MČ Praha 4 nesouhlasí a požaduje zpracovat komplexní územní studii celého území kolem plynáren a odstavného vlakového nádraží.
11. Bytový dům Hadovitá
Dva bytové objekty o 4 NP + 5. NP ustupující, 59 bytových
jednotek a 6 ateliérů, v podzemním podlaží jsou hromadné
garáže s kapacitou 40 parkovacích míst, dalších 31 stání je
umístěno na terénu, MČ Praha 4 se záměrem v roce 2014
souhlasila, vydáno územní rozhodnutí.
12. Bytový dům Michelská
Bytový dům, který má mít jedno podzemní podlaží se 4 par-

kovacími stáními a tři NP a podkroví, kde bude celkem 6 bytů, územní řízení přerušeno.
13. Bytový dům Michelská vyhlídka
Bytový dům bude rozdělen do obytné a garážové části, objekt má navrženo 8 podlaží, z toho 5 nadzemních a 3 podzemní, která jsou díky svažitému terénu v severní části nad
úrovní rostlého terénu, 26 bytových jednotek a malý prostor
pro kanceláře, parkoviště a podzemní parking s 39 parkovacími stáními, MČ Praha 4 požaduje snížení navrhované stavby, územní řízení je přerušeno.
14.	Školní pavilon Baarova
Novostavba pavilonu ZŠ na místě stávajícího rodinného domu
č. p. 44 v ul. Baarova, navržený objekt by měl sloužit jako jídelna pro základní školu v ulici Baarova a jako mimoškolní zařízení pro děti, ve fázi studie projednáno v Komisi územního rozvoje MČ P4 v roce 2015 se souhlasem.
15. Revitalizace areálu Michelských pekáren
Záměr transformovat areál bývalých pekáren na obytný soubor s občanskou vybaveností, který však vyžaduje změnu územního plánu,
MČ Praha 4 doposud nebyl žádný konkrétní projekt předložen.
16. Hotel Vyskočilova
Záměr výstavby hotelu s kongresovým centrem, více viz únorový Tučňák.
17. Bytový dům Na Návrší
Bytový dům se 4 NP a posledním ustupujícím podlaží, 17 bytových jednotek, záměr ve fázi studie projednán v roce
2015 v Komisi územního rozvoje MČ Praha 4 s nesouhlasem, záměr je přepracováván.
18. Bytový dům Michelská – Hodonínská
Bytový dům s 5-9 NP, 45 bytových jednotek, v Komisi územního rozvoje MČ Praha 4 doposud neprojednáno, žádné řízení neprobíhá. 
(red)
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rozhovor
Florbalová útočnice a úřednice Prahy 4 Petra Beránková:

„Chtěla bych znovu získat mistrovský titul“
Přes den obrazně řečeno „bouchá“ razítka v kanceláři Úřadu MČ Praha 4, po
večerech a víkendech pálí na soupeřovu branku. Petra Beránková, referentka
oddělení životního prostředí, je bývalou florbalovou reprezentantkou a současný tahoun klubu FAT PIPE Florbal Chodov, který se vydal za obhajobou loňského premiérového titulu.
Martin Dudek
Vzpomeňte v krátkosti na vaše první florbalové krůčky…
K florbalu jsem se dostala na základní škole
v mojí rodné Mladé Boleslavi v rámci tělesné výchovy. Začal mne moc bavit a moje nadšení pro
tento sport potvrdil zápas juniorské dívčí reprezentaci ve městě, na který jsem se jako divačka
zašla podívat. Začala jsem si hledat klub, ale nejbližší byl v Jičíně, za který jsem začala hrát.
Po zvládnutí přijímacích zkoušek na kartografii a geoinformatiku UK jste města automobilů a Rumcajse vyměnila za metropoli
a jičínský dres za chodovský. Jste v něm
spokojená?
Velice, zvláště se vydařila loňská sezona, kdy
jsme poprvé vyhráli extraligu. Letos jsme zatím
oslavili vítězství v Poháru české florbalové unie
a nyní nás čeká semifinále ligové soutěže.
Cíl asi bude ten nejvyšší – znovu obhájit zlato…
Přesně tak, chceme si znovu zahrát Superfinále
v O2 areně. Loni jsem do bojů o titul kvůli zranění nezasáhla, ráda bych si to letos vynahradila.
Největšími našimi soupeři budou Herbadent
z Prahy 11 a Vítkovice.
Na jakém postu vlastně hrajete?
Jsem v útoku na pravém křídle, loni jsem krátkodobě nastupovala v obraně. Ale ve florbale se

jednotlivé posty v rámci hry hodně promíchávají.
Každopádně je nejlepší být univerzálem, protože
pak lze naskočit do hry kdykoliv.
Když hrajete v útoku, přehoupla jste se již přes
magickou hranici 100 vstřelených branek?
Ano, v extralize jsem jich už nastřílela přes stovku. V reprezentaci jsem toho moc neodehrála,
zúčastnila jsem se dvakrát Euro Floorball Tour
a zaznamenala jeden úspěch.

„Před třemi lety jsem se
přestěhovala do Nuslí
a jsem tu spokojená“
Reprezentace je pro vás již uzavřenou
kapitolou?
Řekla bych, že ano, věk se nedá zastavit. Vidím
to na své herní produktivitě, dříve byla lepší.
Florbal se sice nedá srovnávat
s ledním hokejem nebo fotbalem,
ale prozraďte, točí se v něm také
zajímavé peníze a odměny?
Možná v zahraničí, i když také minimálně, v tuzemsku jsme za hráčky-amatérky. Spíše na florbal doplácíme z vlastních kapes, ale nevadí nám
to. Máme ho rády.

■ V loňském roce si potěžkala florbalový
mistrovský pohár. Foto: archiv PB
Pracujete v Praze 4, za sportem se odtud vydáváte jen pár stanic metrem na Chodov. Našla
jste si na čtyřce i bydlení?
Našla, bydlím v pronájmu v Nuslích. Po příchodu
do Prahy jsem nejdříve bydlela na Chodově, asi
před třemi lety jsem se přestěhovala. V Nuslích se
mi líbí, ale s Mladou Boleslaví to samozřejmě nelze porovnávat. Tam už v deset večer nepotkáte na
ulici téměř nikoho, ale ve velkoměstě to žije společensky i kulturně hluboko do noci.
S čím za vámi lidé chodí na úřad?
Řeším kácení dřevin a ochranu ovzduší. Ke kácení dřevin vedeme správní řízení na žádost vlastníka, nejvíce jich dostáváme přes zimní období.
Tuto agendu ale nemám na starosti jen já, zabývá se jí více referentů. A k ochraně ovzduší se
vyjadřujeme vzhledem k projektovaným stavbám. Nejproblémovější jsou však stávající lokální
topeniště, která zamořují lidem ovzduší.
Novela zákona o ochraně ovzduší zřejmě
umožní úředníkům vstoupit do soukromých
domů a zkontrolovat, čím lidé v kotlích topí.
Už se na to chystáte?
Zatím ne, příslušná novela musí být nejdříve
schválena. Každopádně mohu občany ujistit, že
se jim nebudeme procházet po domě, kdy a jak
se nám zlíbí, ale jen nás bude zajímat kotelna,
a to pouze v případě opakovaných stížností.
Baví vás úřednická práce?
Baví, je to zajímavá práce s lidmi. Člověk se musí
naučit komunikovat a zvažovat, jak s kým jednat. Je to dobrá škola života.

■ Nejraději hraje v útoku na pravém křídle. Foto: archiv PB
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Když nepracujete, netrénujete ani nehrajete
mistrák, jak relaxujete?
Ráda běhám a jezdím na lyže i na běžky. Sem
tam se vydám do divadla či za kulturou, občas si
přečtu knížku. Zatím jsem dost vytížená, máme
týdně čtyři společné florbalové tréninky, pak nějaké individuální, plus zápasy, volného času skutečně není nazbyt.

kalendáriumnaduben
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Pá 1.

10.15–12.00 hod. JARNÍ ALERGIE POHLEDEM TRADIČNÍ
ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Přednáška na téma alergie a jak lze výživou snížit její projevy
u dětí. Přednáší Radim Jakeš. Cena 100 Kč / osoba. Seminář probíhá v přízemí v knihovně ZŠ, děti hlídány v herně MC Rybička.
Registrace nutná do 30. 3. na mcrybicka@centrum.cz.
18.00–22.00 hod. POHÁDKOVÁ NOC V BALÓNKU
Večer a noc plné poznávání pohádkových knížek, tvoření, dobrodružství. Podrobné info na webu či Facebooku MC. Rezervace na
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

Každý pá

9.00-10.00 hod. KURZ JÓGY PRO DOSPĚLÉ
S Máriou Študentovou. Baby Office.
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 130 Kč. Více informací na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička
15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HRÁTKY S BARVIČKAMI
Tvořivý, výtvarný kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office rozvíjí smyslové vnímání. Cena 95 Kč.

So 2.

14.00–18.00 hod. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A VYBAVENÍ
Přijďte si nakoupit či prodat do budovy Podolské vodárny, Podolská 15/17. Pro více informací a zajištění prodejního místa pište na
e-mail janinkasv@volny.cz.

So 2.–Ne 3.

LÉČIVÉ TÓNY
Seminář vhodný pro každého, kdo se chce zbavit stresu a napětí.
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Nutná rezervace míst.
Centrum Dajána
10.00–12.00 hod. JARNÍ BYLINKOVÝ SEMINÁŘ
Jarní dekorace na balkon či okno, výsev bylin, zeleniny a letniček.
Vhodné druhy zeleniny pro začínající zahradníky. I na malém prostoru můžeme sklízet vlastní úrodu. Seminář povede Lenka Kubalová. Info na www.mcrybicka.com. Registrace nutná do 30. 3. na
mcrybicka@centrum.cz.

Každou so

8.00–13.00 hod. FARMÁŘSKÝ TRH
Roztylské náměstí, Spořilov.

Ne 3.

10.00–18.00 hod. BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI
Příjem věcí. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.
17.00 hod. KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
Divadelní představení, hrají členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, děti ve věku 6 až 13 let. Kostel sv. Anežky České,
Spořilov.

Každé po

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. Více informací na
www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

Po 4.

9.30–12.00 a 13.30–17.00 hod. BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI
Příjem věcí. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.

Út 5.

9.30–12.00 a 13.30–18.00 hod. BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI

Prodej věcí. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.
16.00–18.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zápis dětí, spojený s ukázkou dětských výtvarných prací a fotodokumentací z činnosti Centra dětského úsměvu, Hvězdova 19.

Každé út

9.00-11.00 hod. MINDFULNESS VÝCVIK
Osm pravidelných setkání, která vás seznámí s mindfulness technikami, díky nimž si můžete nastavit a udržet klidný a spokojený život. Baby Office.
17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.

Každou st

8.00–18.00 hod. FARMÁŘSKÝ TRH
Před OC Arkády Pankrác.
8.00–11.00 hod. MEDIACE–JAK ŘEŠIT SLOŽITÉ PARTNERSKÉ A RODINNÉ SITUACE
Řešíte partnerské neshody, vztahy mezi rodiči a dětmi, spory o děti, rozvod, majetkové spory apod? Psycholožka-mediátorka je vám
k dispozici. Cena za 50 min. konzultaci je 200 Kč. Nutná registrace předem na vankova.eva@email.cz nebo na tel. 602 77 33 10.
Více informací na www.mcrybicka.com nebo www.mediace-najitreseni.cz a www.slusny-rozvod.cz. MC Rybička
15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HUDEBNÍ HRÁTKY
Hudební kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office s prvky muzikoterapie.

St 6.

9.30–18.00 hod. SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
Preventivně-osvětová zdravotní akce v sálech Nuselské radnice. Info na str. 30
9.30–12.00 hod. BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
A POTŘEB PRO DĚTI
Prodej věcí. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.
19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Pravidelné setkávání a posilování ženské energie. Sdílení pocitů,
malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čarách
a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána.

Každý čt

18.00 hod. BĚŽECKÁ ŠKOLA MČ PRAHA 4
Krčský les, U Labutě.

Čt 7.–st 27.

VÝSTAVA VOZŮ JAGUAR
Unikátní expozice v OC Arkády Pankrác mapuje historii značky Jaguar od prvních předválečných modelů až po současnou produkci.

Pá 8.

9.30–10.30 hod. SCHŮZE AKTIVNÍCH RODIČŮ
Chcete se zapojit do chodu MC, máte chuť se realizovat? Přidejte
se mezi nás. Pro veřejnost herna uzavřena. MC Balónek
10.30–11.30 hod. BESEDY S KLÁRKOU
Novinky v oblasti výživy a péče o děti. Podrobné info na webu či
Facebooku MC. Rezervace na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
MC Balónek.

So 9.

9.30–17.00 hod. PROFESIONÁLNÍ FOCENÍ
Fotografuje Pavel Adam v prostorách MC Rybička, v případě pěkného počasí i venku. Cena za 10 fotek je 550 Kč. Registrace nutná do 6. 4. na adamfoto@adamfoto.cz. Bližší informace na www.
mcrybicka.com.

Ne 10.

19.30 hod. MIKVE
Divadelní hra. Kostel sv. Anežky České, Spořilov.

Po 11., 18. a 25.

17.00–18.30 hod. EASY ENGLISH FLOW
Netradiční kurz angličtiny pro věčné začátečníky a mírně pokročilé. Nový kurz bez učebnic, dle vlastní chuti a tempa, v pohodě
a bez stresu. Hravou a tvořivou formou se naučte běžné fráze pro
praktický život. Nutná rezervace míst. Centrum Dajána

19.00–20.30 hod. HUDBA V SRDCI
Zážitková pohybově-rytmicko-hlasová dílna s českými, indiánskými a africkými melodiemi, intuitivní hlasová cvičení,
improvizace a spontánní tanec. Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.

Po 11.

