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slovostarosty

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,

v říjnu jsme volili své zástupce do obecních zastupitelstev, ze kterých vzešlo i nové Zastupitelstvo městské části Praha 4. Čeká ho řada úkolů,
za všechny bych rád zmínil vybudování domova
pro seniory v Hudečkově ulici, vyřešení společnosti 4-Energetická ve prospěch obyvatel Prahy 4
a zajištění vyrovnaného rozpočtu městské části
a všech služeb pro obyvatele i navzdory stále
klesajícímu příspěvku od magistrátu.

Demokratické uspořádání společnosti a státu,
dodržování lidských práv a svobod jsou hodnoty,
o které je třeba neustále bojovat, které je třeba
bránit před pokusy o vytvoření jakéhokoli
autoritářského režimu. Dovolte mi, abych vás
při této příležitosti pozval na pietní akt, kterým si
v pondělí 27. října od 12.00 hodin připomeneme
na náměstí Generála Kutlvašra Den vzniku samostatného Československa.

V říjnu si připomínáme vznik Československé
republiky, na jejíž tradice v České republice navazujeme. Stojí za připomenutí, že nový stát byl
ustaven jako parlamentní republika, na ideálech
svobody a demokracie, a její politický systém byl
založen na volné soutěži politických stran. Dnes
to mnoha lidem může připadat jako samozřejmost, ale dvě po sobě jdoucí totality – nacistická
a komunistická – svědčí o tom, že to samozřejmost není, nebyla a zřejmě ani nebude.

Vážení spoluobčané, záleží mi na Praze 4. Díky
vašim hlasům pokračuji v práci v zastupitelstvu
naší městské části a budu dál prosazovat vaše
zájmy a hájit veřejně své názory, jak jsem to
dělal v minulých letech.

Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4
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„Sedět na zadku by mne zabilo,“ říká temperamentní
černovláska.

18

Máte doma budoucího prvňáčka? Pokud ano, jistě vám
přijde vhod přehled termínů Dnů otevřených dveří
a zápisů dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných
městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016.
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Při příležitosti 97. výročí památné bitvy u Zborova v roce 1917 jsme si letos připomněli podíl československých
legionářů na založení svobodného a demokratického
Československa. Ti se rovněž nesmazatelně zapsali do
historie Spořilova. Pokud procházíte kolem bývalé budovy Občanské záložny v Michli, nacházející se v těsném
sousedství pobočky Komerční banky, jistě si všimnete
sochy v nadživotní velikosti na pylonu kruhové přístavby.
Málokdo však něco ví nejen o soše samotné, ale především o jejím tvůrci Bohumilu Stehlíkovi.
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téma
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH TĚSNĚ ZVÍTĚZILO HNUTÍ ANO
V pátek 10. října a v sobotu 11. října proběhly volby do Zastupitelstva MČ Praha 4. Voliči vybírali celkem 45 zastupitelů.
Na prvním místě se umístilo se ziskem 12 mandátů hnutí ANO 2011.
Druhé místo obsadila Trojkoalice KDU-ČSL, SZ a STAN se ziskem
11 mandátů, třetí je TOP 09, která získala 10 mandátů. Česká strana

sociálně demokratická a Občanská demokratická strana je shodně na
čtvrtém místě se ziskem 5 mandátů, na šestém místě se umístilo hnutí
Pro Prahu se ziskem 2 mandátů.

Zvolení zastupitelé a zastupitelky
TROJKOALICE
STRANA ZELENÝCH,
KDU-ČSL,
STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ
(11 mandátů)

ANO 2011
(12 mandátů)
Bc. Petr Crkoň
29 let, podnikatel
RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D.
34 let, hydrolog
Ing. Viktor Janouškovec
41 let, ředitel
MUDr. Aneta Krajcová
33 let, lékařka,
vysokoškolský pedagog
Ing. Radek Lacko
46 let, ekonom
Ing. Antonín Lébl
58 let, ekonom

Mgr. Jarmila Machová
53 let, právnička
Prof. Martin Nikolo, Ph.D.
52 let, vysokoškolský pedagog
Zdeněk Pokorný
41 let, podnikatel
Ing. Ondřej Růžička
35 let, projektant
Ing. Ivo Vaněk, EUR. ING.
58 let,
ředitel neziskové organizace
Mgr. Lukáš Zicha
31 let, podnikatel

TOP 09
(10 mandátů)
akad. arch. Jaromíra Eismannová
69 let, architektka
Bc. Michal Hroza
38 let, ředitel odboru, ÚSTR
PhDr. Petr Kučera
30 let, protokolista,
zastupitel MČ Praha 4
Ladislav Kunert
55 let, vedoucí oddělení,
zastupitel MČ Praha 4
Mgr. Jan Petr
35 let, právník,
zastupitel MČ Praha 4

Mgr. Patrik Šebesta, DiS.
41 let, bezpečnostní konzultant
Ing. Alois Těšitel
60 let, manažer,
zastupitel MČ Praha 4
Filip Vácha
36 let, energetik
Marie Zacharová
45 let, asistentka
Ing. Jitka Zykánová
60 let, redaktorka

OBČANSKÁ
DEMOKRATICKÁ STRANA
(5 mandátů)
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
43 let, právník a ekonom,
vysokoškolský pedagog
MUDr. Klára Cingrošová
47 let, manažerka klinického
hodnocení léčiv

STRANA 4

Ing. Zdeněk Kovářík
52 let, syst. inženýr, odborník
na rozpočty, pod. v obl. říz. tech.
Bc. Lucie Michková
37 let, radní MČ Praha 4
Ing. Jaroslav Míth
40 let, bankéř – spec. fin. obč.,
starosta Sokola Podolí

RNDr. Jiří Bendl, CSc.
59 let, přírodovědec, VŠ pedagog,
promotor cyklodopravy,
zastupitel MČ Praha 4
Adéla Gjuričová, Ph.D.
42 let, historička,
o.s. Náš Braník
Ing. Marie Jelínková
48 let, daňová poradkyně,
místopřed. 4-občanská, o. s.
Mgr. Iva Kotvová
55 let, geografka,
zastupitelka MČ Praha 4
Ing. Daniel Kunc
42 let, daňový poradce,
člen Občané postižení SJM, o. s.
Petr Kutílek, M.A., M.S.
38 let, manažer,
iniciátor petice 4 bez hazardu.cz

Jana Niklová
51 let, obchodní ředitelka,
zakladatelka Dámského klubu
Mgr. Alžběta Rejchrtová
67 let, překladatelka,
předsedkyně
Občané postižení SJM, o. s.
zastupitelka MČ Praha 4
Mgr. Petra Rejchrtová
45 let, učitelka,
předsedkyně 4-občanská, o. s.
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
57 let, kancléř ČVUT
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
49 let, přírodovědec,
VŠ pedagog,
zastupitel MČ Praha 4

ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
(5 mandátů)
Ing. Jiří Bodenlos
52 let, zástupce starosty
městské části Praha 4
Ing. Petr Horálek
37 let, redaktor, ekonom,
zastupitel MČ Praha 4
Drahoslava Krejčová
52 let, podnikatelka,
zastupitelka MČ Praha 4

Karel Ptáčník
67 let, vedoucí provozu
dopravního podniku,
radní MČ Praha 4
PhDr. Karel Šplíchal
67 let, historik, pedagog,
zastupitel MČ Praha 4

PRO PRAHU
(2 mandáty)
Pavel Caldr
37 let, starosta
MČ Praha 4

Bc. Jan Schneider
30 let, ředitel zdravotnického
zařízení, zastupitel MČ Praha 4

aktuálně

Renáta Havlíková, ředitelka OŘ PČR pro Prahu 4:

„SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍM ÚŘADEM JE NADSTANDARDNÍ“
Policejní obvodní ředitelství pro Prahu 4 má od srpna novou ředitelku. Do funkce
byla ustanovena Mgr. Renáta Havlíková (47), která od roku 2003 pracovala v úseku
vyšetřování a u policie působí téměř 28 let.
kamer městského kamerového systému. Rovněž se musíme zaměřit na účinnou prevenci, aby si lidé lépe chránili
vlastní majetky.