10.00–12.00 a 13.30–18.00 hod. BAZAR JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ A POTŘEB PRO DĚTI
Výdej věcí. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.
19.00 hod. KONCERT SBORU BYZANTION
Sbor uvede nejen skladby k oslavě velikonoční doby, ale i duchovní vokály křesťanského novověku oblasti Kyjevské Rusi a Ukrajiny.
Kostel sv. Anežky České na Spořilově.

Út 12.

9.00–12.00 hod. SPOČÍTEJTE SI SVÉ PODNIKÁNÍ
Chystáte se podnikat a bojíte se, že se tím neuživíte? Ukážeme
vám, jak si to spočítat jaké vás čekají výdaje a jaké potřebujete
příjmy, abyste nebyli každý měsíc v minusu. Baby Office.

St 13.

9.00–16.00 hod. JARNÍ PROMĚNY S PROFESIONÁLNÍ
VIZÁŽISTKOU
Další z možností změny image pod vedením profi vizážistky. Podrobné info na webu či Facebooku MC Rezervace na tel.: 606
892 470. MC Balónek.
12.00–13.00 hod. SVOZ PLASTOVÝCH VÍČEK
Sbírka na podporu malého Tadeáška stále pokračuje. Víčka můžete nosit do informačních centerm MČ Praha 4, na úřad na Budějovické a na radnici v Nuslích.
14.30–16.30 hod. BABY CLUB „SLUNÍČKO“
Pro maminky s dětmi do 6 let. Příběhy k ponaučení, hry, písničky,
říkanky, kreativní tvoření, tanečky (dle věku). Pro maminky rady
zdravého stravování dětí a časopisy s recepty. Klub zdraví Lhotka.
Vstup volný.
19.00–21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Můžete zpívat, nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. Nutná
rezervace. Centrum Dajána.
20.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
- OZDOBNÉ RÁMEČKY
Pravidelný výtvarný večer. Výroba ozdobných rámečků pomocí Washi pásek. Podrobné info na webu či Facebooku MC. Rezervace na
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

St 13. a 27.

16.30–18.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH
HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3–99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.

Čt 14.

16.00 hod. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KŘTINSKÁ J. MĚSTO
Zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na
zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky I.
Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
19.00–21.00 hod. KOMORNÍ KONCERT PATRIKA KEE
Sólový koncert výjimečného umělce, který vás okouzlí svým vícehlasým zpěvem a kouzelnými melodiemi. Nutná rezervace.
Centrum Dajána.
20.00 hod. THULE TUVALU
Filmový dokument. Vstup zdarma. Café Start.

Ne 17.

13.00 hod. RODINNÉ KONSTELACE
Prožitkový seminář, kde bude mít každý možnost postavit si
svou konstelaci a nahlédnout tak pod povrch rodinného systému. Rezervace na e-mail.: Bara.Bekeova@seznam.cz. MC
Balónek.
13.00–15.00 hod. JARNÍ (S)TVOŘENÍ
Kreativní dílna: Jarní (s)tvoření. Vhodné pro dospělé a děti od 8 let.
Cena je 350 Kč včetně materiálu. Info na www.cafestart.cz.
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Ne 17.–út 19.

DOBROČINNÝ BAZAR
Thomayerova nemocnice. Info na str…..

Út 19.

15.30–17.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH
HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3–99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.
18.00–19.00 hod. SAMA SOBĚ STYLISTKOU
Základy šatníku, efektivního nakupování a jak si vybrat ten správný, jemný make-up. Přednáší: Žaneta Teaotea, stylistka a vizážistka. Klub Zdraví Lhotka. Vstupné dobrovolné.

St 20.

9.00 hod OSLAVA 3. VÝROČÍ BABY OFFICE
Networkingové snídaně se zajímavými hosty, dobrým občerstvením a možností potkat budoucí obchodní partnery či spolupracovníky. Baby Office.
19.30 hod. Cesta kolem světa na plachetnici Irma
Cestovatelská beseda. Vstupné dobrovolné. Café Start.
20.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY–MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Pravidelný výtvarný večer. Přijďte si namalovat svůj obrázek, šátek
či mandalu na hedvábí. Podrobné info na webu či Facebooku MC.
Rezervace na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

Čt 21.

9.00-11.30 hod. JAK POMOCI VAŠEMU DÍTĚTI V POHYBOVÉM VÝVOJI
Seminář vás seznámí s tím, na co můžete dát pozor v pohybovém
vývoji vašeho miminka i větších dětí, co je možné vhodně podpořit
a co již vyžaduje odbornou konzultaci. Seminář je veden zkušenou
dětskou fyzioterapeutkou z Centra komplexní péče Sámova. Baby
Office.
9.00–11.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Lesní pedagogika, program Začít spolu, školička pro předškoláky,
respektující přístup. Pro děti od 1,5 do 7 let. Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.
9.00–16.00 hod. OSLAVY DNE ZEMĚ
Park na Pankráci. Info na str. 15.

Pá 22.

10.00–11.30 hod. BESEDA–JAK PŘEŽÍT RODIČOVSKOU
DOVOLENOU
Další z besed s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Valentovou. Podrobné info na webu či Facebooku MC. Rezervace na
e-mail.: ver.valentova@email.cz. MC Balónek.
11.00–17.00 hod. ŠPAČEK, KAM S NÍM?
Osvětová akce studentů Evangelické akademie. Info na str. 15.

So 23.

ÚKLID NUSLÍ
U příležitosti oslav Dne Země vybrala letos MČ Praha 4 k úklidu
lokalitu v Nuslích, ohraničenou zhruba ulicemi Otakarova, Nuselská, K Podjezdu a nádražím Českých drah. Přihlášky dobrovolníků
na e-mail: eva.simkova@praha4.cz
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ–MEDITAČNÍ VEČER + KONCERT
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vám ukáží, jak se pomocí zvuků a vibrací zbavovat stresu a napětí, harmonizo- T I P
vat tělo a duši a léčit různé nemoci. Nutná rezervace.
Centrum Dajána.

Ne 24.

9.00–15.00 hod. DEN ZEMĚ NA KONÍCH
V areálu jezdeckého oddílu TJ Orion na vás čekají naučné soutěže, ekologická stanoviště, poznávání zvířetek a rostlin, prohlídka stájí a na závěr se můžete i svézt na koních. Vstup volný, dobrovolný příspěvek na zvelebení areálu vítán. Info
na www.tjorion.cz.

Po 25.

15.30–18.00 hod. ZVÍŘATA NEZNÁMÁ I ZNÁMÁ–DIVOČINA VE MĚSTĚ
Zábavné a poučné odpoledne pro celou rodinu. Beseda, výtvarná
dílna a mnoho dalšího. Podrobné info na webu či Facebooku MC.
Rezervace na mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

St 27.

15.30–18.00 hod. ČARODĚJNICE
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Divadlo, táborák, opékání
špekáčků, živá hudba kapely Marná snaha. Podrobné info na webu či Facebooku MC. MC Balónek.

Čt 28.

ČESKÝ JÓGA SPORT ŠAMPIONÁT
Návštěvníci mohou zhlédnout v OC Arkády Pankrác prezentace
předních pražských jógových škol a studií, setkat se se známými
hvězdami televizních obrazovek i filmových pláten a využít ukázkovou hodinu jógy zdarma pod vedením certifikovaných lektorů.
17.30 hod. ČARODĚJNICE V TŘEŠŇOVCE
Malí i velcí čarodějové a čarodějnice se slítnou, tak trochu s předstihem, ve staré Třešňovce v Braníku. Rodiče i děti čeká spousta dobrodružství v říši přírodních kouzel. Každý si bude moci spálit své
„zimní zlobení“ na velkém ohni. Nebude chybět ani pečení čarodějnických buřtů a jiných dobrot. Vstup volný, masky vítané, buřty sebou. Více informací hana.weiser@podhoubi.cz, tel. 774 448 123.
19.00 hod. KULTURNÍ PÁSMO
Stamicovo kvarteto provede ve spořilovském kostele sv. Anežky
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži Josefa Haydna. Doprovodný text přednese Jan Kačer.

Pá 29.

10.00–12.00 hod. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Přijďte do MC Rybička s dětmi na pálení čarodějnic, které si nejdřív
děti vyrobí. K dispozici herna pro děti, venku velká trampolína nebo

skákací hrad (podle počasí) a nakonec opékání buřtů (buřty a chleba
s sebou, hořčice+kečup na místě). Vstupné 30 Kč členi / 50 Kč ostatní
za 1 dítě, 50 Kč členi / 80 Kč ostatní za 2 a více dětí.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.Facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, sídliště Krč, po–ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra)
Přihlášky a rezervace na tel.: 721 040 045, akce@dajanapraha.cz
Info na www.dajanapraha.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info tel. 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
2. so
17.00-10.00 hod. STRAŠIDELNÁ NOC – noc
plná strašidel, knížek, her a bezva legrace pro odvážné
a samostatné děti.
2. so
13.00-17.00 hod. JARO SE PROBOUZÍ	TVOŘIVÁ DÍLNA V AREÁLU VLTAVANŮ s jarními motivy –
kombinace materiálů (Vltavanů 229, Praha –Braník).
3. ne
10.00-17.00 hod. KLÍČE K PRAZE 4 –
dobrudružná hra pro celou rodinu je jejímž cílem je
poznávání Prahy 4 a jejího okolí. Objevování a hledání si užijí
děti od pěti let, mladší sourozenci v kočárku jsou vítáni, trasa
je s občasným přenášením sjízdná pro kočárky i koloběžky.
4. po
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU
AMFORA – jaro se probouzí. Dílna pro volně příchozí děti
a mládež.
6. st
19.00-21.30 hod. Cestovatelské večery
v Hobby centru 4 - KOLEM SVĚTA – promítání Davida
Šrámka v pavilonu D, 2.patře
11. po
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
V AREÁLU VLTAVANŮ – květiny, co nezvadnou. Budova
CPD - areál Vltavanů (Vltavanů 229, Praha–Braník). Akce pro
volně příchozí děti a mládež.
11. po
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU
AMFORA – malí zahradníci. Dílna pro volně příchozí děti a mládež.
14. čt
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA –
hrátky s drátky. V pavilonu D, v dílně Sedmikráska.
15. pá
7.00-22.00 hod. JEDNODENNÍ VÝLET DO
NORIMBERKU s komentovanou prohlídkou centra města.
Osobní volno.
16. so
13.00-17.00 hod. ČÍM ZAS TÁTU
PŘEKVAPÍME – zábavné odpoledne v Areálu Vltavanů pro

maminky s dětmi. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny
s papírem a hmotami, pro maminky bude kurz přípravy zdravé
stravy – raw food (polévky, salát k svátečním příležitostem,
něco místo masa, zdravé mlsání), pečení kváskového
bezlepkového chleba (Vltavanů 229, Praha –Braník).
20. st
13.30-16.30 hod. JEDEN DEN PRO
PLANETU ZEMI – tradiční zábavné odpoledne plné her,
tvoření, zahradničení a soutěží s ekologickými prvky
v zahradě Hobby centra 4.
22. pá
17.00-19.00 hod. SOUTĚŽ HUDEBNÍCH
TALENTŮ – talentová soutěž pro všechny, kdo se
nebojí ukázat výsledky svého hudebního snažení před
odbornou porotou. Nástroj může být: klavír, kytara, zpěv,
flétna, saxofon.
23. so
13.00-17.00 hod. SVATÝ JIŘÍ – ORIENTAČNÍ
ZÁVOD se zábavným hledáním hadů a štírů v areálu
Vltavanů (Vltavanů 229, Praha –Braník)
23.-24.
9.00-15.00 KERAMICKÝ KURZ – velikonoční
motivy z hlíny v pavilonu B, v keramické dílně.
25. po
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
V AREÁLU VLTAVANŮ – výroba kouzelných čarodějnic
(Vltavanů 229, Praha –Braník).
28. čt
14.00-17.00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA –
pytlíčky na poklady, potisk textilu v pavilonu D, v dílně
Sedmikráska.
30. so
15.00-18.00 hod. ČARODĚJNICE U VLTAVY
(Vltavanů 229, Praha –Braník) – setkání s čarodějnicemi,
dobrou muzikou, tvořivými aktivitami. Táborák, divadelní
a hudební vystoupení. Odpoledne zábavy, her a soutěží
a tvoření pro všechny věkové kategorii a celou rodinu.

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

OBRAZY PRO SRANDU MAJÍ ÚSPĚCH

■ Malíř Stanislav Drexler představí vlastní tvorbu. Foto: Martin Dudek
Mít první autorskou výstavu v 82 letech není právě
běžné, ale obrazy Stanislava Drexlera z Krče určitě
stojí za pozornost. Zvláště když se dal na malování
vlastně z nouze a jeho díla jsou i tak roztroušena
téměř po celém světě. „Je hezké vědět, že mezi
svými sousedy máme někoho s tak zajímavým
profesním životem. Připravovaná výstava navíc
ukáže jeho další, dlouho skrývaný talent. Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět,“ sdělila radní
MČ Praha 4 Adéla Gjuričová (Trojkoalice/Nez.).
Výstava s názvem Moje barvy Prahy, jejíž vernisáž proběhne v pondělí 11. dubna od 17 hodin
v Naší kavárně v areálu Thomayerovy nemocnice,
nabídne necelé tři desítky akrylových obrazů převážně s pražskou tématikou. „Nic jiného vlastně
nemaluji. Mám oblíbená místa, například Sovovy
mlýny, a těm se s láskou věnuji,“ říká Stanislav
Drexler, který je velkým obdivovatelem zemřelého malíře Karla Chaby. „Byl to samouk jako já
a také neuměl kreslit postavy.“ Ten také stál
u zrodu jeho malířské „kariéry“. „Koupil jsem si

od něj několik obrazů a jednou jsem po něm
chtěl, aby mi namaloval nepravoúhlý. On se naprdl a po manželce mi vzkázal, ať si ho namaluji
sám,“ vzpomíná na rozhodující impuls s úsměvem Stanislav Drexler. A tak poslechl. Nakoupil si
barvy a v 65 letech se pustil do prvního obrazu.
Dnes jich má na svém kontě přes 130, z toho polovinu vlastní jeho tuzemští i zahraniční přátelé.
„Obrazy kamarádům neprodávám. Když se mu líbí, tak mu ho věnuji nebo mu namaluji repliku,“
říká krčský malíř, který vlastní tvorbu nebere až
tak vážně a jeho díla proto nesou iniciály ChaCha. „Jednak je to odkaz na Chabu, že jsem jeho
epigonem, a současně je to symbol toho, že je to
vlastně pro srandu.“
A největší malířské přání Stanislava Drexlera?
„Ať mi slouží oči a ruce a ať se mi povede sehnat
snímek krčského kostelíku. Rád bych ho namaloval,“ říká sympatický muž, původní profesí stavební inženýr, který vinou těžké nemoci, nad kterou zvítězil, příliš často nevychází ven.
(md)

Špaček, kam s ním?
Na Den Země, 22. dubna, se od 11 do 17 hodin
uskuteční akce s názvem Špaček, kam s ním? Aneb
s vajglem do koše. Tématem celého dne budou v prostorách spořilovské Evangelické akademie (EA) v Hrusické 2537/7 dopady poházených nedopalků na životní prostředí. Začátkem školního roku se EA přihlásila do projektu Světová škola - ve světě i doma. Ten
se snaží motivovat mladé lidi k občanské aktivitě
a k tomu, aby si všímali prostředí, ve kterém žijí. Jako
problém Spořilova studenti vyhodnotili enormní
množství nedopalků poházených v okolí školy, na
chodnících, v parcích, na zastávkách MHD a nejvíce
pak paradoxně pod odpadkovými koši.
Proto si studenti dali za cíl informovat veřejnost
o tomto nešvaru formou akce, kterou sami uspořádají. Pro návštěvníky všech věkových kategorií budou připraveny odborné přednášky, dílničky pro malé i velké a naučná stezka kolem školního areálu.
Bude rovněž vyhlášena výtvarná soutěž o nejlepší
(red)
odpadkový koš. 

Měsíc queer historie
Pětice spolků připravila na duben Měsíc queer historie, seriál jednadvaceti akcí týkajících se minulosti
LGBT lidí a jejich situace v českém kontextu. Cílem
je představit formou přednášek, výstav, projekcí
a diskusí paletu pohledů na minulost, které mají
společné to, že obohacují její výklad o jednu z dosud marginalizovaných dimenzí.
Hlavní město hostí jedenáct pořadů na různých
místech. Necelá polovina proběhne v prostorách Filozofické fakulty Karlovy univerzity a tři se uskuteční
ve spolkové místnosti Společnosti pro queer paměť.
Centrum queer paměti, podporované MČ Praha 4,
sídlí Na Strži 40, v kancelářské budově pět minut
(red)
pěšky od stanice metra Pankrác. 

Oslavy Dne Země budou v duchu ekologie i bezpečnosti
Městská část Praha 4 zve mateřské i základní
školy a širokou veřejnost na zajímavou akci konanou u příležitosti oslav Dne Země. Akce se
uskuteční ve čtvrtek 21. dubna v době od 9 do
16 hodin v parku na Pankráci a pestrý program
poběží i za nepříznivého počasí. Také letos je
hlavním cílem oslav Dne Země, jehož kořeny sahají až k roku 1969, propagovat u lidí zásady
ekologického chování a přispět tak ke zlepšení
životního prostředí na naší krásné planetě.
A protože je měsíc duben tradičně vnímán i jako
měsíc bezpečnosti, budou mít malí i velcí návštěvníci možnost prohlédnout si kromě ekologicky laděných informačních stánků i prezentace a ukázky z oblasti bezpečnosti.
Na co se tedy můžete těšit v ekologické části?
EKO-KOM připravil v rámci venkovní akce
vzdělávací projekt „Tonda Obal na cestách“ a nafukovací skákací popelářské vozidlo.
ELEKTROWIN zaujme informačním stánkem
o zpětném odběru elektrozařízení, ale i napří-

klad hrou „Člověče, šup do sběrného dvora!“
Pražské služby letos upoutají svým oranžovým infostánkem. Nedílnou součástí jejich prezentace bude i ukázka sběrných nádob a svozové techniky. Malí i velcí Pražané tak dostanou
jedinečnou příležitost posadit se za volant
opravdového popelářského auta.
ASEKOL pro příchozí připravil skákací hrad
a stánek s vědomostními soutěžemi.
Lesy hl. m. Prahy představí na čtyřech stanovištích zajímavý projekt „Okno do lesa“ – včely,
mikroskopy a lupy, lesohrátky, péče o les.
A co nabídne bezpečnostní část?
Vojenská policie AČR přijede s prezentačním
stanem, s ukázkou výzbroje a výstroje vojenské
policie a představí i služební vozidlo.
Akademie dobrovolných záchranářů ČR
předvede veřejnosti ukázky záchranářské činnosti, obvazové techniky a názorně ukáže postup při resuscitaci podle nových předpisů.
BESIP bude mít ve svém stánku připraveny do-

pravní testy pro děti i dospělé, mapy dopravních
situací – kvízové ilustrace s řešením různých dopravních případů. Zajímavá jistě bude i prezentace reflexních prostředků pro děti a dospělé.
Městská policie hl. m. Prahy předvede v době od 10 do 15 hodin služební koně a na 13.30
hod. je naplánována ukázka práce útvaru hlídkové služby, kde budou mít hlavní roli cvičený
pes a zadržovaná osoba. Zvířata mohou návštěvníci akce odměnit doneseným tvrdým pečivem
v případě koní a piškoty pro psy (pouze celá
balení).
Obvodní ředitelství městské policie hl. m.
Prahy 4 představí technické prostředky, které
jsou strážníky ve výkonu služby používány (vozidla, motorky, dalekohledy nebo neprůstřelné
vesty).
Organizátoři žádají MŠ a ZŠ, aby se z důvodu
omezené kapacity objednaly na akci předem na
e-mailu: eva.simkova@praha4.cz.
(red)
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu
Dne 14. dubna oslaví 80. narozeniny

JARMILA HOLÍKOVÁ
z Novodvorské
Pevné zdraví, hodně štěstí a životní
pohody do dalších let přeje manžel
a dcera s rodinou.

Dne 30. dubna oslaví 90. narozeniny

ALENA MACHAČOVÁ
z Podolí
Milá babičko, hodně zdraví, pohody,
klidu a spokojenosti v dalších letech ti přeje tvoje velká rodina se
všemi vnoučaty a pravnoučaty.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

Galakoncert tria
Musica Dolce Vita
Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě
stovky koncertů ve všech koutech České republiky. Trio vystupovalo v posledních letech též na
mnoha mezinárodních i tuzemských festivalech.
Věnuje se interpretaci skladeb pro flétnu a harfu
všech stylových období v podání špičkové sólové
flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky
Zbyňky Šolcové. Ve spojení s písněmi a áriemi pro
mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu tematických koncertů (tříkrálový, velikonoční, vánoční atd.). MČ Praha 4 připravila pro
své seniory na 5. května od 14.00 hod. na Nuselské radnici galakoncert tria MUSICA DOLCE VITA,
kde zahrají to nejlepší ze svého desetiletého působení. Vstupenky jsou pro seniory od 63 let
zdarma a je možné si je vyzvednout na základě
předložení občanského průkazu 26. 4. od 8.00
hod. na Úřadu MČ Praha 4.
(red)

„Jaro už je tady –
velikonoční veselice“
Na čtvrtek 14. dubna připravila MČ Praha 4 pro své
seniory další zábavné posezení s hudbou k poslechu
i tanci v rámci cyklu „Neseďte doma, přijďte mezi
nás“. Taneční odpoledne tentokrát pod názvem „Už
je tady jaro – velikonoční veselice“ se bude konat
v KC Novodvorská od 14.00 hodin. Součástí akce
bude rovněž ocenění nejlepších řešitelů znalostního
kvízu „MČ Praha 4 a její obyvatelé“. Lístky na akci
jsou pro seniory nad 63 let zdarma a mohou si je
vyzvednout na základě předložení svého občanského průkazu na Úřadu MČ Praha 4 dne 5. 4. od
8.00 hodin.
(red)
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OTEC ČTYŘLÍSTKU
OSLAVIL 72. NAROZENINY
Český ilustrátor a autor komiksu
Čtyřlístek Jaroslav Němeček, který
je zároveň také čestným občanem
Prahy 4, oslavil 20. února 72 narozeniny. Osobně mu přijel poblahopřát starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). Společně
s oslavencovou paní Lucií Němečkovou strávili příjemné odpoledne
a popovídali si o různých tématech,
ať už o rozvoji Prahy 4, cestování
a řeč se stočila i na politiku. Největším tématem byla Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík a plánování
muzea Čtyřlístku. Komiks Čtyřlístek už vychází přes 40 let a je stále
velice úspěšný. Což dokládají milio■ Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek pogratuloval našemu ny prodaných kusů časopisu a v roce 2015 vydání 600. dílu Čtyřlístku.
čestnému občanovi Jaroslavu Němečkovi. Foto: Verona Ballay
Městská část Praha 4 přeje panu
Němečkovi vše nejlepší k jeho narozeninám. Ať se stále Čtyřlístku daří a může dělat dětem
i dospělým radost. 
(vd)

KDO SE STANE KRČSKÝM
SKŘIVANEM?

ÚSS PRAHA 4 HLEDÁ
PRACOVNICE

Již osmý ročník pěvecké soutěže Krčský skřivan
2016 se uskuteční ve středu 20. dubna v Domově
pro seniory v Sulické ulici. Vitální pražští senioři
budou soutěžit od 10.00 do 13.30 hodin s hodinovou přestávkou na oběd. Záštitu nad akcí převzal Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního
města Prahy.
(red)

Ústav sociálních služeb
v Praze 4 přijme všeobecnou sestru, pracovnice
přímé obslužné péče
a pečovatelky s příslušným odborným vzděláním na HPP. Nástup dle dohody. Životopisy zasílejte na: info@uss4.cz.

senioři
PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
duben
Břevnovský klášter - prohlídka s průvodcem

5. 4. od 10.00 h., sraz před
vchodem do kostela

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 30. 3.; 35 míst; vstupné 50 Kč

Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 2. část
Karel IV. - manžel

7. 4. od 14.00 h., malý sál Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 4. 4.; 50 míst

Náprstkovo muzeum – prohlídka muzea a výstavy „Říše středu“ s průvodcem

12. 4. od 10.00 a 11.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
před vstupem do muzea
od 4. 4.; 2x 20míst; vstupné 70 Kč

Neseďte doma, přijďte za námi III. „Už je tady ja- 14. 4. od 14.00 h.,
ro – velikonoční veselice“ – ocenění kvízu
KC Novodvorská

výdej vstupenek 5. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 140 míst

Práce s tabletem – 90 minutový výukový kurz

19. 4. od 11.00 do 12.30 a od přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
13.00 do 14.30 h. Nuselské rad- od 11. 4.;2x 10 míst; poplatek
nice, 2. patro, místnost č. 205
70 Kč/os.

Loreta neboli Svatá chýše – prohlídka
s průvodcem

21. 4. od 10.00 a od 11.30 h.,
sraz před vchodem, Loretánské
nám. 7

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 4.; 2x 35 míst, vstupné
70 Kč

Tudy kráčel Karel IV. – procházka s průvodcem

21. 4. od 14.00 h., sraz u kláštera
Emauzy

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 4.; 35 míst

Novoměstská radnice – prohlídka s průvodcem

26. 4. od 10.00 h., sraz před
radnicí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 18. 4..; 35 míst, vstupné na věž
30 Kč

Kostel sv. Václava na Proseku – prohlídka
s průvodcem (opakování)

26. 4. od 14.00 h., sraz U Proseckého kostela 3/5

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 18. 4.; 35 míst

Schwarzenberský palác – „Rudolfínské
umění a počátky baroka v Čechách“ - prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem

28. 4. od 10.00 h., sraz před
vchodem, Hradčanské nám. 2,
Praha 1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 18. 4.; 20 míst; snížené vstupné
80 Kč/os.

Muzeum Bedřicha Smetany – prohlídka
s průvodcem

28. 4. od 14.00 h., sraz před
vchodem, Husova 234/8,

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 4.; 35 míst, vstupné 30 Kč

květen
Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 3. část 3. 5. od 14.00 h., malý sál NuKarel IV. - otec
selské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 4.; 50 míst

Národní památník na Vítkově – prohlídka
s průvodcem

5. 5. od 10.00 h., sraz u vchodu

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 4..; 35 míst, vstupné 80 Kč

Neseďte doma IV. – koncert
Dolce Vita – galakoncert

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

výdej vstupenek 26. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 120 míst

Salmovský palác - „Umění klasicismu a ro- 10. 5. od 10.00 h., sraz Hradmantismu“ - prohlídka obrazů NG s komento- čanské nám. 2, Praha 1
vaným výkladem

Naučte se pracovat
s tabletem
Kurzy jsou určeny pro seniory, kteří si chtějí vyzkoušet, jak ovládat tablet, k čemu je vhodný, jak se dá
používat a jaké obsahuje služby a aplikace nebo se
chtějí zdokonalit v jeho používání. Na kurzu budou
také zodpovězeny různé dotazy posluchačů, které řeší
při práci s tabletem, event. s počítačem nebo chytrým
telefonem. MČ Praha 4 nabízí dva kurzy vždy pro
10 seniorů (s možností zapůjčení tabletu), které se
budou konat 19. 4. od 11.00 a od 13.00 hodin ve
2. patře Nuselské radnice v místnosti č. 205. Poplatek
na jednoho účastníka je 140 Kč, přičemž senioři hradí
50 %, tj. 70 Kč, druhou polovinu hradí MČ Praha 4.
Kurz bude trvat 90 minut a přihlašovat se lze telefonicky od 11. 4. – viz tabulka. V případě většího zájmu
se budou kurzy opakovat.
(red)

ŽÁCI PŘIPRAVILI
SENIORŮM PÁRTY
Ve školní jídelně ZŠ Školní se uskutečnila párty pro
seniory se zábavným programem. Žáci zazpívali několik českých písní a jednu anglickou, nechyběly AZkvíz a tombola. Paní kuchařky přichystaly pro seniory
občerstvení, na které přispěli žáci 6., 7. a 8. tříd. Mladí se snažili zpříjemnit odpoledne našim starším spoluobčanům, vzájemně si vyprávěli, zatančili si a nakonec si společně zazpívali školní píseň Náš Braník.
Na přípravě akce se podíleli vedoucí okrsku pečovatelské služby R. Endrštová, ředitel ZŠ Školní J. Vybíral,
žáci 6. až 8. tříd, učitelé a zaměstnanci školy.