MGR. RENÁTA HAVLÍKOVÁ řídí tisíc policistů a policistek, z nichž 208 slouží v základních útvarech
sídlících v MČ Praha 4.
Foto: Zdeněk Kříž
S jakými bezpečnostními problémy se MČ Praha 4
v současnosti nejvíce potýká?
Trestná činnost se tu nikterak neliší od obdobné na
jiných místech metropole, co do počtu spáchaných činů
je však výrazně vyšší. Zejména jde o vloupání do motorových vozidel, krádeží jejich součástek a věcí. Letos jsme
také zaznamenali vyšší počet krádeží jízdních kol, ke kterým dochází v okolí obchodních center. V zimním období
lze předpokládat i více problémů s osobami, které nemají
obydlí a přístřeší a snaží se neoprávněně využívat opuštěné a neobydlené prostory v teritoriu MČ Praha 4.
Jaké navrhujete řešení pro vyjmenované nešvary?
Ze strany policie jsou pravidelně prováděny cílené
akce zaměřené na pouliční kriminalitu v místech, kde
dochází k výraznému zvýšení trestné činnosti nebo jsou
i jinak rizikovou oblastí. Po dohodě s bezpečnostní komisí ÚMČ Praha 4 navrhujeme lokality vhodné pro instalaci

Jak hodnotíte spolupráci s Úřadem MČ Praha 4?
Spolupráce s ÚMČ Praha 4 je nadstandardní, při
větších akcích úzce spolupracujeme. V této souvislosti
bych ocenila radní Lucii Michkovou za její aktivní přístup
a pomoc při řešení problémů. S úřadem si předáváme
informace, a úkoly na úseku bezpečnosti jsou tak řešeny
rychle, cíleně a zpravidla vedou k nalezení východiska
dané situace. Radnicí poskytnuté technické prostředky
využíváme k dokumentaci trestné činnosti a událostí
či k operativní činnosti našich útvarů. A některým policistům, kteří vykonávají službu v místním teritoriu, byl ÚMČ
Praha 4 přidělen k pronájmu obecní byt.
Kolik policistů je služebně činných v Praze 4? Budou
se jejich stavy zvyšovat?
Na území MČ Praha 4 je zřízeno pět základních útvarů, jedná se o MOP Spořilov, MOP Podolí, MOP Nusle,
MOP Pankrác a MOP Lhotka. Tabulkově máme 208 míst
a neobsazená se nám daří zaplňovat. Navýšení počtu
policistů bych uvítala, ale jsem realistka a vím, že v současné době nelze očekávat přerozdělení služebních míst
ve prospěch Prahy 4.
Vážným problémem jsou drogy v ulicích. Pomohla by
policii v boji proti drogovým dealerům a uživatelům
návykových látek větší součinnost obyvatel?
Občané se zajímají o své okolí a předávají i podněty
z oblasti drogové problematiky, které policejní orgány
vyhodnocují a následně řeší zpravidla v trestně-právní
rovině. Policie však nedoporučuje aktivní zákroky ze strany občanů, mohly by být velmi rizikové. Současný trend
spolupráce je vyhovující.

Není snad dne, kdy by nedošlo v Praze 4 k vykradení vozidla. Je jasné, že policisté nemohou být všude,
nicméně nemohla by se přece jen zvýšit a prodloužit
jejich přítomnost v místech, kde jsou krádeže na
denním pořádku?
S ohledem na skutečnost, že vloupání do motorových
vozidel a jejich krádeže jsou páchány plošně, zaměřujeme výkon služby podle dostupných zdrojů, sil a prostředků. Do míst se zvýšenou pouliční kriminalitou jsou nasazovány rovněž hlídky policistů v civilu. Pozitivní výsledky
přinášejí i dopravně bezpečnostní akce, při kterých dochází k uzavírání hlavních páteřních komunikací a jsou
kontrolovány projíždějící motorová vozidla.
Nedílnou součástí práce policistů jsou osvětové
akce. Které se podle vás osvědčily?
Určitě se osvědčily osvětové akce v základních a mateřských školách, na kterých spolupracujeme s oddělením
tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
Naši policisté se rovněž podílejí na preventivních přednáškách v domovech pro seniory. Každoročně vyhlášená
dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Smajlík“ patří
mezi nejpozitivněji hodnocené akce nejen samotnými
policisty, ale i veřejností.
Blíží se konec letošního roku. Co si v oblasti bezpečnosti přejete do toho následujícího?
Jistě nižší počet případů trestné činnosti, což se nám
v letošním roce splnilo, neboť je výrazně nižší než loni.
Co nejvíce eliminovat majetkovou trestnou činnost,
zastavit nárůst krádeží motorových vozidel a jízdních
kol. Pokračovat v úspěšných bezpečnostních akcích,
což má ve svém důsledku i vliv na pozitivní vnímání
bezpečnosti v Praze 4. A aby se policii nadále dařilo být
co nejdříve na místech, která vyžadují jejich akutní
přítomnost. V současné době máme od nahlášení
situace dojezdový čas do pěti minut v denních hodinách
a do tří minut v nočních hodinách, což považuji za
výborné hodnoty.
(md)

NUSLE SE BOUŘÍ PROTI SUBSTITUČNÍ LÉČBĚ
Obyvatelé Nuslí zaslali otevřený dopis MÁME TOHO
DOST!, kterým vyzývají poskytovatele substituční léčby
Remedis, s. r. o, zastoupenou jednatelem MUDr. V. Řehákem, aby přemístil substituční léčbu narkomanů, umístěnou ve Vladimírově ulici, z bezprostřední blízkosti škol

a dětských zařízení. Dochází totiž k jejímu zneužívání
a k injekční aplikaci narkomany přímo na ulicích, před zraky
dětí i dospělých.
„Situace je neúnosná! Nechceme v Nuslích otevřenou
drogovou scénu! Chceme bezpečí a čisto pro naše děti, nás

O ODHOZENÉ JEHLY NARKOMANŮ se již píchli dospělí i malé dítě a strážníci je
musí sbírat s nejvyšší opatrností.
Foto: archiv

obyvatele, seniory i psy. Chceme život bez použitých injekčních stříkaček a obalů od Subutexu,“ píše se v dopise.
Petici proti drogám vedle škol a dětských zařízení podepsalo více než 1200 občanů – petentů, informace na
www.peticeprotidrogam.cz či na Facebooku.

SUBUTEXOVÁ LÉČBA V NUSLÍCH přivedla do této oblasti problematické osoby,
které ztrpčují místním občanům život.
Foto: archiv

STRANA 5

aktuálně
JEN NEZPOCHYBNITELNÁ MĚŘENÍ MOHOU SPOŘILOVU PŘINÉST ŘEŠENÍ
Pětasedmdesát tisíc
aut denně, z toho osm
tisíc kamionů, popojíždějících v ranní a večerní
špičce na dopravní smyčce kolem Spořilova. To
je takřka každodenní
scénář místního života.
Intenzivní snaha občanských sdružení, podpořená MČ Praha 4, však stáJiří Bodenlos (ČSSD),
le nevede k výsledkům,
1. zástupce starosty
které by něco řešily.
„Mediální válka, která se vede mezi státem
a patnácti tisíci občany, kteří jsou už několik let
rukojmími zavřených sjezdů z D1 u Běchovic
a Písnice, se vede v argumentační rovině – zda
je situace opravdu tak vážná, jak zdejší obyvatelé tvrdí, nebo ne. Rozhodnout to mohou jedině
objektivní měření,“ konstatuje 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD) a dodává: „Naštěstí jich
máme v ruce stále víc.“

PRŮLOMOVÁ MĚŘENÍ
EMISÍ A HLUKU
Prvním průlomovým měřením se stal monitoring emisí, který inicioval 1. zástupce starosty
Foto: archiv

Jiří Bodenlos ve spolupráci se senátorkou
MUDr. Evou Sykovou (ČSSD) a zajistil Ústav
experimentální medicíny AV ČR letos v březnu.
Měření se zaměřilo především na prachové
částice a skupinu karcinogenních uhlovodíků,
které poškozují játra, slezinu, mozek, placentu
a negativně ovlivňují vývoj dětí. Týdenní měření
probíhalo jak venku, tak ve dvou bytech na
Hlavní a Čtyřdílné ulici. Výsledky ukázaly limitní a lehce podlimitní hodnoty u vnitřních čidel
a několikanásobné překročení hodnot u venkovních čidel.
Druhým argumentačně významným měřením se stalo měření hluku kolem dopravní
smyčky tvořené ulicemi Choceradská, Spořilovská a 5. května letos na jaře. Potvrdilo, že
limity jsou překračovány a vedlo k přípravě
protihlukových stěn a zemních valů u Spořilovského plácku. Pokud mobilní stěny nepomohou, přistoupí se i k odfrézování 4 cm asfaltu
a jeho nahrazení nízkohlučnou vrstvou podél
Starého Spořilova, v ulicích Spořilovská,
Senohrabská a Na Chodovci. „Klíčovým bodem
problému je hygienická výjimka, která byla
Spořilovské udělena hygienickou stanicí od ledna 2009 do konce roku 2013,“ vysvětluje Jiří
Bodenlos a pokračuje: „Bohužel, zdá se, že
Technická správa komunikací jedná o jejím
obnovení, aniž bychom s tím mohli my jako
městská část nebo sami obyvatelé něco udělat.
Žádná dočasná opatření nepomohou, i když
problémy zmenší. Jedině otevření sjezdů a dokončení pražského obchvatu – nebo zastřešení
Spořilovské – může situaci doopravdy změnit.“
Jak ale upozorňuje senátorka MUDr. Eva
Syková, k tomu je třeba schválení nového zákona, který by omezil možnosti místních samospráv účinně blokovat výstavbu dopravních
staveb celostátního významu.

PROJEKT SENZORICKÉ SÍTĚ

Ing. VÁCLAV JIROVSKÝ, CSc., (vlevo) z ČVUT prezentuje projekt senzorického měření na Spořilově.

Na základě předchozích měření se proto
přistoupilo k projektu s mnohem vyšší vypovídající hodnotou. Má název TRAFFICSENSNET,
vyvinuli ho na ČVUT a implementuje ho ČVUT
společně s MČ Praha 4 a dalšími partnery. Na 25
místech Spořilova jsou instalována čidla, která
budou přes GPS zhruba rok posílat průběžně

JIŘÍ BODENLOS, 1. zástupce starosty městské části
Praha 4, objasňuje dopady znečištění a hluku na
občany Spořilova.
Foto: archiv
data o stavu znečištění. Jeho unikátnost je v tzv.
senzorické síti, která umožňuje sledování „právě
teď“. Doposud bylo území monitorováno na
principu aproximace matematického modelu.
„Nyní jde o data v reálném čase. Měřit se budou
opět emise a hluk, k nim však budou připojeny
ještě další údaje, například rychlost dopravního
proudu, hustota dopravy, počasí apod. Údaje
budou dostupné i pro občany přes internet, mobilní telefony a na tabuli umístěné v informačním centru na Hlavní třídě,“ říká Anna Kotěšovcová za agenturu Conforg.
Městská část a zástupci sdružení ze Spořilova si od tohoto projektu slibují silné argumenty.
„Jen nezpochybnitelná měření nám pomohou
při argumentaci problémů Spořilova na magistrátu či ministerstvu dopravy,“ uzavírá 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.