G.Tůmová (8. A), iniciátorka akce

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 2. 5.; 20 míst; snížené vstupné
80 Kč/os.

■ Mladí i starší se na akci dobře bavili.
Foto: ZŠ Školní

Senior Hobby klub

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

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

Vstup zdarma.

Čt 9.00-11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
V dubnu ZVEME NA AKCE:
7., 14. a 28. 4. 9.30–11.00 hod. STOLNÍ TENIS
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9.

15. 4. 7.00-22.00 hod. Jednodenní VÝLET DO NORIMBERKU, komentovaná prohlídka centra města,
osobní volno. Cena 700 Kč
21. 4. 9.30–11.00 SPOLEČENSKÉ DESKOVÉ HRY
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.
Připravujeme:
6. 5. jednodenní výlet do skvostného Regensburgu
27. 5. jednodenní výlet do Míšně a Drážďan

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

DOBROČINNÝ BAZAR
V THOMAYEROVĚ
NEMOCNICI
Přijďte si levně nakoupit na jarní dobročinný bazar
Lékořice. Prodávat se bude dospělé i dětské oblečení,
obuv a hračky. Věci můžete jen věnovat, jejich příjem
probíhá v neděli a v pondělí dopoledne. Neprodané
zboží bude věnováno na charitu. Kontakt: e-mail:
eva.vodickova@ftn.cz, tel.: 261 083 690.
Termíny: ne 17. 4. 11.00–18.00 hod., po 18. 4.
9.00–18.00 hod., út 19. 4. 9.00–17.00 hod. (red)
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duben

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. pá 19.00 Dědicové (Alain Krief) - komedie
3. ne 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
		- komedie
4. po 19.00 Poslední aristokratka - zadané
		
(Evžen Boček) - komedie
5. út 19.00 Na dotek (P. Marber) - tragikomedie
7. čt 19.00 Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		- komedie
8. pá 19.00 Poslední aristokratka
10. ne 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		- komedie
11. po 19.00 Na dotek (P. Marber) - tragikomedie
12. út 19.00 Práskni do bot (O. McCafferty)
		- komedie
14. čt 19.00 Takový žertík (J. Dell, G. Silbleyras)
		- komedie
15. pá 19.00 Generálka (J. Hubač) - komedie
17. ne 19.00 Generálka
18. po 19.00 Práskni do bot
20. st 19.00 Zahraj to znovu, Same (W. Allen)
		- komedie
21. čt 19.00 Dědicové
22. pá 19.00 Poslední aristokratka
23. so 19.00 Poslední aristokratka
24. ne 11.00 Shylock - veřejná generálka
		
(Mark Leiren-Young )
19.00 Paní plukovníková
25. po 11.00 Shylock - veřejná generálka
19.00 Charleyova teta
26. út 19.00 Manželské vraždění
27. st 19.00 Shylock - premiéra
28. čt 19.00 Shylock
29. pá 19.00 Poslední aristokratka
30. so 19.00 Špinavý obchod - Divadlo Boski
		- zadané

kultura/společnost

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
3. ne 15.00 Houstone, máme problém!
		Divadlo Psycheche
4. po 18.00 Krajiny mého srdce, fotografie,
		
vernisáž prof. Jana Bultase
6. st 19.30 Ma Ma, španělské drama s Penélope
		
Cruz - kinokavárna
7. čt 20.00 Pavel Fischer a J. Lobbezoo, sonáty
		
pro housle a klavír od J. Brahmse
10. ne 15.00 Cesta kolem světa - divadlo Formela
11. po 19.00 Carlo Goldoni – Náměstíčko,
		ZUŠ Modřany
12. út 19.00 Trabantem napříč Tichomořím
		- přednáška
13. st 19.30 Smrtelné historky - kinokavárna
16. so 15.00 Sedmero krkavců - pohádka,
		
filmový klub pro děti
17. ne 17.00 Fanfán Tulipán: Kinder Jazz,
		
koncert pro děti
18. po 19.00 Eugéne Labiche - Nejšťastnější ze tří,
		ZUŠ Modřany
19. út 19.30 Milostný trojúhelník - Martin Zbrožek,
		
Pavel Liška a Josef Polášek
		v autorském představení
20. st 19.30 Ztraceni v Mnichově
		- kinokavárna
21. čt 20.00 James Harries (UK) - koncert
FESTIVAL 45 LET DIVADLA SKLEP
25. po 16.45 Zahájení festivalu
16.45 Slavnostní průvod „Od Šteindlerů
		
k Vávrům a dále na Dobešku".
18.00 Dělová salva ze střechy Dobešky
25. po 19.00 Besídka historická - ohlédnutí za
		
vším, co tvořilo a ovlivnilo (nejen) Sklep
26. út 19.30 Besídka 2016 - tradiční představení
		divadla Sklep
27. st 19.30 Výběr z Besídek - The best of
29. pá 19.00	Böhmen und Mähren - Právě dnes,
		
premiéra třídílného seriálu
		
České televize a Divadla Sklep
		
za účasti tvůrců

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.

2. so 15.00 Eva tropí hlouposti - činohra
4. po 19.30 Nerušit, prosím - činohra
5. út 19.30 Jeptišky - muzikál
6. st 19.30 Jen žádný sex, prosím - činohra
9. so 15.00 Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
12. út 19.30 Až naprší a uschne - činohra
14. čt 19.30 Eva tropí hlouposti
15. pá 10.30 Magor - veřejná generálka - činohra
16. so 15.00 Jeptišky
18. po 10.30 Babička - činohra
18. po 19.30 Eva tropí hlouposti
21. čt 10.30 Magor – II. veřejná generálka
21. čt 19.30 Jeptišky
22. pá 19.30 Magor - PREMIÉRA
23. so 15.00 Magor
23. so 19.30 Shakespeare 4ever
26. út 19.30 Techtle mechtle - činohra
27. st 19.30 Dohazovačka - činohra
28. čt 19.30 Eva tropí hlouposti
30. so 15.00 Magor

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
1. pá
2. so
7. čt
8. pá
15. pá
19. út
28. čt
29. pá

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

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

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder 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.

Galerie Sue Ryder:
VLADIMÍR MENCL - Česká krajina v obrazech (3.–30. 4.)
2. so 10.00–15.00
DOBROČINNÝ BAZÁREK POTŘEB PRO RODINY
S DĚTMI
Přijďte si nakoupit dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby,
knihy atd. Pro děti je připraven doprovodný program. Více
informaci: Pavla Bajerová, tel.: 774 377 011, pavla.
bajerova@sue-ryder.cz areál Domova Sue Ryder
4. a 18. po 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
6. st 11.00–18.00 hod.
ŘÍZKOVÁNÍ
Další kulinářská akce restaurace Michelský dvůr.
Ochutnejte nejrůznější druhy úprav řízků!
18.– 19., po–út 10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
19. út 11.00–18.00 hod.
DEN RETRO KUCHYNĚ
Společně si připomeneme socialistickou retro kuchyni
60. - 70. let. Restaurace bude nabízet typické pokrmy
pro toto období.
25.–29., po–čt 10.00–18.00 hod., pá 10.00–14.00 hod
LITERÁRNÍ BAZAR
Přijďte si vybrat poklady světové i české literatury, novinky
i historické skvosty, v jazyce českém i cizím, za ceny
vlídné! Divadelní sál Domova Sue Ryder.

NA SPOŘILOVĚ POŽEHNALI KNIZE O LEGIONÁŘÍCH
V zaplněné modlitebně Církve československé husitské Aloise Spisara na Spořilově požehnal patriarcha Církve československé husitské Tomáš
Butta knize Po stopách spořilovských legionářů.
Publikaci uvedl čestný občan MČ Praha 4 Vladimír Prchlík, který se zasloužil o její vydání. Mezi
hosty slavnostního aktu byli mj. zástupkyně starosty MČ Praha 4 Iva Kotvová (Trojk./SZ), radní
Adéla Gjuričová (Trojk./Nez.) a spořilovský zastupitel Filip Vácha (TOP 09). Publikace byla vydána
s finanční podporou hlavního města Prahy, MČ
Praha 4, Československé obce legionářské, České
obce sokolské, Masarykova demokratického hnutí, řady drobných dárců a za podpory Českého
statistického úřadu. Knihu lze objednat na adrese
Mgr. Tomáš Hromádka, Na Sádce 1749/1, 149 00
Praha 4, e-mail: noviny@sporilov.info, cena publikace je 250 Kč (+ poštovné a balné).
(red)
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■ KnihA, jejíž vznik inicioval čestný občan Prahy 4 Vladimír Prchlík (vpravo), byla do světa uvedena
patriarchou Církve československé husitské Tomášem Buttem. Foto: Václav Drašnar
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Nelegálním provozováním hazardních her
stát tratí miliony korun
Provozování loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „hazardních her“) je možné pouze v případě, pokud má provozovatel platné oprávnění, které vydává obec, kraj nebo Ministerstvo financí.
Jestliže provozovatel toto oprávnění nemá,
jedná se o provozování nelegální. V současné
době Ministerstvo financí zaznamenává zvýšený
výskyt provozoven, ve kterých dochází k nelegálnímu provozování, a to jak výherních hracích
automatů a videoloterních terminálů, tak i rulet
nebo tzv. kvízomatů. „Možnost vzniku černých
heren v souvislosti s výrazným omezením provozování hazardu na území naší městské části
dramaticky vzrostla. Vynaložíme však veškeré
úsilí, abychom černé herny odhalili a jejich provozovatelé byli potrestáni,“ říká Zdeněk Pokorný
(STAN-Tučňák), člen rady MČ Praha 4 zodpovědný za bezpečnost.

Kvízomaty jsou na černé listině
K nelegálnímu provozování dochází často v provozovnách, kterým bylo v minulosti odebráno
povolení k provozování z důvodu zákazu uvedeném v obecně závazné vyhlášce obce/městské
části. Z tohoto důvodu není pro laickou veřejnost často jednoduché na první pohled rozpoznat, zda se jedná o legální, či nelegální hernu,
protože vizuálně nedošlo k žádné výrazné změně – v legálních i nelegálních provozovnách jsou
vzhledově totožné automaty. Provozovatelé si
však jsou vědomi skutečnosti, že je jejich činnost nelegální, a proto hrací automaty často
skrývají v oddělené části provozovny, za zástěnami nebo vstup do místností označují upozorněním typu VSTUP POUZE ČLENŮM KLUBU.
V případě zájmu je návštěvník často vyzván
k registraci. Kvízomaty jsou navíc provozovány
nejen v rámci klubů, ale zároveň bývají volně
umísťovány ve veřejně přístupných částech provozoven. I tyto jsou však provozovány nelegálně, neboť k jejich provozu nebylo dosud vydáno

■ Kvízomaty dokážou vysát peněženky. Ilustrační foto: MF

žádné povolení příslušným orgánem.

Pachatelům hrozí až tři roky za
mřížemi
Nelegální provozování hazardních her není pouze
porušením příslušných zákonů, ale je zároveň velmi rizikové pro samotné hráče. V případě, že nelegální provozovatel poruší svůj závazek, například
ve formě povinnosti vyplatit výhru, nemá hráč žádné možnosti obrany. Nelegální provozování hazardních her je rovněž trestným činem a pachatelům
hrozí až tři roky odnětí svobody. Ministerstvo financí již podalo na nelegální provozovatele desítky
trestních oznámení a stejně tak postupovala i celá

Odsouzení našli práci
Společnost Pražské služby odstartovala ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a Ministerstvem
spravedlnosti ČR projekt zaměstnávání odsouzených. V současné chvíli pracuje ve speciálním režimu ve dvou třídicích centrech papíru sedmnáct odsouzených, ale jejich počet by se měl postupně
zvyšovat. Do práce v Pražských službách byli zařazeni odsouzení z věznic na Pankráci a v Ruzyni.
„K dnešnímu dni u nás působí pět odsouzených z pankrácké věznice, kteří pracují na ranní směně
na třídicí lince papíru ve Vysočanech. Dvanáct odsouzených z Ruzyně je pak rozděleno na ranní
a odpolední směnu na třídicí lince v Chrašťanech,“ sdělil tiskový mluvčí Pražských služeb Radim
Mana. Pražské služby zajišťují dopravu na pracoviště a zpět, odsouzeným poskytly i základní pracovní pomůcky. Navíc byl odsouzeným vyčleněn speciální oddělený prostor, kde se mohou převléknout nebo strávit obědovou přestávku. „Všichni naši zaměstnanci plně respektují podmínky
spolupráce s novými kolegy a podepsali poučení, jak se chovat,“ vysvětluje mluvčí Radim Mana
a doplňuje: „Například není povoleno bavit se o jiných než pracovních záležitostech či předávat
si věci, které nesouvisí s výkonem práce.“
(red)
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řada obcí. Navíc nelegálním provozováním dochází
k daňovým únikům ve výši stovek milionů korun
ročně. Účinný postup proti nelegálnímu hazardu
spočívá v časné identifikaci míst, na kterých dochází k porušování zákona. Toho nelze dosáhnout bez
spolupráce občanů, místní samosprávy, orgánu státního dozoru Specializovaného finančního úřadu,
Ministerstva financí a Policie ČR. Na celém území
městské části Praha 4 je zakázáno provozovat hazardní hry. Zákaz vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy ve znění účinném od
1. ledna 2016. V případě některých provozoven však
doposud není ukončeno správní řízení ve věci rušení povolení vydaných k provozování hazardních
her. Délka samotného správního řízení z velké míry
závisí na uplatnění všech procesních práv provozovatelů. Aktuálně tak mohou být (z výše uvedeného
důvodu) dosud legálně provozovány hazardní hry
ještě v několika provozovnách. Místa, kde Ministerstvo financí pravomocně ještě neukončilo správní
řízení ve věci zrušení vydaného povolení, jsou znázorněna na mapě (stav k 8. 1. 2016).