RADA MČ PRAHA 4 NESOUHLASÍ S VÝSTAVBOU NA PANKRÁCI

Foto: archiv

VIZUALIZACE zamýšleného projektu na Pankráci.
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Do poloviny října se mohly odborná i laická
veřejnost vyjadřovat k dokumentaci záměru
Rezidence Výhledy Pankrác, představující
výstavbu dvou výškových bytových domů
s 24 nadzemními podlažími při ulici Pacovská
a Herálecká I.
Záměr se nyní nachází ve fázi posuzování
procesem EIA, jehož cílem je získat představu
o výsledném vlivu stavby na obyvatelstvo a životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto
ohledu vhodné ji realizovat.
„Stavba dvou výškových solitérních budov je
navrhována mezi stabilizovanou zástavbu pěti-

podlažních řadových domů, čímž je v rozporu
s platným územním plánem. Záměr, který nerespektuje územní plán, charakter a urbanismus
místa, nelze v žádném případě akceptovat. Proto již městská část Praha 4 zaslala svůj nesouhlas s touto stavbou, přijatý usnesením Rady
městské části Praha 4, na magistrátní Odbor
životního prostředí,“ uvedl starosta Pavel Caldr
(Pro Prahu) a dodává: „Nedovedu si představit,
že by závěrečné stanovisko orgánu EIA k tomuto předimenzovanému, arogantnímu záměru
bez jakékoliv vazby a reakce na okolní prostředí
bylo jiné než nesouhlasné.“

aktuálně

POMOZTE VYLEPŠIT AREÁL KOUPALIŠTĚ LHOTKA
Až do 19. listopadu
máte ještě stále šanci
navrhnout budoucí vybavení koupaliště na
Lhotce. Anketa byla
vyhlášena v minulém
čísle měsíčníku Tučňák, protože relativně
velké pozemky areálu
umožňují výstavbu
Pavel Caldr,
například dalších venstarosta MČ Praha 4
kovních a krytých
hřišť a sportovišť. „Z dosud došlých názorů
a připomínek je zřejmé, že pravidelní i občasní
návštěvníci koupaliště preferují nové hřiště na
beachvolejbal, víceúčelové hřiště a zřízení
dětského koutku s herními prvky. To vše za
předpokladu zachování současných travnatých
pláží,“ stručně okomentoval prvotní výsledky
ankety starosta městské části Praha 4 Pavel
Caldr (Pro Prahu).
Vaše další názory, podněty a návrhy můžete
napsat na e-mail: anketa.koupaliste.lhotka@praha4.cz nebo v písemné podobě odevzdat
v některém z informačních center úřadu

městské části Praha 4. Do předmětu e-mailu
nebo na obálku uveďte „Anketa – koupaliště
Lhotka“.

VÍTĚZNÝ SOUBOJ S INVESTOREM
Koupaliště jako privatizační dědictví prodal
stát soukromému investorovi v roce 2005
a investor toto oblíbené relaxační místo mnoha
Pražanů uzavřel v roce 2012. Na místě zavřeného koupaliště
plánoval vybudovat
projekt s novými bytovými domy. Praha 4
dlouhodobě usilovala
o jeho zpětné získání
do vlastnictví, což se
v letošním roce konečně podařilo.
Původně investor
požadoval za areál
koupaliště s 23 tisíci
metry čtverečních zelené plochy 70 milionů korun. „Jednali

jsme několik měsíců a dojednanou cenu považuji za nejlepší možný výsledek, kterého jsme
mohli dosáhnout,“ uvedl již dříve starosta Pavel
Caldr. Investor nakonec souhlasil s prodejem
koupaliště za 58 milionů korun a minulé
Zastupitelstvo městské části Praha 4 odkup
odsouhlasilo. S otevřením koupaliště se počítá
v létě příštího roku.
KOUPALIŠTĚ LHOTKA příští rok opět ožije.

Foto: Zdeněk Kříž

VEŘEJNÝ PROSTOR ZPĚT K LIDEM
Krátce před volbami se v rámci územního řízení konalo veřejné projednání záměru vystavět
na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova osmnáctipatrový administrativní věžák, kterého se vedle
zástupců investora účastnili lidé bydlící v ulici
Přímětická, Budějovická, Batelovská a zástupci
spolku Občané postižení Severojižní magistrálou. Investorem je stejná rakouská skupina,
která v Jihlavské ulici zlikvidovala vzrostlou
lipovou alej a nyní na jejím místě staví Administrativní centrum Kačerov.
Také na Budějovickém náměstí by stavba
bezohledně zabrala veřejný prostor, ztížila průchod pěším i cyklistům a do oblasti přitáhla
další stovky aut, které by svým provozem
zhoršily průjezdnost okolních ulic, zvýšily
znečištění a hluk. Stavba je v rozporu se zákony o ochraně životního prostředí i v rozporu
s územním plánem, který nedovoluje do stabili-

zovaného území umisťovat takto naddimenzovanou stavbu. Občané vyjádřili s plánovanou
stavbou svůj nesouhlas a na jednání bylo
předloženo i nesouhlasné vyjádření starosty
za městskou část. Vycházelo z usnesení, které
na zastupitelstvu prosadila Strana zelených,
že rada městské části má ve svých vyjádřeních
ke stavebním záměrům respektovat stávající
judikaturu, že do nadlimitně zatíženého území
lze umístit pouze takový záměr, který tuto zátěž
již dále nezvýší.
Svůj nesouhlas nakonec vyjádřil i Institut
plánování a rozvoje z důvodu, že stavba nedodržuje stavební čáru, klene se nad cyklostezkou
a chodníkem a je příliš vysoká.
Zástupci spolku Občané postižení Severojižní
magistrálou spolu s aktivními občany vzápětí
sepsali petici, v níž žádají magistrát, aby společně s městskou částí odkoupily zpět pozemek,

na němž má administrativní budova stát
a vrátily veřejný prostor lidem, kteří se budou podílet na rozhodnutí, jak se má využít.
Musí již skončit obdoAlžběta Rejchrtová (SZ),
bí, kdy magistrát se
zastupitelka MČ Praha 4
souhlasem městské
části rozprodával veřejný prostor a lidi žijící
v blízkosti magistrály a dalších zatížených ulic
obětoval zájmům ziskuchtivých developerů.
Budějovické náměstí se musí změnit z pouhé
dopravní křižovatky přecpané architektonicky
neladnými stavbami na místo, kde se dá žít
a plnohodnotně trávit volný čas. Připojte se prosím i vy k podpisům pod petici.
Alžběta Rejchrtová,
zastupitelka MČ Praha 4

ZASTÍNÍ ULICI LOMNICKÉHO PŘEDIMENZOVANÁ STAVBA?
Rozestavěná hrubá stavba Administrativního
(objekt A) a bytového komplexu (objekt B)
v ulici Lomnického je stále od loňského roku
zastavena, protože stavebník postupoval v rozporu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením.
„Podporuji požadavky obyvatel na snížení
objektů A i B tak, aby bylo zajištěno jejich
pohodové bydlení ve stávající zástavbě,“ říká

starosta Pavel Caldr (Pro Prahu) a doplňuje: „Při
umisťování staveb a jejich začleňování do území
musí být respektována omezení vyplývající
z právních předpisů chránících veřejné zájmy
a předpokládaný rozvoj území.“
Investor požádal stavební úřad o vydání dodatečného stavebního povolení na podkladě
dopracované dokumentace stavby a všech
doplněných stanovisek. Stavební úřad v září to-

hoto roku vydal v souladu s platným stavebním
zákonem rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby. „Proti vydanému dodatečnému povolení
se městská část Praha 4 odvolala,“ informuje
Pavel Caldr a pokračuje: „Věřím, že moje pomoc
obyvatelům sousedních budov pomůže v odvolacím řízení, které je plně v kompetenci Odboru
stavebního a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy.“
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PARK DRUŽBY ZMĚNÍ NÁZEV NA PARK NA PANKRÁCI
Měsíčník Tučňák vyhlásil v letním dvojčísle
anketu, v níž obyvatelé MČ Praha 4 mohli
rozhodnout o novém názvu parku Družby na
Pankráci, který je takto pojmenován od srpna
roku 1984. Nejvíce došlých hlasů získal park
Na Pankráci před Centrálním parkem Pankrác
a parkem Na Děkance.
Vítězný název byl postoupen Místopisné
komisi hlavního města Prahy, která se ztotožnila s názorem obyvatel MČ Praha 4 a předala
zpracovaný materiál Radě hlavního města Prahy

ke schválení. Lze předpokládat, že do konce
října by mohl být park Družby přejmenován na
park Na Pankráci.
Rada MČ Praha 4 se již dříve pokoušela o přejmenování parku, ve kterém se pravidelně konají společenské, kulturní i sportovní akce určené
všem Pražanům. Mnozí návštěvníci totiž často
nebyli schopni park podle názvu identifikovat
a zbytečně bloudili v okolí Pankráce.
„Rada proto dospěla k názoru, že je potřeba
název parku upravit, aby lépe lokalizoval jeho

TŘICET LET SE V PARKU DRUŽBY konaly společenské, kulturní a sportovní akce, jako nedávno například
oslava Světového dne zvířat. Od listopadu si musejí organizátoři i návštěvníci zvyknout na nový název
park Na Pankráci.
Ilustrační foto: Zdeněk Kříž

V BOJI PROTI SQUATŮM JSME ÚSPĚŠNÍ
V roce 2011 se vedení radnice Prahy 4 pustilo
do koncepční a cílené likvidace squatů, protože dávají nezvaným nájemníkům závislých na
drogách či alkoholu příležitost páchat v okolí
protiprávní jednání nejen proti veřejnému pořádku, ale i majetku. „Nestrpím taková místa na
našem území! Řešili jsme několik desítek případů nedovoleného obývání nemovitostí a pozemků bezdomovci, drogově závislými a dalšími sociálně vyloučenými osobami. Celkem se jednalo
Lucie Michková,
o 40 nemovitostí a 11 pozemků," uvedla radní
radní MČ Praha 4
Lucie Michková (ODS). Nejvíce postiženými
oblastmi jsou katastrální území Michle, Lhotka a Braník.
Úřad MČ Praha 4 úzce spolupracuje s Policií ČR, městskou policií
a stavebním úřadem. „Vždy, když je zaznamenán výskyt nežádoucích
osob, ihned vyzýváme vlastníka objektu k jeho zabezpečení a úklidu. Je
pravdou, že řešení u některých míst trvalo déle, ale ze statistik vyplývá,
že na tento první podnět je v drtivé většině případů reagováno. V jedenácti případech bylo dokonce přistoupeno k celkové demolici neoprávněně obývaných objektů, což je největší úspěch oproti minulým rokům.
V současné době řešíme devět míst a u jednoho případu se čeká na
povolení k demolici od stavebního úřadu, které si vyžádal po naší
urgenci vlastník garáží v Michli," doplňuje Lucie Michková. K dnešnímu
dni vede Odbor životního prostředí a dopravy Prahy 4 dvě správní řízení,
a to u squatů v ulicích Nad Zátiším a Klánova. Pokuta u fyzické osoby
může být až 100 tis. Kč, u právnické 500 tis. Kč.
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umístění,“ sdělil důvod změny 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).

KOMISE ODMÍTLA
SLOVO CENTRÁLNÍ
Místopisné komisi hlavního města Prahy byl
nejdříve doručen návrh na přejmenování parku
na Centrální park Pankrác, který však členové
komise nepodpořili. V odůvodnění je uvedeno,
že název Centrální park vzniká takřka pravidelně na počátku stavebních úprav rodícího se
parku jen jako pracovní pojmenování. Přijetím
jména „centrální“ by se tak na mnoha místech
hl. m. Prahy otevřela cesta ke vzniku stejně
pojmenovaných parků, lišících se pouze názvem
katastrálního území.
Občané Prahy 4 nakonec v anketě vybrali
jméno park Na Pankráci, které již bylo bez problémů místopisnou komisí schváleno. „V současné době není v žádné obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy uveden název park Družby.
Nicméně v budoucnu lze předpokládat, že bude
přijata obecně závazná vyhláška ,O stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy‘ a v návaznosti na tuto právní úpravu je bezpodmínečně
nutné přijmout novou obecně závaznou vyhlášku stanovující pojem veřejná zeleň a práva
a povinnosti vlastníků zeleně a obyvatelů
hl. m. Prahy. Nyní je proto ideální doba pro
změnu názvu parku, protože tento administrativní akt nepřináší žádné vícenáklady,“ podotkl
starosta Pavel Caldr (Pro Prahu).

ŠTAFETOVÉ BĚHY OVLÁDLA ZŠ MENDÍKŮ
Druhou říjnovou středu se konal závod ve štafetovém běhu na sportovním hřišti Kapitol, kde soutěžili žáci základních škol Mendíků, Sdružení a Nedvědovo náměstí. Běželo se v kategoriích 1.–2. třída, 3.–5. třída
a 6.–7. třída, družstva byla smíšená a měla vždy deset soutěžících. První
místo nakonec získali žáci a žákyně ze ZŠ Mendíků. Tato akce byla organizována Spolkem olympioniků MČ Praha 4 a OVOV a k nadšení dětí
přispěla i přítomnost gymnasty Jindřicha Mikulce, který na mistrovství
světa v Moskvě 1958 skončil třetí v kategorii víceboj mužstev a na olympijských hrách v Melbourne dva roky před tím se umístil na čtvrtém
místě. Povzbudit děti přišel i cyklista Slavoj Černý, který se může pochlubit pátým místem na olympijských hrách v Římě 1960 nebo prvním
místem na mistrovství republiky 1958 v závodě na čtyři kilometry.
Foto: archiv

ZÚČASTNĚNÍ ZÁVODNÍCI A ZÁVODNICE
se před slavnými olympioniky
vybičovali k vynikajícím výkonům.

aktuálně

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MČ PRAHA 4

POMOHLO ŽENÁM ZPĚT DO PRÁCE
Mnoho mladých maminek po rodičovské
dovolené, ale i zkušených žen po padesátce
dnes hledá těžce zaměstnání a často mají
problém s návratem do aktivního pracovního
života. Zdravotnické zařízení (ZZ) v naší městské části se aktivně o tyto ženy postaralo.
V Praze 4 vstupuje do svojí závěrečné fáze
velice zajímavý projekt „Péče o děti jako mezigenerační most“. Pro jeho realizaci se rozhodl
ředitel ZZ městské
části Praha 4 a zastupitel Jan Schneider (Pro Prahu), který díky svým zkušenostem
využil možnosti čerpání finančních prostředků
EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V rámci projektu proběhl kurz „Asistentka
v předškolní péči“, do kterého se přihlásilo
122 zájemkyň, z nichž 30 úspěšně kurz ukončilo. Absolventky měly možnost projít komplexním vzdělávacím programem, který obsahoval
čtyři měsíce teoretické části o 128 výukových
hodinách a samozřejmě nezbytnou praktickou
část kurzu. Ta obsahovala 64 hodin praxe ve
dvou intenzivních měsících.

UMÍME DRŽET KROK
S NOVÝMI TRENDY
Celý kurz čerpal také ze zahraničních zkušeností a „know-how“, které bylo díky financím
z EU možné vidět i v praxi u jednotlivých zahraničních partnerů. V současné době tak již můžete, díky modernímu přístupu ZZ MČ Praha 4,
potkat absolventky v praxi, například jako vychovatelky v jeslích nebo asistentky v rodinných
centrech a v dalších zařízeních.
„Podporovat v ženách jejich snahu dále se rozvíjet a pracovat
v této důležité společenské oblasti školství
a předškolní péče je činnost, která se nám v budoucnosti určitě pozitivně vrátí. Jsem rád, že
byl tak velký zájem a opět jsme ukázali, že umíme držet krok s novými trendy. To jsme si ověřili i při studijních zahraničních cestách. Nyní si
už jen přeji, aby poslanci přijali zákon ,o dětských skupinách’, a tím se nám všem z oboru
ulehčila práce. Jednoduše, aby stát dal celé
předškolní výchově nějaká jasná pravidla, která
nyní chybí,“ říká Jan Schneider, ředitel Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.

SPORTOVCE OSVĚTLUJÍ
SOLÁRNÍ LAMPY
Občanům, kteří využívají Sport park pro seniory
mezi ulicemi Jílovská a Údolní i ve večerních hodinách, svítí na cvičení ekologické solární lampy. Do
parku je v říjnu instalovala společnost ELTODO-CITELUM a jejich předností je, že mají nulovou potřebu
energie a jsou navíc ekologické. Svítí velmi efektivně
a s přiměřenou intenzitou na potřebná místa a nevyzařují nad horizont, což minimalizuje světelné znečištění oblohy. „Často jsme od občanů slýchali, že by
park rádi využívali i v podzimních měsících, kdy se
brzy stmívá. Chtěli jsme jim vyhovět a hledali jsme
vhodné řešení, které by zajistilo celkové přisvětlení
místa a bylo současně ekologické i ekonomické,“
uvedl k instalaci starosta Pavel Caldr (Pro Prahu).
Foto: EC

POKUD SE NOVÉ LAMPY osvědčí, mohou být
instalovány i u dalších sportovišť v Praze 4.