Jak postupovat v případě odhalení nelegální herny?
Pokud je zaznamenán výskyt hracích automatů
i na jiných místech, než jsou místa označená
v mapě, pak se zcela jistě jedná o nelegální provozování. V takovém případě zašlete podnět
s uvedením adresy, na které k nelegálnímu provozování dochází (fotodokumentace a informace
o počtu automatů je vítána) na e-mailovou adresu
Ministerstva financí: cerneherny@mfcr.cz. (MF)

VAZEBNÍ VĚZNICE MÁ NOVÉHO
ŘEDITELE
Novým ředitelem Vazební věznice Praha-Pankrác, která je příjmovou věznicí pro spádovou oblast Prahy s kapacitou 1 202 míst, se
od 1. března stal plk. Mgr. Petr Suk. U vězeňské služby začal pracovat v roce 1994 na
pozici řadového strážného. V průběhu svého
působení se vypracoval na vedoucího oddě- Foto: VVP
lení vězeňské stráže až po zástupce ředitele
odboru na generálním ředitelství Vězeňské služby ČR. V posledních
letech působil ve funkci ředitele Věznice Jiřice. Je absolventem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
(red)

Adresa
5. května 1640/65
Antala Staška 327/16
Budějovická 515/12
Hlavní 2459/108
Horní 1474/1
Hvězdova 1281/29
Jílovská 452/12
Kongresová 1655/1
Kotorská 1598/24
Mezivrší 213/1
Milevská 1695/7
Na Chodovci 2880/59
Na Pankráci 1010/51
Na Pankráci 1600/82
náměstí Bratří Synků 300/15
náměstí Bratří Synků 340/2
náměstí Bratří Synků 612/11
Novodvorská 1128/175
Novodvorská 1800/136
Nuselská 1420/55
Nuselská 171/15
Nuselská 204/40
Nuselská 205/43
Otakarova 240/15
Podolská 113/144
Pujmanové 1220/6
Štúrova 1284/20
Štúrova 1308/6
Štúrova 1417/2
Štúrova 1418/4
Štúrova 1701/55
Štúrova 1978/8a
U Jezerky 1165/2
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V případě, že zaznamenáte výskyt hracích automatů i na jiných, než v mapě označených adresách, zašlete prosím podnět na e-mailovou adresu:
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Soukromí versus bezpečnost na druhém místě. Při projednávání monitorování s cílem povýTéma zavádění ka- ho sytému je třeba mít na pamě- šení bezpečnosti dětí a občanů
merových systémů ti, že každá kamera na sebe váže na veřejných prostranstvích pakvůli bezpečnosti
obsluhu, a to včetně trvalé služ- nuje většinou shoda. Druhým
je skloňováno snad by týmů pro zásahy na místě sa- pohledem může být citlivá otázmém. Taková komplexní služba
ve všech výborech a komisích
ka monitorování pohybu osob
našeho zastupitelstva. Z diskuzí spojená s provozem kamer není
kolem problematických míst. Jde
mezi zastupiteli a s občany vyzadarmo. Ano, na prvním místě
o okolí heren, hazardu či míst
plývají rozdílná očekávání od ka- stojí bezpečnost občanů, předespojených s distribucí drog. Ve
merového sledování určitých lo- vším dětí. V tomto vztahu mají
vztahu k tomuto problému zabýt náklady na zavedení a provo- zněly zřetelně dokonce hlasy vokalit a tím také aktivit. Při rozhodování o zavedení kamerovézování kamerového systému až
lající po aktivnějším a důsledněj-

ším monitoringu těchto lokalit.
Na první pohled mohou být kamery dobrým řešením, ale souběžně zaznívají varovné hlasy
proti, a to s odvoláním na ochranu soukromí. Žádnou kamerou
nelze sledovat pohyb jen problémových osob. Bezpečnost dáváme na první místo, pak musí
řádní občané strpět, že budou
sledováni souběžně s těmi problémovými. Je to daň současnému stavu.

na dopravu v oblasti velkých křižovatek a více by se měl zaměřovat na
bezpečnost v okolí škol a školek
i oblastí s větším nápadem trestné
činnosti. Kamerový systém dnes patří k základním bezpečnostním prostředkům moderního města.
V obecné rovině přináší efektivní
nástroj, který pomáhá nejen při vyšetřování monitorovaných incidentů, ale především působí v oblasti

prevence. To, že při monitorování
veřejného prostoru jako obyvatelé
městské části a uživatelé veřejných
prostranství přicházíme o malou
část svobody, je jen daň za to, že
budeme moci využívat nástroj, který pomáhá chránit majetek, zdraví
a životy nás i našich blízkých. Já
jsem rozhodně pro kamery a trochu
svého soukromí jsem ochoten za
naši bezpečnost obětovat.

ní pachatele a naopak kde jsou kamery pouze prostředkem zásahů
do soukromí, což nakonec může,
paradoxně, opět vést i k ohrožení
bezpečnosti a majetku. Neznamená
to tedy pouze rozmístit samotné
kamery, ale i zajistit, aby někdo
povolaný (např. policista) seděl bez
přestání u monitoru a v případě
potřeby inicioval okamžitou a efektivní pomoc. Neexistuje však abso-

lutní bezpečí, stejně tak jako neexistuje absolutní soukromí. Do budoucna je pravděpodobné, že
vzhledem ke stávající bezpečnostní
situaci bude kamer v našem okolí
soustavně přibývat, a kamery tak
budou i nadále běžnou součástí našich životů. Nicméně, je třeba mít
stále na paměti, že bezpečnostní
kamery sice mohou být dobrým
sluhou, ale také zlým pánem.

Když si pak vzpomenu na případy
úniků dat z těchto evidencí a registrů,
tak mám pocit, že kamerové systémy,
tedy v podstatě sledování, by se mohlo do této skupiny zařadit taktéž.
Nejsem ten, který by se domníval,
že v poslední době opět masivně proklamované kamerové systémy budou
z pohledu bezpečnosti samospasitelné. Spíš si pokládám otázku, komu to
bude sloužit a proč se tato problematika opět tak vehementně propírá.

Na druhou stranu, abych nebyl jen
negativní, tak při bilancování otázky
soukromí a bezpečnosti jsem ochoten
připustit, že jsou místa, kde si i já kamery představit dokážu. Myslím tím
třeba prostranství před školami, u center seniorů, případně tam, kde je
dlouhodobě výrazně vyšší výskyt
trestné činnosti. Každé takové umístění by ale mělo být pečlivě zváženo
a podpořeno opravdu pádnými
argumenty.

JOSEF SVOBODA, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice/KDU-ČSL

ZDENĚK POKORNÝ, radní MČ Praha 4, STAN-Tučňák
Kamerový systém je
téma v oblasti bezpečnosti jedno z nejvíce diskutovaných.
S ohledem na velké množství podporovatelů myšlenky zřízení vlastního kamerového systému na území městské části je nutné se jím zabývat. Rád bych během tohoto roku

spustil pilotní projekt a zřídil zhruba deset kamerových stanovišť
s potřebným technickým zázemím.
Po několika měsících provozu pak
můžeme vyhodnotit, zda naše investice bude mít smysl a vynaložené prostředky přinesou potřebný
efekt. Na rozdíl od celoměstského
systému by ten náš měl méně cílit

ALEŠ BORKOVEC, zastupitel MČ Praha 4, ODS
Kamery, kamery, kamery… Jsou už téměř všude – policejní kamery na ulicích, soukromé za předními skly
aut a osobní v noteboocích a monitorech. Existenci kamer provází
střet dvou principů: (1) práva na
osobní bezpečnost a zabezpečení

majetku na straně jedné a (2)
ochrana soukromí na straně druhé.
Mezi těmito dvěma principy je pak
třeba najít vyvážený kompromis –
pečlivě zvažovat, na kterém místě
kamery mají smysl, kde mohou pomoci zajistit okamžitou a bezprostřední pomoc anebo alespoň následně být nápomocny při vyhledá-

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Pokud by snad někdo
čekal, že budu horlivým zastáncem kamer
na každém rohu, tak
by se opravdu velmi
zmýlil. V poslední době na soukromí
člověka cílí přímo či nepřímo jedna
rána za druhou. Od registru bankovních účtů přes řadu zajímavých registrů v oblasti zdravotnictví až třeba po
dopady elektronické evidence tržeb

mířící do advokacie. Nemám z toho
dobrý pocit, a to si už ani nemusím
představovat, jaké informace a jak využitelné či zneužitelné o nás různé
další instituce sbírají.
Nicméně jsme ujišťováni, že se tak
děje v našem zájmu, že stát nejlépe ví,
co nám pomůže a co nás ochrání. Vše
se přece děje v zájmu jakési lepší bezpečnosti, která přece nemůže hodným
a spořádaným občanům uškodit.

DALŠÍ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S POLITIKY A ÚŘEDNÍKY MČ PRAHA 4 SE V RÁMCI
MÍSTNÍ AGENDY 21 USKUTEČNÍ 27. 4. OD 18 HOD. V ZŠ U KRČSKÉHO LESA.
STRANA 22
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jak s kamerovým systémem?
pravní nehody. Na druhou stranu
kamerový systém nemůže nahrazoBezpečnostní kamery nu stranu slouží jako jednoznačný
vat policejní činnost, jak se o to snajsou rozšířeným nádůkaz toho, co se ve skutečnosti sta- ží stát a mnohdy i města a obce. Asi
strojem kontroly ma- lo. V minulosti jsem sám jako před- nejviditelnější je to bohužel u kamejetku, ale i ochrany
seda přestupkových komisí tyto zárových systémů tzv. úsekových či
veřejného pořádku a bezpečnosti.
znamy využíval právě při dokazová- stacionárních měření rychlosti, které
S kamerovými systémy je ale nutné ní krádeží, výtržností či napadení
jsou dnes natolik automatické, že
nakládat velmi opatrně, protože stej- dalších osob. Přítomnost kamer ban- dokáží zcela samostatně vytisknout
ně jako oheň či voda je to „dobrý
ky a města mně jednou osobně poi složenky s pokutami. V některých
sluha, ale zlý pán“. Záznam na jedmohly určit skutečného viníka doměstech užívají kamerový systém
PATRIK ŠEBESTA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

KAREL ŠPLÍCHAL, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
O kamerovém systému platí to, co o jakékoliv jiné technologii vymyšlené člověkem. Dobrý sluha, zlý pán. Kamerové systémy mohou posloužit větší
bezpečnosti v lokalitách, které jsou
nejohroženější z hlediska bezpečnosti. Proto jsem rád, že se nám podařilo prosadit kamerový systém napojený na policii například v proble-

matických místech kolem náměstí
Bratří Synků. Vedlo to ke snížení
kriminality i páchání přestupků. Je
vidět, že kamery mají i preventivní
charakter.
Na druhé straně jsem přesvědčen,
že s kamerovým systémem je nutné
zacházet velmi opatrně. Plošné sledování každého kdekoliv a kdykoliv,
dokonce i v metru, tramvaji nebo autobusu, to mi připadá zbytečné. Ne-

ANTONÍN LÉBL, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Každý slídil byl
v minulosti vždy po
zásluze potrestán.
Co však s tím, když
„slídilem“ se stávají orgány státní
správy? Je rozsah „sledování občanů“ oprávněný? Je obhajitelné, že
„porušování soukromí“ občanů lze
zdůvodnit zajištěním jejich bezpečnosti? Odpovědi jsou rozdílné
podle toho, jak každý občan tuto

problematiku vnímá, jakou má
osobní zkušenost. Jinak jsou posuzovány kamery umístěné v ulicích
měst, jinak silniční kamery měřící
rychlost. Největší emoce pochopitelně vyvolávají silniční kamery,
u kterých občané namítají jejich
nelogické umístění, které považují
za „šikanózní“ ve snaze sáhnout
jim do peněženek. Ano, město by
nemělo kamerovým systémem ja-

rovněž spíše při sledování špatně
parkujících vozidel na placených
parkovištích než k odhalování skutečné protiprávní činnosti, která trápí obyvatele daného místa. Jsem tedy pro používání kamerových systémů, ale rozhodně jsem proti jejich
zbytnělému zneužívání tam, kde nejde o ochranu života, zdraví nebo
majetku, ale slouží spíše jako elektronický výběrčí daní.

přípustná je dlouhodobá archivace
záběrů, neboť jsou kdykoliv, kýmkoliv a jakkoliv zneužitelné proti komukoliv. Každý může být v nějaké souvislosti někdy vydíratelný jen proto,
že někdy někde s někým byl či šel.
Argument některých lidí, že je jim
jedno, když je sledují kamery, protože „oni“ nic zlého nepáchají, je naivní. Nikdy nemůžeme tušit, jakou interpretaci někdo dá vaší manželce
k záběrům, jak odcházíte s kolegyní

z práce na tramvaj a nesete jí kytku,
kterou předtím dostala od šéfa. A to
je jen humorný příklad.
Problém také je, aby ty tisíce záběrů byly policistům k něčemu.
Všichni známe záběry zlodějů, kteří
se nebojí ani kamer, nebo třeba obchodníky, kteří byli okradeni a pak
sankcionováni právě jen proto, že si
dovolili zloděje natočit. Takže, kamerové systémy ano, ale s mírou
a rozumně.

kýmkoliv způsobem obtěžovat občany či porušovat jejich soukromí.
Měl by to být „neviditelný pomocník“ pro zvýšení bezpečnosti občanů a celého města. Je jisté, že vývoj technologií, sociální proměny
společnosti, nárůst agresivity
a zvyšující se hrozba terorismu potvrzují, že vize Orwella o „velkém
bratrovi“ se stává bohužel nutnou
realitou. Je jisté, že ochrana občanů bude muset být čím dále inten-

zivnější a finančně náročnější,
a proto bude pouze jen na občanech, do jaké míry budou schopni
se vzdát svých osobních svobod ve
prospěch vlastní bezpečnosti.
Městský kamerový systém (MKS)
má bezpochyby svůj význam - jen
v roce 2015 jeho prostřednictvím
bylo řešeno 22 860 případů! Proto
jsem jako člen Výboru pro bezpečnost HMP podpořil novou Koncepci rozvoje MKS.