OBČANÉ ROZHODLI SVÝMI HLASY
O NAŠICH NEJLEPŠÍCH PROVOZOVNÁCH
V prostorách Úřadu MČ Praha 4 byli koncem září oceněni nejlepší
živnostníci a podnikatelé z Prahy 4, kteří získali nejvíce spotřebitelských
hlasů v soutěži Provozovna roku.
Tu již pátým rokem pořádá městská část Praha 4. Ocenění předávali
starosta Pavel Caldr (Pro Prahu) a radní Lucie Michková (ODS). „Jsme

hrdi na skutečnost, že si mnoho firem, ale i drobných podnikatelů vybralo
naši městskou část za domovskou adresu. Vždy jsme podnikání podporovali, například zprovozněním Katalogu firem a živnostníků na webových
stránkách Prahy 4,“ připomněl starosta Pavel Caldr.
(md)
1. místo

2. místo

3. místo

SUMA, spol. s r.o.
Ant. Staška 1074/53a
SUMA, spol. s r.o.
Prodej a servis
výpočetní techniky

Divadlo Na Jezerce
Na Jezerce 1451/2a
Divadlo Na jezerce
Divadlo

Ing. Jan Taich
Na Výspě 161/12
VELOINTEST
Prodej a servis kol

Escape6, s.r.o.
Jeremenkova 725/90
Escape6, s.r.o.
Luděk Roubal
Sportovní
autopříslušenství

Jaroslav Maška
Nuselská 698/58
Klobouky Švadlenka

V.J. Rousek, spol. s r.o.
nám. Bří Synků 473/9
V.J. Rousek spol. s r.o.
Jan Rousek, Jaroslav Vich
Železářství, elektro

HOSTINSKÁ ČINNOST
Podnikatel
Adresa provozovny
Název provozovny

Lucky service, s.r.o.
Novodvorská 1013
Kavárna-cukrárna KCN

Imperial Restaurants s.r.o.
Štětkova 18
Vyšehradský restaurant Kandelábr

Luboš Schafferhans
Severovýchodní II 553/2
Cappuccino café Spořilov

Jednatel společnosti

Ing. Radek Luka

Předmět podnikání

Cukrárna, kavárna

Evgenij Novitski
Liudmila Kuznetsova
Hostinská činnost

Cukrárna, kavárna

SLUŽBY
Podnikatel
Adresa provozovny
Název provozovny
Předmět podnikání
OBCHODNÍ ČINNOST
Podnikatel
Adresa provozovny
Název provozovny
Jednatel společnosti
Předmět podnikání

JEDNATELŮM A MAJITELŮM OCENĚNÝCH FIREM pogratulovali starosta Pavel
Caldr a radní Lucie Michková.
Foto: Zdeněk Kříž

Textilní galanterie,
klobouky
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rozhovor

Foto: Jiří Jevický

Instruktorka fitness
HANKA KYNYCHOVÁ:

„UČÍM ,POČÍTAČOVÉ’ LIDI
ZNOVU POUŽÍVAT VLASTNÍ SVALY“

Cvičitelka aerobiku, instruktorka fitness, osobní trenérka, zakladatelka nadačního fondu, majitelka fitness clubu v Braníku, moderátorka
a trojnásobná matka. Na jednu ženu možná až moc funkcí a z nich
vyplývajících povinností, ale Hanka Kynychová (46) je ve svém živlu.
„Sedět na zadku by mne zabilo,“ říká temperamentní černovláska.
Jste úspěšná sportovkyně a podnikatelka,
kterou v 90. letech proslavily medaile z mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a potom cvičební pořady na televizních
obrazovkách. Nemáte však pocit, že aerobik
už ztratil dominantní postavení ve fitness
centrech a lidé se raději věnují jiným aktivitám?
Odklon od aerobiku je skutečně patrný. Když
jsem začínala cvičit, všichni věděli, že když jdou
na aerobik, co a jak se bude dít. Dnes z něj zůstal
jen základ slova pro sportovní aktivity pracující
s tepovou frekvencí.

STRANA 10

Čím si tuto změnu vysvětlujete?
Aerobiku chybí známá mediální tvář typu Olgy
Šípkové. Když jsme spolu závodili a ona mne
porážela, byl aerobik mediálně velmi známý a cvičil se v kdejaké tělocvičně. Dnes tu chybí podobný
lídr. Ale není to jen o aerobiku, stejnou cestou
kráčí i nedávno velmi populární zumba. Měla dobrý marketingový tah, pokryla téměř celou Evropu,
ale už je rovněž na ústupu. Není osobnost, která
by tuto značku prosazovala.
Co aerobik a zumbu nahradilo?
Hodně lidí si oblíbilo cviky, které známe z hodin

tělocviku v základních školách. Kliky, sklapovačky,
běh na místě a další. Jsou to aktivity schůdné
a proveditelné téměř každou věkovou kategorií,
a proto jsou nyní trendy. Označují se jako funkční
trénink, protože zvětšují kapacitu plic a funkčnost
srdce. Hezký příklad funkčního tréninku předvedla
filmová postava boxera Rockyho. Běhal a mlátil do
pytle v rychlém tempu a pak si vzal činku a posiloval svaly funkčně, nikoliv pouze objemově.
A jak je na tom H.E.A.T. program, cvičení na
chodicích mechanických pásech? Jemu už také
odzvonilo?
Doufám, že nikoliv, klienti ho mají rádi. Asi
málokdo to ví, ale před šesti lety jsem jako první
získala výhradní roční právo na H.E.A.T. program
v Praze. Právě začala ekonomická krize a já nakoupila za několik set tisíc korun mechanické pásy.
Novináři se mne tehdy ptali, zda jsem se nezbláznila. Odpovídala jsem, že programu věřím. A skutečně se mi investice vrátila.

Když se řekne „fitness centrum“, mnoho
čtenářů si určitě představí upocené svalovce,
zvedající činky a zálibně se pozorující v zrcadlech. Běžný, lehce obézní člověk, pak mezi
nimi vypadá jako bílá vrána a jeho mindrák
z vlastní neforemné postavy se ještě více prohloubí. Jak k takovému klientovi přistupujete,
aby po deseti minutách z fitka neutekl?
Vážím si každého nového klienta, protože si
vážím práce, kterou mohu dělat. Když přijde
někdo nový, ráda se ho ujmu a ukáži mu prostory,
ve kterých cvičíme. A samozřejmě si řekneme,
co chce na sobě změnit. Je smutnou pravdou,
že naše populace je z velké části fyzicky zdevastovaná a má mizivou svalovou strukturu. Především
„počítačoví“ lidé, tedy osoby se sedavým zaměstnáním, učíme znovu používat vnitřní svaly. Než
je pošleme do běžné cvičební skupiny, individuálně s nimi pracujeme. Obézního nebo stydlivého
klienta si tak připravíme a pak mu nabídneme
další cvičební program.
Ale asi ne každý si může dovolit zaplatit osobního trenéra…
Když na to nemá finance, může se zapojit například do mého programu s názvem Břišní pekáč
nebo nyní nově Postava
snů. Používáme balanční
pomůcky a pracujeme s vahou vlastní těla. Postupem
doby lze přidat těžší cviky.

je 40 Kč. Protože kurz začal nedávno, budu ráda
za jakékoliv ohlasy a podněty. Třeba zda nezačínáme s cvičením moc brzy.

Foto: Jiří Jevický

rozhovor
S cvičením určitě souvisí správná životospráva. Máte nějaké rady a doporučení?
Základem je smutný fakt – neumíme jíst. To není z mojí hlavy, ale potvrzují to slova Ivana Macha,
odborníka na výživu. Bez rozmyslu do sebe cpeme
nekvalitní jídlo, které nás devastuje. Jsme v zajetí
různých mýtů a polopravd. Například celozrnný
rohlík už dávno není tak zdravý, jak je prezentováno, protože se do většiny výrobků dává nepříliš
kvalitní pšenice, navíc šlechtitelsky upravená. Pak
se lidi diví, že jsou alergičtí na lepek. Jsme pod
velkým reklamním tlakem a jen s velkými obtížemi
mu odoláváme. Základní pravidlo tedy zní: než
něco zakoupíte, zajímejte se, z čeho je potravina
složená, kde byla vyrobená a zda vám nestačí
menší balení.
Vaše fitness centrum sídlí na pozemí Braníka
a Modřan. Proč jste si vybrala k podnikatelským aktivitám Prahu 4?
Praha 4 je místo, kde skutečně ráda podnikám.
Nejprve jsem působila v Horních Roztylech v blíz-

„Praha 4 je mi po profesní
i osobní stránce souzená“

Zmínila jste, že dnes jsou populární funkční
tréninky. Jsou ještě další novinky?
S funkčním tréninkem souvisí TRX závěsné cvičení, oblíbené u mužů i žen. U něho nezní taneční
hudba a posilujete jen vahou vlastního těla. Osobně si vážím každého chlapa, který nejde do fitka
jen na stroje a nezvedá výhradně železa. Naopak
ženy ztratily ostych a nebojí se cvičit s činkami.
A nově jsme u nás zavedli ranní cvičení pro seniory za zvýhodněnou cenu, příchozím předcvičuje
paní Ptáčková, aktivní Sokolka. Cvičí se každé
pondělí od 8 hodin a v pátek od 8.30 hod. a cena

HANKA KYNYCHOVÁ
■ narozena 10. 4. 1968

v Kroměříži
■ po ukončení Střední

■
■
■
■
■
■

zahradnické školy
v Bzenci vystudovala
nástavbu na
pedagogické škole,
obor vychovatelka
po přestěhování
do Prahy pracovala jako cvičitelka
na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku získala v letech 1995 a 1996 bronzové medaile
autorka cvičebních videokazet a edice DVD
a knih Hejbejse
majitelka fitness v Šífařské ulici 1/3 a ředitelka Nadačního fondu Hanky Kynychové
podruhé vdaná, matka Filipa (15)
a dvojčat Alexandry a Sofie (6)
info na www.kynychova-fitness.cz

kosti Krčského lesa. Bylo to super, kdykoliv jsem
mohla s klientem vyběhnout trénovat do lesa. Po
narození syna Filipa v roce 1999 jsem hodně času
trávila na procházkách po lesních cestách, a pokud
to moje práce vyžadovala, předala jsem kočárek
manželovi, odcvičila hodiny a zase se k nim vrátila. Před devíti lety jsem se přestěhovala sem a je to
opět úžasné místo. Miluji energii přírody a nedovedu si představit podnikání v centru města. Navíc
klienti mají fitko po cestě, když se třeba vrací
z nedaleké cyklostezky. Hodí brusle do skříňky,
odtrénují v posilovně a jedou domů.
V Praze 4, konkrétně v Podolí, jsem rovněž
porodila moje tři děti a dcery – dvojčata chodí do
Základní školy Křesomyslova. Tato městská část
je mi zkrátka souzená (úsměv).
Seznámila jste se na „čtyřce“ i s manželem?
Téměř. Sportovní kariéru jsem odstartovala
účastí v soutěži Miss cvičitelka a kamarádka mi
tehdy na Chodově představila mého budoucího
manžela. Byly jsme obě mimopražské a on nás
vozil na cvičení. Ale svatbu jsme měli pod orlojem,
byl to můj splněný sen.
Založila jste nadační fond, který spolupracuje
s dětmi z dětských domovů. Co vás k této
myšlence přivedlo?
Odmala jsem byla zvyklá doma pomáhat
starším, navíc jsem věřící. Také jsem dlouhou
dobu pracovala v sociální sféře jako pečovatelka.
Jednoho dne se dostavil pocit, že se v této oblasti
potřebuji znovu realizovat. Chtěla jsem pomáhat
tím, co umím, proto jsem si vybrala děti z dětských domovů. Pořádám pro ně letní a podzimní

HANKA KYNYCHOVÁ se svými nejbližšími, na snímku
chybí jen syn Filip.
soustředění, která vyústí ve velké závody. Letošní
finále bude 24. listopadu od 9.30 do 19.00 hodin
v klubu Futurum ve Zborovské ulici, zúčastní se
ho téměř 300 dětí a ocenění jim budou předávat
známé mediální tváře. Diváci z řad veřejnosti jsou
samozřejmě zváni a vítáni.
Jste pohledná, aktivní a se sociálním cítěním.
Neobdržela jste již nabídku zapojit se do
politiky?
Jelikož se v politice hodně sedí a já jsem akční
člověk, potřebující k životu pohyb, tato práce by
mne zabila. Názorově jsem ale jasně vyhraněná,
vždy budu podporovat pravici. Jsem podnikatel,
pracovat se musí a každý by se měl o sebe postarat
sám v rámci svých možností. Nelze donekonečna
jen natahovat ruce a čekat na dávky od státu.
Při vašem pracovním vytížení si vás rodina
příliš neužije. Jak vypadá váš pohodový den?
Je to většinou neděle, kdy máme na sobě
župany a vůbec nic se neděje, když v nich i obědváme. Nespěchám, nejsem jednou nohou na třech
místech a moc neječím, protože nemusím tolik
organizovat. V klidu uvařím a s dcerami třeba peču
dort a do toho dělám bramboráky. Nebo odjedu
k rodičům na Moravu, kde si „utrhu“ půlhodinu
pro sebe a jdu si sednout do kostela se uklidnit.
(md)
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PODZIM PŘINESL MNOŽSTVÍ ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
Měsíce září a říjen byly v naší městské části bohaté na společenské a kulturní události, které zorganizovala
MČ Praha 4. Připomeňme si některé z nich v obrazové zkratce.

SVATOVÁCLAVSKÉ VELEBENÍ V PARKU JEZERKA je tradiční podzimní událostí v Praze 4. Návštěvníky nejvíce upoutal souboj rytířů na koních a magnetem bylo podvečerní vystoupení zpěvačky Anety Langerové.
Foto: Zdeněk Kříž

PŘED OC ARKÁDY PANKRÁC si při Koncertu pro Čtyřku daly dostaveníčko známé tváře naší hudební scény. Na pódiu se objevil například lídr skupiny Kabát Josef Vojtek,
ale aplausu se dočkali i naši nejmenší.
Foto: Zdeněk Kříž

V PARKU DRUŽBY NA PANKRÁCI se obyvatelé Prahy 4 rozloučili s létem. Za
hezkého počasí se ekologicko-výchovného programu zúčastnila téměř tisícovka
dětí. Malí návštěvníci si zasoutěžili a dozvěděli se mnoho zajímavých informací
například o pražské přírodě a o třídění i recyklaci odpadů.
Foto: Zdeněk Kříž

CO

SE JEŠTĚ
UDÁLO?
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DALŠÍ STOVKY NAŠICH SENIORŮ obdržely v interiéru Nuselské radnice ocenění za
úspěšné absolvování počítačových kurzů připravených MČ Praha 4. Foto: Zdeněk Kříž

■ Farář Jiří Kusý požehnal Památníku Tří odbojů v Nuslích
a zazpíval v Nuselské radnici.
■ Základní škola Na Planině oslavila 40 let. Při této příležitosti městská část Praha 4 věnovala školskému zařízení částku 40 000 korun.
■ V jeselských zařízeních Kotorská a Rabasova
proběhly Dny otevřených dveří.

■ V sále Nuselské radnice se uskutečnilo tradiční setkání
válečných veteránů s vedením naší městské části.
■ Děti navštívily Pohádkový les na Roztylském náměstí.
Fotografie z výše vyjmenovaných akcí a z dalších podniků najdete na
www.praha4.cz, záložka Městská část, záložka Fotogalerie.

KALENDÁRIUMNALISTOPAD
So 1.

Út 4.

9.00 hod. – ČESKÝ POHÁR V KOLOVÉ ŽÁKŮ. Startuje 8 až
10 družstev z České republiky, představí se i zástupci pořádající TJ Pankrác. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického 1, u stanice
metra Pražského povstání. Vstup volný.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „A“ – FK KRUPKA.
Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka, vstup zdarma. Info na www.fkduklazeny.cz.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV – FC PŘEDNÍ KOPANINA „B“. Mistrovský zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
13.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „B“ – ČECHIE TUKLATY.
Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka, vstup zdarma. Info na www.fkduklazeny.cz.

20.00 hod. – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU: PUNKOVÝ SYNDROM. Silná filmová výpověď o peripetiích čtyř muzikantů,
kteří se rozhodli jít proti proudu vlastním životním stylem. Film
získal na loňském festivalu v Tampere cenu diváků. Jukka
Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi, Finsko, 2012, 85 min. Vstup zdarma. Café Start.

Od st 5.

8.00–14.00 – SPOŘILOVSKÉ TRHY. Farmářské trhy na
Roztylském náměstí. Doprovodné programy finančně podpořila
MČ Praha 4.

10.30–11.30 hod. – STROLLERING. Cvičení pro maminky
s dětmi a jejich kočárky. Cvičení nejprve venku, poté uvnitř v herně – posilování a protažení. Vede lektorka Renata Hlaváčková.
Více info na www.strollering.cz nebo www.mcrybicka.com.
15.30–17.30 hod. – ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA. Přijďte si
popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat své
dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let; cena 50 Kč, 30 Kč členi (členský příspěvek
150 Kč za pololetí); MC Rybička.

Ne 2.–čt 6.

St 5., 12., 19. a 26.

18.30. hod. – JEŽÍŠ – TVÁ NADĚJE. Přednášky Radima
Passera na téma biblických poselství. Společenské centrum
Bethany, Za Brumlovkou 1519/4. Info na www.tvanadeje.cz.

10.00 hod. – CVIČENÍ SENIORŮ. Sokol Michle, Pod Stárkou 4.
Info na www.seniorfitnes.cz.
17.00 hod. – PILATES PRO ZDRAVÁ ZÁDA. V ZŠ Jílovská, pro
začátečníky bez omezení věku. Lektorka Zdenka Hoffmanová,
tel.: 733 761 059, www.radostnyzivot.eu.

So 1., 8., 15., 22. a 29.

Ne 2.
10.30 hod. – SILD KROS. Kros na 5 a 10 km, Krčský les. Info
na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
11.00 a 15.00 hod. – STEPP PRAHA „M” – SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ. Utkání I. ligy žen ve vodním pólu. Vstup
zdarma. Plavecký stadion Podolí.

Od po 3.
8.00–11.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE. Řešíte osobní, vztahové, rodinné problémy či jak
zvládat životní role, změny, krize? Naše psycholožka, koučka, terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50min. konzultaci včetně
hlídání 1 dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní; nutná registrace
5 dní předem na tel.: 736 705 957 či na e-mail michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.
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.

St 5.
9.00–14.00 hod. – BUSINESS PORTRÉT. Nechte si udělat
profesionální portrét od fotografky Věrky Křeháčkové. Info na
www.babyoffice.cz.
17.30 hod. – ZPŘÍSTUPNĚNÉ JESKYNĚ A PROPASTI FRANCIE. Přednášející: RNDr. Josef Rubín. Vstupné dobrovolné. Dům
ochránců přírody.
17.30 hod. – PŘEDNÁŠKA O KÁVĚ Z PANAMY. Vstupné dobrovolné. Rezervace míst na e-mailu: nasekavarna@lekorice.cz. Info na nasekavarna.com. Naše kavárna, areál
Thomayerovy nemocnice.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ. Tradiční čínské učení HAM-YU spojuje nauku Feng-shui,
čínskou medicínu a kosmologii. Zabývá se vztahem člověka
a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii
a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Cena semináře: 180 Kč,
rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Po 3., 10., 17. a 24.
9.30–10.30 hod. – CVIČENÍ SENIORŮ. Cvičitelka Eva
Ondríková, tel.: 732 367 056. KC Novodvorská 1010/14.
12.30 hod. – CVIČENÍ SENIORŮ. Cvičitel Arnošt Böhm, tel. :
608 709 853. Sokol Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668..

9.30–12.00 hod. – NETWORKINGOVÉ PONDĚLÍ S MICHAELOU DOMBROVSKOU. Téma: Pozitivní sobectví – soubor deseti jednoduchých doporučení. Info na www.babyoffice.cz.
18.00–20.00 hod. – EPO OB. Tréninkový závod v orientačním
běhu, Chodov. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.