Okénko do jiné kultury: ukrajina

Ukrajinci představují jednu z nejpočetnějších
národnostních menšin žijících v České republice. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 se
k ukrajinské národnosti hlásilo přibližně 54 tisíc
českých občanů a 117 tisíc cizinců Ukrajinců
(včetně osob s trvalým či přechodným pobytem
na území ČR), přičemž v Praze 4 žilo podle statistik sčítání lidu přes čtyři tisíce občanů
Ukrajiny.

Ukrajinci migrující do ČR zde často i přes
svou vyšší vzdělanostní úroveň vykonávají nekvalifikované práce a bohužel nejsou ojedinělé
ani případy vykořisťování ukrajinských pracovníků ze strany jejich zaměstnavatelů.
V České republice začaly po sametové revoluci
vznikat různé organizace zaměřující se na zajišťování kulturních, vzdělávacích i sportovních
programů, vydávání periodik v ukrajinském jazyce (časopis Pohory, Ukrajinský žurnál) či na
organizování humanitární pomoci Ukrajině. Mezi tyto organizace patří například Ukrajinská iniciativa v ČR, Sdružení Ukrajinců a příznivců
Ukrajiny, Sdružení Ukrajinek v České republice,
Fórum Ukrajinců v ČR či Občanské sdružení Ruta. Podílejí se mimo jiné na pořádání akcí spoje-

ných s ukrajinským církevním a kulturním kalendářem (oslavy starého a nového roku, Velikonoc, Jana Kupala, Mikulášská oslava) a kulturních akcí (novoroční ukrajinský ples Malanka,
Dny Tarase Ševčenka, svátek Nezávislost
Ukrajiny).
Vedle těchto organizací zde působí i řada
menších folklorních ukrajinských spolků. Občanská sdružení a spolky ukrajinské národnostní menšiny lze kontaktovat na adrese Domu národnostních menšin (Vocelova 3, Praha 2), kde
mají svou kancelář právě i představitelé ukrajinské národnostní menšiny (http://www.dnm-praha.eu/lang/l1). Zájemci o aktuální dění v ukrajinské diaspoře v ČR pak mohou navštívit
www.ukrajinci.cz.
(red)
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5.4. O KŮZLÁTKÁCH A VLKOVI
12. 4. POHÁDKA S KAŠPÁRKEM
19. 4. O ZLÉ KOZE
26. 4. KOUZELNÁ POHÁDKA
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V PRVNÍM PATŘE OC

PRODEJ
DÁRKOVÝCH ŠEKŮ

PROGRAM DUBEN

NEVÍTE SI RADY
S DÁRKEM PRO VAŠE
BLÍZKÉ?

BABY BAZAR

V ÚTERÝ 26. 4.

Více info na plazanovodvorska.cz
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praha4@rkevropa.cz
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www.rkevropa.cz/nusle

pětsetkorunčeských pětsetkorunčeských pětsetkorunčeských

inzerce

731 679 200
Nuselská 236/39
140 00 Praha 4 - Nusle

Nestíháme

rozšiřujeme tým makléřů
a hledáme právě tebe
nulové náklady

intenzivní školící systém

u nás nové auto
pro každého makléře
SC-361433/01

SC-361256/01
SC-3361411/01

15/02/16 21:07

č

500 K

500 Kč

do:
Platnost
:
ry date
Expi

Platnost do:

Platnost do:

Expiry date:

Expiry date:

Věnujte dárkové šeky
v hodnotě 200 či 500 Kč.
Více na infostánku nebo na
plazanovodvorska.cz

SC-351841/03

se zaměřením na
POZEMNÍ
inzerce
STAVITELSTVÍ
Dny otevřených
dveří:
Vokáčova
17. 12. a 21. 1.
Prodej
bytůhodin.
od 17:00
Praha Pankrác
Byty 1+kkwww.spsgocar.cz
až 4+1 / tel.: 608 360 350

•

Manažerské oblečení (zaměstnání, reprezentace, obchodní schůzky, podnikové akce)
•

Šperkovou bižuterii z vlastní návrhářské dílny
(kompletní autorské řady doplňků šperkové bižuterie k jakémukoli oblečení, jednotlivě i sety, možnost zpracování na základě návrhu klienta)
•

Rádi vás uvidíme v příjemném prostředí našich prodejen.
•

www.elodevysperky.cz

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Malířství
Lakýrnictví

ODHADY NEMOVITOSTÍ

OD Centrum Spořilov, Hlavní 2459/108
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00–19:00,
So 9:00–12:00

ostatní pro byt a dům
www.vokacova.cz
www.balkap.cz
OC DBK5.2.2014
Praha 4, Budějovická
Stepan-Mollay_44x30
11: 1667/64
tel. 777 70 80 35
tel.Otevírací
777 70 hodiny:
80 34 Po-Pá 9:00–20:00
So, Ne 9:00–19:00
SC-351757/04

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

www.znalec.f-m.cz
SC-351920/03

x 2,0 cm
R E K4,4
ON
STRUKCE
Čištění koberců, sedaček

www.BytoveJadro.cz
(dalšího čalouněného nábytku) a mytí oken.
Také o víkendech bez příplatku.
zajistíme
VŠE včetně materiálu
Pravidelné úklidy kanceláří.

244 255
Tel.: 272tel:
932 602
464, mobil:
737 566 189
SC-351788/04

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
rozvody, opravy, výměny baterii
a WC, připojení praček, myček
tel.: 737 384 001
e-mail:fort.mirek@seznam.cz

+M
a Š

Platba ihned, vlastní odvoz

Rozpočty a konzultace zdarma!

SC-351771/04

INSTALATÉŘI
Topení-voda-kanalizace
Montáže-údržba-rozvody
NONSTOP-levně-kvalitně
Tel.: 739 954 246

Stavební práce včetně elektra a vody

Nabízíme široký sortiment krmiv,
na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726
do 10 dnů včetně úklidu
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
www.malirlakyrnik-praha.cz
☛
hraček atd...
pro zvířata

☛

se konají: 10. 12. 2008 a 7. 1. 2009 e-mail: pavar11@seznam.cz
Specializujeme seTel.:
na bonusové
pytle
777 948 025
• Rychle • levně • kvalitně
vždy od 17.00 do 19.00 hod.
krmiv Hills, Eukanoba, Purina ProPlan 15 kg.
SC-351787/04
Pro rok 2009/2010 přijímáme
celkem 4 třídy,
SC-361349/03
SC-361061/02
Při zakoupení zákazník zdarma
z toho 2 třídy 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.
obdrží 3 kg + dárek + dopravu.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia:
10. 2. 2009 a 2. 4. 2009 od 14.30 hod.
KOUPÍM starý nábytek
Dvorecké nám. 405/3, 147 00 P 4-Podolí
Od 14. 1. 2009 jsou připraveny přípravné kurzy
244 468 097, 603 551 556
z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.dřevěný a z chromových trubek,
www.krmiva-olbert.cz
Bližší informace na www.gymlit.cz
i poškozený do roku 1970.

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

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

Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
Vyměním 1+1B

SC-361029/03

Zedník, obkladač, malíř
Rakovec 608 709 716 den,
267 913 922 – 19–21.00
www.zednictvi-praha4.cz

SC-351880/03

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
KOUPÍM starý nábytek
MALÍŘSKÉ
VOKACOVA-inz_92x30mm-OK.indd 1
28. 8. 2014 16:14:42
Výměny wc, baterií, opravy,
dřevěný a z chromových trubek,
rozvody vody a topení
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Chovatelské
i poškozený do roku 1970.
otevřených
Lakýrnické práceDny
lze provést
i v dílně.dveří
Dále obrazy, šavle, hodiny,potřeby
housle, atd.
REKONSTRUKCE
44x30 KOUPELEN A BYTŮ
Štukování
stěn
a
pokládka
podlah.
pro rodiče a zájemce o studium

F i rm
SC-332421/02

tel.: 602 581 122

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56

SC-332422/02

SC-351786/04

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

44x26

P-9 , 45,5 m2

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
Rekonstrukce koupelen
e-mail: pavar11@seznam.cz 3. p-výtah, I. kat. no roku 2001
ZaložeNusle
Za větší na P-4ünejlépe
SC-351810/03
a celých
bytů
cí za rok
Horší kat. vítána. Rozdíl doplatím
rekonstruk

Zednictví,
malířství, elektro, instalatérství
Sekání
trávy
Pokládka podlah, kuchyňské linky
Čištění pozemků
www.bilec-koupelny.cz
737 645
284, 775 902 071
Stříhání Tel.:
živého
plotu
Vertikutace
Sleva 10 % pro klienty

důchodovém
Tel.: 724 v006
275 věku

SC-351837/04

2
ü150
üZáz
ARMA
1. Čarodějnický ü
obchod
dní byt ZD
NáhraPraha

mobil: 602 100 303 ploše 250 m
emí na

Láska, peníze, zdraví: Rada, pomoc

MAT:
E ZDAR
VOLEJT

PANELREKO s.r.o.

605 852 123, 224 210 025-P1

1523, Praha 4
278 Křejpského
7, www:carodejnice.com
800 112 Jindřišská
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-351879/03

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

SC-351795/01

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

Pro kalkulaci, objednávku nebo re-

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

zervaci kontaktujte inzertní oddělení: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-351158/08

PRODEJNA a PSÍ SALON



Sedlčanská 65, Praha 4
u stanice metra Kačerov
tel.: 603 223 981
www.happybarf.cz
SC-361186/03

SC-351862/27

STRANA 25

servis

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V únoru byli přivítáni starostou Petrem
Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou
Kotvovou (oba Trojkoalice/sz) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám Trojlístek,
Křesomyslova a Přímětická a spolehlivou
spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 3. února byli přivítáni: Veronika Nováková, Adam Szwanczar, David
Petera, Endre Mikolai, Veronika Šrubařová, Markéta a Michaela a Marie Šimkovy,
Christian Faul, Lukáš Černý, Vojtěch Kodet, Eliška Skývová, Marie Hyšplerová,
Radek Ulč, Vincent Pujman, Matyáš Kocun, Klára Míchalová, Valentina Pivná,
Eliška Fornůsková, Matyáš Vyvadil, Matěj
Tuček, Gréta Šedivá a Vojtěch Choutka.
V úterý 16. února byli přivítáni: Eliška
Kuglerová, Jan Václav Sýkora, Klára Sommerová, Nikol Kautmanová, Klaudie Jindrová, Kateřina Bartáková, Marek Kotchera,
Vanda Hryzbilová, Maxim Novák, Jan Michal Šiler, Daniel Stehlík, Sára Kubařová,
Anežka Milčicová, David Mirtes, Tereza Klímová, Apolena Hrušková, Dominik Vobora,
Jan Mikulík, Samuel Hájek a Jonáš Vraný.
Ve středu 17. února byli přivítáni: Dominik Dvořák, Vendula Bartošová, Jakub Vetešník, Natálie Bendová, Helena Čermáková, Lukáš Petrželka, Adam Fandák, Jan Procházka,
Petra Lánská, Běla Kašpárková, Ema Sliwka,
Adéla Miserová, Adam Lacina, Viktorie
Glatzová, Vít Doležal, Sára Pejčochová, Dara
Štofová, Radim Jahoda a Sofie Vnoučková.
Verona Ballay,
odbor kanceláře starosty

Partneři vítání
občánků z Prahy 4

NAVRHNĚTE MÍSTA
NA BYLINKOVÉ
ZAHRÁDKY
Až do 10. dubna máte možnost zasílat vaše tipy k osázení zanedbaných míst v MČ Praha 4!
Vytipujte prostory, které byste společně se
sousedy rádi zkultivovali a vytvořili z nich veřejnou bylinkovou zahrádku. Na třech z nich
pak za pomoci a odborného dozoru zahradníků z organizace Kokoza budete moct zasázet a následně už sami udržovat komunitní
zahrádku. Tipy zasílejte na e-mail akce.praha4@praha4.cz. Akci pořádá MČ Praha 4
v rámci místní Agendy 21 ve spolupráci s organizací Kokoza.
(red)
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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NA POČÍTAČÍCH
Klub pro handicapované a seniory v ulici U Zeleného ptáka v Kunraticích zve na další pokračování výuky počítačové technologie. Počítačové kurzy jsou vypsány na duben-červen, mohou je navštěvovat jako v předchozích letech handicapovaní,
senioři, ale i ženy na mateřské. Připravíte se zde na práci s počítači, notebooky nebo tablety, od základů až po pokročilejší
práci s počítačovou technologií. Předností klubu bude i nadále individuální počítačová výuka lektor/účastník. Zvýhodněná
cena je od 300 do 600 Kč za celý PC kurz. Klub, jehož činnost podporuje MČ Praha 4, rovněž pokračuje s výukou angličtiny
pro začátečníky a připravuje se řada kulturních akcí a oblíbených výstav. Aktuálně tu vystavuje skupina neslyšících
umělců fotografie, olejomalby a pletené výrobky. Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158/5,
tel.: 271 913 590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz, www.zelenyptak.
(red)

Pomozte uklidit malý kousek Nuslí
U příležitosti oslav Dne Země vybrala MČ Praha 4 k úklidu lokalitu v Nuslích ohraničenou zhruba ulicemi Otakarova, Nuselská, K Podjezdu a nádražím Českých drah. Rozsah úklidu bude záviset na počtu dobrovolníků. Ti mají sraz 23. dubna
v 8.45 hod. na náměstí Bratří Synků u barevných kontejnerů na odpad při ulici Na Zámecké. Rukavice a pytle obdržíte na
místě. Více informací a případné potvrzování účasti na e-mailu: eva.simkova@praha4.cz.
(red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

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

01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
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07
07
07
08
08
08
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11
11
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13
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15
15
15
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Stanoviště

Zavezení:   den hodina

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

BIOODPAD ODKLÁDEJTE DO KONTEJNERŮ

Městská část Praha 4 i v letošním roce zajistila pro
občany žijící na jejím území bezplatné štěpkování
dřevního odpadu do průměru 13 cm (např. větve ze
stromů či keřů bez drátků a provázků).