Po 3.–ne 16.
PRODEJNÍ VÝSTAVA IRENY TREFILOVÉ. Vystaveny budou
malby, které jsou projevem bohaté emocionality a barevné
harmonie a odkazují k hudebnímu cítění. Info na www.nasekavarna.com nebo www.irenatrefilova.cz. Naše kavárna, areál
Thomayerovy nemocnice.

Út 4.–čt 27.
JÓGA PRO ZDRAVÍ. Každé úterý v 7.30, ve 12.00 a v 19.00 hod.
a každý čtvrtek ve 12.00 hod. si můžete protáhnout tělo při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra
Pankrác. Cvičitelky vás provedou všemi cviky a pozicemi (ásánami)
Hatha jógy, správným jógovým dýcháním, relaxací i meditací.
Rezervujte si včas místa na tel.: 608 820 930, kapacita je omezená.
Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra)
Informace na cvičitelky na www.dajanapraha.cz.
TIP!

harmonizovat tělo a duši, zbavovat se stresu a napětí a léčit
různé nemoci a problémy na fyzické i psychické úrovni. Cena
workshopu: 1800 Kč. Rezervace míst na tel.: 608 820 930.
Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na
www.dajanapraha.cz.

So 8.
10.00–12.30 hod. – DRAKIÁDA. Těšte se na soutěže, odměny
a na závěr pouštění draků na Trojmezí. Vlastního draka s sebou.
Sraz v 9.45 hod. před MC Rybička. Vstupné 50 Kč členi, 70 Kč
ostatní. Více informací na www.mcrybicka.com.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „A“ – AC URAGÁN ÚSTÍ
NAD LABEM. Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion
Děkanka, vstup zdarma. Info na www.fkduklazeny.cz.
14.00 hod. – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA. Za Thomayerovu
nemocnici a pronásledované křesťany ve světě sloužená společně zástupci všech církví, které kapli sv. Václava užívají.

Ne 9.
8.30 hod. – VELKÁ KUNRATICKÁ. Závod v běhu (3,1 km),
Krčský les. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.
8.45 hod. – SK METEOR KAČEROV – FC HÁJE JM „B“.
Mistrovský zápas st. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI DO TŘÍ LET. S keramičkou Alžbětou Labounkovou
na téma podzimní listí. Cena je 20 „medvědích” kreditů či 580 Kč
za dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic.
Více info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mail
info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. RMC 4medvědi, Podolí.
11.00 hod. – SK METEOR KAČEROV – TJ SOKOL D. POČERNICE. Mistrovský zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.
14.00 hod. – SK METEOR KAČEROV „B“ – TJ SLAVOJ
SUCHDOL. Mistrovský zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.
18.00–20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ. Budete
zpívat jednoduché písně z různých zemí a tradic. Cenu vstupného
si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti.
Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
18.30. hod. – JEŽÍŠ – TVÁ NADĚJE. Přednáška Radima
Passera na téma biblického poselství. Společenské centrum
Bethany, Za Brumlovkou 1519/4. Info na www.tvanadeje.cz.

Po 10.

15.45–16.45 hod. – VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA. Pro samostatné děti od 4 let. Můžete se těšit na malování, lepení,
modelování, výrobu z různých druhů materiálů. Cena předplacená 60 Kč, na místě 80 Kč. Registrace na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

16.30 hod. – DĚTI A SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ. Večer na téma
dětských i rodičovských starostí a radostí s dospíváním a intimitou dětí s Mgr. Sylvií Stretti, psychoterapeutkou a lektorkou
Karlovy univerzity s mnoha osobními zkušenostmi. Vstup volný.
Husův sbor, Táborská 317/65, Nusle.
18.00–19.30 hod. – MÝTUS KVALITNÍHO ČASU. Je lepší
s dětmi něco dopředu naplánovat, nebo se jimi spíše
nechat vést? Seminář vede Pavla Koucká, psycholožka a maminka tří dětí. Info na www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz či tel.:
774 144 485. RMC 4medvědi.

Čt 6.

Út 11.

18.30 hod. – PLANKTON – VODNÍ VESMÍR ANEB V ČEM
SE TO V LÉTĚ KOUPEME? Přednášející: Kateřina Landová.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

18.00 hod. – LISTOPADOVÉ REQUIEM. Vystoupí renomovaný
Pražský smíšený sbor, který zazpívá Requiem Zdeňka Lukáše
a výběr ze Mše D dur Antonína Dvořáka. Vstupné dobrovolné.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
18.00–19.00 hod. – LÉČBA MEDEM A VČELÍMI PRODUKTY
– APITERAPIE. Blahodárné účinky medu, jak vzniká a co všechno z něj můžeme získat.Ochutnávka medů a ukázky všech včelích
produktů. Přednáší: Ing. Hana Chmelová, jednatelka Českého
svazu včelařů. Společenské centrum, Za Brumlovkou 4.
TIP!
Info.: 734 792 598, vstupné dobrovolné.
18.30 hod. – SAHARA NENÍ JEN PÍSEK. Přednášející: Ing. Jiří
Haleš. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

St 5., 12., 19. a 26.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády
Pankrác.

Od čt 6.
Po 3.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZ
NÝ VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA

Pá 7.
9.30–11.00 hod. EKOLOGICKÉ PRANÍ. Seminář je určen
pro všechny, kteří chtějí vyzkoušet a používat ekologické
i ekonomické prací a mycí produkty firmy Missiva, s. r. o. Seminář
vede Hanka Štruncová. Více informací naleznete na www.mcrybicka.com.

So 8.–ne 9.
WORKSHOP LÉČIVÉ TÓNY. Muzikoterapeuté Dan a Jana
Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby, naučí vás pracovat s prastarými hudebními
nástroji a názorně předvedou, jak pomocí jejich zvuků a vibrací

St 12.
15.00–16.00 hod. – OBTÍŽNÉ SITUACE V RODINĚ. Příprava
na školku, nástup do školy a školní zralost, poruchy učení, hy-

STRANA 13

ULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLN
VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4
peraktivita apod. Bezplatná přednáška s besedou. Přednášející
PhDr. Markéta Hrdličková Ph.D. Zájemce prosíme o nahlášení do
10. 11. na e-mail: doubravova.katerina@post.cz. MC Balónek.

Čt 13.
16.00 hod. – KONCERT. Zahrají žáci oboru flétna ze ZUŠ
Praha 4 Křtinská za klavírního doprovodu Iljany Christové Nikolovové směs klasických skladeb od baroka po současnost. Vstup
volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
18.00–20.00 hod. – KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ. Povídaní
o vědomé přípravě na porod a důležitosti bondingu, o pozitivech
kojení pro dítě i maminku, o tom, jak se naladit na miminko při
bezplenkové komunikační metodě, o společném spaní, nošení miminka v šátku či nosítku a také o důvěře v pláč miminka.
Lektorka: Bc. Lucie Marie Šimková. Cena: 150 Kč. Více informací
na www.cafestart.cz. Café Start.

Pá 14.
16.00–17.30 hod. – DÍLNA MÁME RÁDI KNÍŽKY. Povíme
si, proč je vlastně dobré dětem číst a jaké knížky se pro jaký
věk dětí doporučují. Souběžně bude během odpoledne probíhat
i malá výtvarná dílna – vyrobíte si originální záložky do knížek.
Více info na www.4medvedi.cz, e-mail: info@elaaga.cz, na tel.:
774 144 485 nebo na FB. RMC 4medvědi.

Od pá 14.
10.30–11.15 hod. – HRÁTKY S BUBNEM. Hry spojené
s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu
afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace nutná,
SMS předem na tel.: 736 537 019. Cena 100 Kč. Více informací
na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

So 15. a ne 16.
9.00–17.00 hod. – VELKÁ PODZIMNÍ BRIGÁDA V TŘEŠŇOVCE. Pojďte s námi do Třešňovky, společně sad vyčistíme
a proklestíme. Více informací a mapa na www.podhoubi.cz, sraz
přímo v sadu. Kontaktní e-mail: jan.cech@podhoubi.cz,
TIP!
tel.: 774 481 835.

So 15.
9.30–17.00 hod. – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ.
Využijte jedinečnou možnost nechat se vyfotit profesionálním
fotografem v prostorách MC Balónek. Přihlášky do 12. 11. na
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „B“ – FK BOHEMIA PODĚBRADY. Mistrovské utkání žen ve fotbale. Stadion Děkanka,
vstup zdarma. Info na www.fkduklazeny.cz.
10.30 hod. – SK METEOR KAČEROV – TJ BŘEZINĚVES.
Mistrovský zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
13.00 hod. – SK METEOR KAČEROV „B“ – TJ JUNIOR
PRAHA „B“. Mistrovský zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.
15.00 hod. – FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – 1. SC VÍTKOVICE. Florbalová extraliga žen. Sportovní hala Děkanka,
Děkanská Vinice I 987/5.
18.00 hod. – FBŠ BOHEMIANS – FBC LIBEREC. Florbalová extraliga mužů. Sportovní hala Děkanka, Děkanská Vinice I 987/5. Vstupné na oba florbalové zápasy 50 Kč celkem.

Po 17.
9.00–11.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRKA. Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky
a programu Začít spolu. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let, e-mail:
eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.

Út 18.
18.30 hod. – PORTUGALSKEM OD SEVERU K JIHU. Přednášející: Jakub Radoš. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.