MČ Praha 4 rozšiřuje sběr bioodpadu za pomocI přistavování kontejnerů na bioodpad. V období od 16. dubna do
22. května bude přistaveno 34 kusů kontejnerů, které jsou hrazeny z rozpočtu hlavního města Prahy. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze ke sběru rostlinného bioodpadu, především trávy, listí, větví (zpravidla do průměru
max. 5 cm). Přinášíme dubnový rozpis, květnový najdete v příštím čísle Tučňáka.

Oblast k. ú. PODOLÍ
2. dubna
09:00–09:30 ul. V křovinách – Srázná
09:45–10:15 ul. V Ondřejově – Na vrstvách
10:25–11:00 ul. Doudova – Na Lysině
(u podolského hřbitova)
13:00–13:30 ul. Pod Děkankou (u garáží)
13:45–14:15 ul. Na Zlatnici – Na Podkovce
14:25–15:00 ul. U Vápenné skály – U Kublova
Oblast k. ú. NUSLE a k. ú. MICHLE  2. dubna
09:00–09:20 ul. Nad Nuslemi x V Luhu
09:30–09:50 ul. U Družstva Repo
10:00–10:20 ul. Družstevní ochoz (u mateřské školky)
13:00–13:20 ul. Psárská x Hadovitá (u garáží)
13:30–13:50 ul. Pekárenská x Pobočná (pod svahem)
14:00–14:20 ul. Na Kačerově x Kačerovská
14:30–14:50 ul. Na Záhonech x Na Líše
Oblast k. ú. Krč a k. ú. Lhotka
9. dubna
09:00–09:30 ul. U Krčské vodárny x Pecharova
09:40–10:10 ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
10:20–10:50 ul. Nad Pískovnou x Přechodní
13:00–13:30 ul. Nad Havlem x Višňová
13:40–14:10 ul. Zálesí x K Novému dvoru
14:20–14:50 ul. Slepá II. u č. p. 248 (parčík)
15:00–15:30 ul. Slepá I. u č. p. 192 (parčík)
Oblast k. ú. Krč a k.ú. Braník
9. dubna
09:00–09:30 ul. Na Staré vinici x Točitá
09:40–10:10 ul. Dolnokrčská x Nad Obcí I.
10:20–10:50 ul. Nad Křížkem
13:00–13:30 ul. Nad Vinohradem x Pod Svahem
13:40–14:10 ul. Na Rozhledu x Jasná II.
14:20–14:50 ul. Zapadlá x Zelený pruh
15:00–15:30 ul. V Podhájí x Za Skalkou
Oblast Záběhlice
16. dubna
9.00–9.20
ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
9.30–9.50
ul. Roztylské náměstí (parkoviště
pod pomníkem)
10.00–10.20 ul. Severozápadní V – sokolovna
10.30–11.00 ul. Severní XI. (parkoviště u autoservisu)
11.40–12.00 ul. Jižní XVII. – u trafostanice
13.00–13.20 ul. Nad Sady (pod dětským hřištěm)
13.30–13.50 ul. Jižní IX. (nad schody ke stanici
metra Roztyly)
14.00–14.20 ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
14.30–14.50 ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
15.00–15.20 ul. Jižní IV. – pod ZŠ
Oblast Hodkovičky, Lhotka 
16. dubna
9.00–9.20
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.30–9.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00–10.20 ul. Na Výspě x Polední
10.30–11.00 ul. Údolní (parkoviště)
11.40–12.00 ul. Nad Údolím x Nad Lesem
(u č.p. 162 a 214)
13.00–13.20 ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.30–13.50 ul. V Mokřinách x V Dubinách
14.00–14.20 ul. Nad Lesem č. p. 119 a 129
(náměstíčko)
14.30–14.50 ul. Ohnivcova x Psohlavců
15.00–15.20 ul. Psohlavců x Věkova
15.30–15.50 ul. Ve Studeném x Vostrého
Nenoste větve na stanoviště po uvedeném termínu, předejdete tak
zbytečně neekonomicky vynaloženým nákladům na jejich odstranění.

(OŽPAD)

Stanoviště

Zavezení: den

Nad Nuslemi x V Luhu
Družstevní ochoz x Zdařilá
Zelený pruh x Za pruhy
Na Kačerově x Kačerovská
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Zálesí x U Lesa
Doudova x Na Lysině
Paprsková x V Kole
Pekárenská x Prostřední
Lukešova x Bohrova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Křovinách x Gončarenkova (parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec)
Zapadlá x Zelený pruh
Rosečská 1736/15
Mezi Lysinami x V Mokřinách (u separu)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Nad Koupadly x Nad Zátiším (u separu)

16. 4. 2016
16. 4. 2016
16. 4. 2016
16. 4. 2016
17. 4. 2016
17. 4. 2016
17. 4. 2016
17. 4. 2016
23. 4. 2016
23. 4. 2016
23. 4. 2016
23. 4. 2016
24. 4. 2016
24. 4. 2016
24. 4. 2016
24. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016
30. 4. 2016

hodina
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa A
středa
27. 4.

křižovatka ul. Čestmírova - Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská - Adamovská
ul. Družstevní ochoz č.1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 - Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní - Na Chodovci č. 2880/59

sobota
23. 4.

Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce - U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a - Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská – Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 - Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

sobota
9. 4.

křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 - Kovriginova
ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 - Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 - Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská - Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny - U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská - Rodvinovská

sobota
2. 4.

ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
křižovatka ul. Havlovického - Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků - Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově - U Lesa
křižovatka ul. Višňová - Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova - V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova - Trnková

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Trasa B
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Trasa C
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Trasa D
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.
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různé

Čtenáři píší
Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz.
zatížení. Změna, ke které došlo, je podle mě
K PROBLÉMU DOPRAVNÍHO
nekoncepční a populistická. Bohužel se taHLUKU
kové změny dějí v tichosti, aby nikdo neDobrý den,
reaguji na příspěvek zastupitele Martina
Nikola o dopravním hluku, zveřejněný
v březnovém Tučňáku. Je v něm mimo jiné jeho tvrzení, že „hlasitost zvuku je
člověkem vnímaná subjektivně“. Nedovedu si představit, že bychom všichni
vnímali objektivně. Ano, já mohu úder
kladivem do kovadliny vnímat jinak než
druhý, třetí, pátý, stý člověk. Každopádně
objektivní vibrace způsobená tímto úderem působí na toho kterého člověka
stejně. Dlouhodobé vystavení zvýšené
hlukové zátěži jednoznačně škodí lidskému organismu. Okna mého bytu jsou
orientována do šestiproudé řvoucí řeky
automobilů, autobusů, kamiónů, plně
naložených nákladních aut a řítících se
motorek. Mé děti se v poslední době
častěji v noci budí vinou hluku, který
proniká protihlukovými okny, nemohou
usnout a druhý den jsou unavené, náchylné k běžnému virovému onemocnění
a nesoustředěné. Generálně řečeno- subjektivně a statečně snášejí hlukovou zátěž, jež jim byla darována s příchodem
vánočních svátků 2015, ale objektivně
jsou vystaveny permanentní zvýšené hlukové vibraci. O otevřeném okně si můžou
nechat zdát. Pan Nikolo dále píše, že je
třeba hledat fondy na protihluková opatření. Pokud jsou prověřená, levná a fungující opatření rušena, já jako občan, jehož se toto zásadně dotýká, o této věci
budu mluvit a samozřejmě jednat. Než
dojde k nápravě. Není třeba hledat
„fondy“! Jeden „fond“ nám leží přímo
před „očima“. Červeno-bílá kruhová
značka s nápisem 50. (red. zkr.)
Tomáš Bambušek, Pod dálnicí 1282/1
Vážená redakce,
velice mne pobavil článek fyzika a zastupitele Martina Nikolo, který jste otiskli v březnovém čísle Tučňáku. Odhaduje, že když se
zvýšila rychlost na magistrále z 50 na 80
km/h, hlučnost se zvýšila o max. 3 dB. Dále
tvrdí, že místní lidé nebudou toto navýšení
hluku vnímat. Odkazuje na blíže nespecifikovaný výzkum. Dále argumentuje měřením
hluku z roku 2012, kdy se měřil rozdíl hladin
hluku při rychlosti 50 km/h a 70 km/h a výsledek byl překvapivý, rozdíl pouze o jeden
dB. Zapomíná ovšem dodat, že TSK měřila
hluk dvě hodiny při rychlosti 50 km/h, pak
sundala padesátku a další dvě hodiny měřila hluk údajně při rychlosti 70 km/h. Tato
metoda měření se ovšem sama vyřadila, neboť po nynějším zvýšení rychlosti na 80
km/h musela média upozorňovat řidiče na
zvýšení povolené rychlosti a většina z nich
stejně ze zvyku jezdila minimálně do konce
ledna rychlostí 50 km/h. Schází tedy opravdové a průkazné měření změny hlukového
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mohl protestovat. Což je ovšem podraz směrem k lidem, kteří se snaží proti hluku bránit
i jinak než aktivním bojem. V mém případě
jsem situaci řešil osazením protihlukových
oken, bohužel, teď už je akustická izolace nedostatečná a moje investice zmařená.
Karel Hradecký, Jihlavská ul.

Vážený pane šéfredaktore,
jsem stálá čtenářka Tučňáku (který jen
chválím) a se zájmem jsem si přečetla stížnost o okapech (viz březnový Tučňák 2016
– pozn. red.). Díky Vám za zveřejnění fotografie a stížnosti. Je sice pravda, že sama
městská část nemůže s okapy manipulovat, ale je povolána, aby občanům pomáhala. Tedy jistě může stavebnímu úřadu toto předložit. Tyto domy (Nedvědovo náměstí č. 1, 2 a 3) byly v posledních létech
rekonstruovány, stavěly se výtahy apod.
a na okapy už jim asi nezbylo. Kolaudace
jistě provedena byla a určitě tento šlendrián byl přehlédnut. Takovýto středověk
není v celé Praze vidět. V Rusku je to obvyklé, tam jsou odpady vyváděny na chodník běžně. Tady jsme snad dál. Letos málo
chumelilo, přesto jak přimrzlo, před těmito
domy byla klouzačka. Lidi padali, je to totiž z kopečka. Ještě jednou děkuji za Váš
pěkný a obsáhlý časopis. Ten se povedl.
(red. upr.)
S pozdravem
Jaroslava Čížková, Podolí
Vážená redakce,
již dlouho jsem Vám chtěla napsat kvůli
podchodu pod dálnicí v ulici Na Veselí, a to
jako stížnost na neustálý nepořádek v podobě velkého množství nejrůznějšího odpadu. Ale než jsem se k psaní dostala, situace se naprosto změnila. Již delší dobu je
podchod pořád uklizený, nezapáchající,
takže člověk, který tudy pravidelně prochází, již může namísto odporu pociťovat radost. Proto asi za všechny svoje spoluobčany, kteří toto místo znají, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a kterým průchod činil dost značné obtíže, vyjadřuji své poděkování a přání, aby to díky stejné péči tak
i nadále zůstalo. Vyskytl se ale problém jiný. V ulici 5. května za domem číslo 2 těsně u budovy Policie České republiky je malý výklenek, kam si někdo pravidelně odkládal (paradoxně perfektně sešlápnuté)
PET lahve od piva. Asi se mu také líbilo, že
jsem je pak za něj odnášela do tříděného
odpadu. Nyní tam ale je vyhozený velký
elektrický bojler a k němu přibývají další
objemné krabice odpadu i běžných odpadků, takže se z toho stává skládka. Proto
prosím, dá se toto místo vyčistit, než se situace bude zhoršovat? Tentokráte opravdu
nepřispěji svou snahou.
S pozdravem
Danuše Bílíková

ADVOKÁT RADÍ
Soused mi vyhrožuje, že mi ořeže nebo pokácí strom rostoucí
na mé zahradě s tím, že mi dal
ultimátum, do kdy ho mám ořezat sama. Pokud jej nesplním,
tak přistoupí ke „svépomoci".
Důvodem „ultimáta“ má být
přesah větví či kořenů na zahradu souseda. Dlužno podotknout, že jde o vilovou zástavbu,
kde se historicky zahrady stromy osazovaly, rostou tam mnoho desítek let a sousedův majetek není nijak poškozován... Jen
si „ten pán“ chrání svůj
pozemeček….
Je to složité téma, protože zde
velmi záleží na konkrétních detailech případu. Obecně platí, že

pro oprávněnost zásahu proti
stromu na sousedním pozemku
musí být důsledek přesahu natolik závažný, že převáží obecný
zájem na integritě stromu (např.
kořeny narušují základy domu,
stíní oknům, listí zanáší bazén či
hrozí jeho pád - § 1016 občanského zákoníku). Pokud tento důvod
není, zákon to neumožňuje
(vlastník je povinen strom strpět). Navíc stromy lze takto svépomocí upravit jen v určitém vegetačním období a dále nesmí jít
o chráněný strom. Uvedená hrozba proto nemusí být ve všech případech oprávněná a legitimní.
Jakub Schejbal,
advokát

DEN OTCŮ V MŠ OHRADNÍ
Tentokrát v mateřské škole uspořádali den pro tatínky, ale i maminky
a jiné příbuzenstvo v indiánském duchu. Dopoledne si děti prožily dramatický příběh v tělocvičně. Byl o démonovi, který sežral slunce. Odpoledne potom společně s rodiči plnily náročné úkoly ve všech třídách
i na zahradě. Odměnou jim pak byly sladkosti, koláče od šikovných
kuchařek a opékání špekáčků na táborovém ohni. A co všechno si děti
vyzkoušely? Vyrobily si čelenky, kreslily na látky, učily se indiánské
uzly, pracovaly na IT tabuli, projely se v kanoi, překonávaly dráhy obratnosti, jezdily na koni, lovily dravou zvěř, cvičily se v házení tomahawkem, luštily obrázkové písmo, malovaly si obličej, tvořily mapu, navštívily teepee s pravým šamanem a tancovaly válečný tanec.  (red)

■ Vlastnoručně opečený špekáček byl příjemnou odměnou.
Foto: MŠ Ohradní

Máte vlastní kolo a chuť se hýbat?
Spolek Černí koně, který sdružuje na kolech sportující lidi s handicapem, hledá
dobrovolníky na jejich doprovod. Co pomoc obnáší? Přijedete na závod a dostanete závodníka na starost. V případě, že závodník na trati nemůže vlastní silou překonat překážku (třeba kořen stromu) pomůžete mu a pokračujete dál.
„Prožijete krásný den na čerstvém vzduchu ve společnosti lidí, kteří vás nakazí
svojí neutuchající chutí překonávat úskalí, a to nejen na trati,“ říká Jiří Bajer
z Černých koní. Kontakt: jirka@cernikone.cz, www.cernikone.cz.
(red)

čtyřkasportuje

SEMINÁŘ O PROBLEMATICE FINANCOVÁNÍ SPORTU
V prostorách Nuselské radnice proběhl v únoru
seminář pro ekonomické pracovníky tělovýchovných jednot, sportovních klubů a dalších neziskových organizací v oblasti sportu organizovaný
Pražskou tělovýchovnou unií ve spolupráci
s městskou částí Praha 4. Z vybraných témat se
probírala účetní a daňová problematika neziskových organizací, novinky v účetnictví a novela
občanského zákoníku. Důležitým tématem bylo
financování sportu a nový informační systém
České unie sportu, který by měl zlepšit komunikaci mezi zájemci a sportovními kluby, sportovními zařízením apod. Seminář v obou dnech navštívilo na 200 účastníků a byl přínosem i pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 4, kteří se
zabývají dotační politikou. Akce proběhla pod záštitou zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS),

■ Vzdělávací akce proběhla pod záštitou
zástupce starosty Zdeňka Kováříka (uprostřed). Foto: MČ Praha 4

který se semináře spolu se zastupitelkou Lucii
Michkovou (ODS) rovněž zúčastnil.
(red)

Rozhovor s Jaroslavem Chvalným,
předsedou Pražské tělovýchovné unie
Zvyšují se počty členů Pražské tělovýchovné unie?
Pražská tělovýchovná unie (PTU) je poněkud specifickým
spolkem, sdružuje totiž pražské sportovní kluby a sportovní
svazy a poskytuje jim zejména právní a ekonomický servis,
který jim usnadňuje orientaci v poněkud komplikované legislativě v této oblasti. Počet členů se tak odvíjí od poptávky
po této „službě“. Sdružujeme 378 sportovních klubů
a 26 sportovních svazů působících na území Prahy. V posledních dvou letech se počet členů stabilizoval.
S jakými dotazy se členové na PTU nejčastěji obracejí?
Jsou to především dotazy v oblasti účetnictví, daní, ekonomiky, dotací, legislativy a práva. Aktuálně je to především problematika znovuobnovení jednoduchého účetnictví, změny
v oblasti podvojného účetnictví a aplikace nového občanského zákona do činnosti sportovních klubů a svazů.
Mohu jako sportující jedinec - amatér s PTU rovněž
konzultovat svoje problémy?
Pokud jste členem sportovního klubu, který je členem PTU,
tak se samozřejmě můžete s dotazem, například týkajícím se
zranění, na nás obrátit. Služby jsou pro naše členy bezplatné.
Jak se vám spolupracuje s městskou částí Praha 4?
Velmi dobře. Jsme doufám na začátku oboustranně výhodné
spolupráce. Dokázali jsme to nedávnou spoluprací při ekonomického a legislativního semináře, kde nám městská část Praha 4
vyšla velmi vstříc, zejména zapůjčením pěkných prostor. Za to
jsme se doufám „odvděčili“ kvalitní a hojně navštívenou akcí.

Ing. František Jezdinský *19/4/22

Srdečně gratulujeme tatínkovi k 94. narozeninám.
V roce 1968 se skupinou významných hospodářských
osobností spoluzakládá Svaz řídících pracovníků a je
jeho generálním tajemníkem, po jeho zrušení zakládá
pražskou pobočku Českého svazu vědeckého řízení.
1998-2007 Člen Evropské seniorské unie v Bruselu, 1992
organizuje založení České manažerské asociace a je
autorem a prvním organizátorem soutěže Manažer
roku. Zakládá Manažerský seniorský klub, je při vzniku
Etického fóra. Za svou tvůrčí činnost byl jmenován čestným členem ČMA
a dvojnásobným nositelem čestného odznaku Manažer roku, konečně
i uveden do síně slávy ČMA.
Je nejstarším členem organizace Slow Food® Prague.
Napsal také libreto k operetě Veronika, muzikál Poustevník a ve svých
90 letech knihu povídek Rozverné historky z minulého století.
Ve svých letech je štramák se smyslem pro humor.

Úspěšné tanečnice TS DEMO
Soutěžní taneční sezóna sól a duet v disco dance je
u konce a tanečnice taneční skupiny DEMO z Prahy 4 se
mohou pochlubit velkými úspěchy. Nela Mecerová získala 1. místo v žebříčku CDO v kategorii děti disco dance,
výkonností třída B. Úspěšně zakončila svou taneční sólovou sezonu 1. zlatým umístěním na únorové pohárové
soutěži v Praze 4, kde porazila 24 konkurentek. Výborný
výkon předvedla v této soutěži i Lenka Lukešová, pro
kterou to byla zároveň její sólová premiéra. V průběhu
sezony skvělých výsledků dosahovala i duetka Nelinka
Peerová s Anetkou Černíkovou a Emča Bejčková s Fridou
Kronbergerovou. V celkovém žebříčku si Nelinka s Anetkou vytančily 3. místo a Emča s Fridou 4. místo v kategorii disco dance dua výkonnostní třídy A. Více o Taneční
skupině DEMO na www.tanecniskupinademo.cz, info@
(red)
tanecniskupinademo.cz či na Facebooku. 

■ Nela Mecerová triumfovala v taneční
pohárové soutěži. Foto: Jitka Žaloudková

Neomezené vstupy
Vacushape

890,-/měsíc

Kruhový trénink na
stolech Shapemaster

690,-/měsíc

Balíček Super Woman

(Vacushape, stoly Shapemaster,
Lymphastim, Rolletic, Vibrační plošina)

Hanusova 1537/1a, Praha 4
300 m od metra Pankrác

SC-361428/01

1390,-/měsíc
725 907 804
www.haniel.cz
SC-361438/01

KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ
AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátké čekací lhůty, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení lékaře!
• Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí
digitální dermatoskopie
• Vyšetření znamének, pih a bradavic
• Léčba onemocnění nehtů a vlasů

• Léčba oparů a akné
• Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
• Kosmetické poradenství, korektivní dermatologie
• Kontrola mateřských znamének před letní sezónou!

Stačí se jen objednat! Tel.: 604 120 223,
každý všední den mezi 9 a 13 hodinou.
Kontakt: Údolní 93, Praha 4 - Braník, Tel.: 244 466 821, e-mail: info@dermalink.cz

www.dermalink.cz
SC-361156/01
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volnýčas
CESTOU NECESTOU
NUSLEMI
V neděli 3. dubna se ve 14.00 hodin sejdou U Nuselské sokolovny (ulice Na Květnici 700/1A) zájemci o přibližně dvouhodinovou procházku Nuslemi,
kterou pořádá společnost Praha neznámá. Co na
vás čeká?
Povídání o Nuselském mostě, zvenčí navštívíte
Divadlo Na Fidlovačce, připomenete si návštěvu
prezidenta Masaryka ve Fordových domech, dozvíte se, jak se dalo využít nuselské návrší a velmi
pravděpodobně se také stanete svědky rozsáhlých
oprav Nuselské ulice. Rezervace míst na info@prahaneznama.cz nebo na telefonu 731 802 799.
Vstupné: dospělí – 150 Kč s rezervací (+50 Kč bez
rezervace), studenti a senioři (65+) – 100 Kč s rezervací (+50 Kč bez rezervace), děti do 12 let –
zdarma.
(red)

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
VSTUPENKY
DO MUSEA KAMPA!
Museum Kampa od svého otevření v roce 2003 spravuje
sbírky středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky a Otto Gutfreunda.
Pravidelně připravuje krátkodobé výstavy nejen autorů
zastoupených ve sbírkách,
ale i dalších českých a zahraničních tvůrců. Museum
Kampa – Nadace Jana
a Medy Mládkových všechny své sbírky soustavně doplňuje a rozšiřuje. Mimo jiné stojí za zmínku například akvizice děl Františka Kupky ze
sbírky Lilli Lonngren Anders, která je v současnosti vystavena veřejnosti. Zakoupením této kolekce Nadace rozšířila
a vhodně doplnila sbírku a dává návštěvníkům možnost pochopit přerod Kupkovy figurativní tvorby do abstraktní roviny
a jeho myšlenky, které tomuto zlomu v jeho tvorbě
předcházely.

soutěžní otázka:

Jak se jmenuje aktuální výstavní projekt
Františka Kupky?
a) Vanoucí modře
b) Svítící červeně
c) Stojací vody
Odpovědi zasílejte do 12. dubna 2016 na e-mail martin.dudek@ceskydomov.cz. Soutěž je o 10 x 2 vstupenky. Ty získá
autor/ka 2., 15., 30., 45., 55., 65., 75., 80., 85. a 100.
správné odpovědi.

VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:
(správná odpověď – b) krajta: Jana Šunková, Marek Laurol a Hedvika Sprinklerová. Gratulujeme!

MÁTE ZÁJEM O HISTORICKÉ MODELY?
Josef Kolínský (92) z Kačerova, dlouholetý obyvatel naší městské části, se obrátil na redakci
Tučňáka s následujícím přáním: „Stěhuji se mimo Prahu a redukuji věci. Proto bych rád někomu věnoval věrné modely mlátičky a oračky
z 30. let 20. století, které jsem sám vyrobil.“
Jako vyučený strojní zámečník měl pan Kolínský zmíněné stroje doslova v malíčku, protože je
často v mládí opravoval. „Znám je dopodrobna
a ještě teď si vybavuji jejich jednotlivé součástky,“ prozradil. Sestavit jejich modely mu proto
nezabralo ani dva měsíce práce, navíc ke každému namaloval i kulisy.
Zájemci o modely nechť kontaktují redakci
Tučňáka, e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
nebo tel. 774 820 075.
(red)

■ Josef Kolínský se svými modely, vlevo
uprostřed je nabízená oračka. Foto: Martin Dudek

Světový den zdraví
NABÍDNE ŘADU INFORMACÍ

NEJVĚTŠÍ SBÍRKA ETIKET
JE UKRYTA V KRČI

Ve třech sálech Nuselské radnice v Táborské ulici se
uskuteční ve středu 6. dubna od 9.30 do 18.00 hod.
akce na podporu Světového dne zdraví. Letos se ponese v duchu rizik a jejich prevence ve vztahu k životnímu stylu. Na školáky, předškoláky, mládež, rodiče i prarodiče čeká řada zajímavých, často i interaktivních stanovišť. Návštěvníci získají mnoho užitečných informací, od zdravé výživy přes péči o oči až
třeba po množství tuku v těle či rizika kouření. (red)

Ladislav Likler, dlouholetý propagátor a historik
mlékárenství a znalec sýrů, shromáždil unikátní
a celosvětově dosud nepřekonanou sbírku sýrových etiket. Obsahuje přes 200 000 kousků a je
pečlivě archivovaná v krčském objektu firmy Laktos. „Zájemcům samozřejmě umožním si sbírku
prohlédnout, stačí se jen domluvit na termínu,“
sdělil Ladislav Likler, jehož kontaktní telefon je
602 214 978.
(md)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN)
Klub TOP 09
Klub STAN - Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

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

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání: www.ceskydomov.cz
Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2016.

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka,
dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu:
tucnak@praha4.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Ing. Jan SCHNEIDER

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

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
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inzerce

Jsme tým, jsme RE/MAX Harmony
Rádi se Vám postaráme o prodej Vašeho bytu.
Poradíme s tržní cenou, připravíme smluvní dokumentaci,
ochráníme Vaše finance.
Jsme profesionálové, víme, jak se to dělá správně.
Naše kancelář působí na Praze 4 již deset let, těší nás,
že již spoustě klientů jsme pomohli k novým domovům.
Rádi budeme spolupracovat i s Vámi.
www.remaxharmony.cz, www.karieramaklere.cz

605 721 944, harmony@re-max.cz

Vaše realitní kancelář na Praze 4
SC-361432/01

SC-361435/01
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