Čt 20.
9.00–17.00 hod. – CELODENNÍ WORKSHOP – PR A MARKETING. Zuzana a Jan Rybářovi vám osvětlí taje PR a Daniel
Hagen s vámi probere marketing. Info na www.babyoffice.cz.
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17.00–19.00 hod. – SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST. Společně
se vypravíme po stopách sv. Martina, který projede branickým lesem
a možná, že objevíme svatomartinský poklad plný dobrot, o který
se všichni rozdělíme. Kontaktní e-mail: hana.weiser@podhoubi.cz,
tel.: 774 448 123. Ekoškolka Rozárka.
18.00 hod. – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU: Z POPELNICE DO
LEDNICE. Vstup zdarma. Rezervace vhodná na e-mail: nasekavarna@lekorice.com nebo na tel.: 261 082 265. Naše kavárna,
areál Thomayerovy nemocnice.

Pá 21.
16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Tentokrát na téma „Jak se ukulele dostalo na Havaj“ – příběh
o skákající bleše a malém námořníkovi a také o kytarách
a splašených kravách. Cena: 7 „medvědích“ kreditů (180 Kč).
Více informací na www.4medvedi.cz, e-mailu: info@elaaga.cz
či na tel.: 774 144 485 nebo na FB. RMC 4medvědi.

So 22.
10.00–12.00 hod. – VÝROBA LAMPIONŮ. Přineste si s sebou
jednu vymytou tetrapak krabici od džusu či mléka. Cena 80 Kč
(rodina vč. všeho materiálu na výrobu 1 lampionu). Registrace
předem nutná, rezervujte si místo do 19. 11. na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.
10.00 hod. – STEPP PRAHA „A“ – STEPP PRAHA „M“.
Utkání I. ligy žen ve vodním pólu. Vstup zdarma. Plavecký
stadion Podolí.

Ne 23.
9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod. – ATELIÉROVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ. Nechte se vyfotografovat se sourozenci, kamarády
a rodinou ve známém prostředí vašich dětí. Registrace do 21. 11.
a info na e-mailu: pavelcik@foto-pavelcik.cz, tel.: 605 936438
(Vojtěch Pavelčík). Info na www.4medvedi.cz. RMC 4medvědi.
13.00 hod. – PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ – RODINNÉ KONSTELACE. Přihlášky do 19. 11. na e-mail: bara.bekeova@seznam.cz. MC Balónek.
13.30 hod. – DIÁŘ ANEB KLASICKY ŠITÁ KNÍŽKA. Kreativní
workshop. Pracovat budete mimo jiné i s knižním plátnem. Délka
workshopu je asi 3,5 hodiny. Cena workshopu je 450 Kč včetně
veškerého materiálu. Lektor: Zuzana Topalli. Více informací na
www.cafestart.cz. Café Start.
15.00 hod. – FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – FBC LIBEREC.
Florbalová extraliga žen. Sportovní hala Děkanka, Děkanská
Vinice I 987/5.
18.00 hod. – FBŠ BOHEMIANS – SOKOL KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY. Florbalová extraliga mužů. Sportovní hala
Děkanka, Děkanská Vinice I 987/5. Vstupné na oba florbalové
zápasy 50 Kč celkem.
21.00 hod. – STEPP PRAHA „A“ – STEPP PRAHA „M“.
Utkání I. ligy žen ve vodním pólu. Vstup zdarma. Plavecký stadion Podolí.

Po 24.
9.00–10.30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ART A DESIGN
INSTITUTU. Vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření,
Svatoslavova 333, Nusle. Info na www.artdesigninstitut.cz.
9.30–12.00 hod. – NETWORKINGOVÉ PONDĚLÍ. Téma:
Ochranná známka a vše kolem ní – registrace a rizika. Info na
www.babyoffice.cz.

Po 24.–13. 12.
ČTYŘI OČI – DVĚ REALITY – JEDEN SVĚT. Dvě kamarádky,
které se před pár lety potkaly při focení na Malé Fatře, se rozhodly uspořádat společnou výstavu. Více informací na www.nasekavarna.com. Naše kavárna, areál Thomayerovy nemocnice.

Út 25.
15.00–16.00 hod. – SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Bezplatná přednáška s besedou o flexibilních
formách práce a úpravách pracovní doby, o zákonných úpravách souvisejících s péčí o děti ve vztahu k zaměstnání
rodičů, právní minimum a další. Přihlášky do 22. 11. na e-mail:
doubravova.katerina@post.cz. MC Balónek.

17.00–18.00 hod. – ZDRAVÍ A DŮLEŽITOST VITAMINU D.
Jaký význam má vitamin D ve snižování rizika nádorových,
autoimunitních a srdečně-cévních onemocnění. Přednáší:
MUDr. Klára Bořecká, primářka Oddělení klinické biochemie
Thomayerovy nemocnice. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (u zast.
Sulická, bus z Kačerova). Info na tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

St 26.
17.30 hod. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Lampionový průvod
kolem Hamerského rybníka s vlastnoručně vyrobenými nebo
koupenými lampiony startuje v 17.30 hod. u MC Rybička. Od
16.00 hod. prodáváme teplé nápoje, pro děti světelné náramky.
Akce zdarma, možnost využít hernu za standardní poplatek 30 Kč
členi, 50 Kč ostatní. MC Rybička.
17.30 hod. – JAN HUS A JAKOUBEK ZE STŘÍBRA. Přednáška
Martina Chadimy, Th.D., kněze, středoškolského a vysokoškolského pedagoga, o pohledu Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra na
smysl večeře Páně (eucharistie) v životě křesťanů i její význam
pro duchovní obnovu církve a její služby potřebným. Husův sbor,
Táborská 317/65, Nusle.
19.30 hod. – KONĚ V KINĚ. Koncert folkového dua Josefa
Nového a Šimona Šmída v Café Start. Vstupné dobrovolné.

Čt 27.
18.30 hod. – LETEM SVĚTEM HLODAVCŮ. Průvodce: Mgr.
Petra Milerová. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. – HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER. Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi předvedou, jak pomocí zvuků
a vibrací harmonizovat tělo a duši, zbavovat se stresu a napětí
a léčit různé nemoci a problémy na fyzické i psychické úrovni.
Vstupné si určuje každý návštěvník na konci večera. Rezervace
míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Pá 28.
15.30–18.30 hod. – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ.
Materiál bude připravený. Dílnu vede Marta Šimková. Hlídání dětí můžeme zajistit, nutná registrace. Cena hlídání je 3 „medvědí“
kredity (120 Kč za hod.). Na hlídání i dílnu je nutné se registrovat
do středy 26. 11. do 22 hod. na e-mailu: info@elaaga.cz či na
tel.: 774 144 485. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB. RMC
4medvědi.
15.30 hod. – VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Materiál bude
k dispozici v dostatečném množství, cena podle spotřebovaného
materiálu. MC Balónek.

So 29.
Ne 30.

10.00–19.00 hod.
10.00–18.00 hod.
EZOTERA. Prodejní výstava. Hala TJ Pankrác, Lomnického 1.

So 29.
9.30–18.00 hod. – RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ.
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání,
zdravotní potíže či jiné trápení? Povinná rezervace místa na tel.:
608 820 930. Cena semináře: 900 Kč (všichni účastníci si mohou
postavit svoji konstelaci). Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
9.30–11.30 hod. – MONTESS PRACOVNY PRO RODIČE
S DĚTMI. Děti pracují s aktivitami praktického života a originálními Montessori pomůckami. Cena 10 „medvědích“ kreditů
(290 Kč za 2 hod.). Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. RMC 4medvědi.
10.00–12.00 hod. – VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Pro
rodiče s dětmi od 7 let. Kurzovné 120 Kč členi, 150 Kč ostatní
+ cena materiálu + poplatek za hernu 30 Kč, 50 Kč. Můžete si přinést i vlastní materiál na zdobení + zahradnické nůžky (drátek
a lepidlo je v ceně kurzu). Registrace nutná! Rezervujte si místo
do 26. 11. na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.
10.00–18.00 hod. – VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Materiál
bude k dispozici v dostatečném množství, cena podle spotřebovaného materiálu. MC Balónek.
11.00 hod. – ASICS VAŠE LIGA. Závod v běhu (5/10 km),
Braník. Info na www.outdoorvpraze.cz/kalendar-akci.

NÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ●
4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A
KONTAKTY:
●
●
●
●
●
●
●

Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
RMC 4medvědi, Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí, www.4medvedi.cz či e-mail: info@elaaga.cz,
tel.: 774 144 485.
MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí (za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
Baby Office, areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3, 6. patro.
Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.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
■
■

3. po
6. čt

■

7. pá

■

7.–9.

■

10. po

■

13. čt

■

17. po

■

17. po

■

20. čt

■

20. čt

■

22.–23.

■

24. po

13.30–15.30 hod. HUDEBNÍ DÍLNA s drumbeny v Klubu Amfora.
14.00–17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v Sedmikrásce. Myšky a myšáci
– výroba látkových zvířátek z ponožek a punčoch.
Dílna je určena dětem od tří let s dospělým doprovodem
a malým školákům.
15.00–18.00 hod. NEBOJME SE MIKROFONU – setkání v hudebním
nahrávacím studiu Hobby centra 4. Určeno pro všechny
malé i větší muzikanty, recitátory, čtenáře i malé herce.
VÍKENDOVÝ VÝLET s nejmenšími zájemci o přírodu
– Všeználky. Odjezd v pátek v 16.00 hod., návrat v neděli
v 18.00 hod.
13.30–15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU AMFORA
– doplňky ke zdobení.
20.00–23.00 hod. Jan Kopka se představuje v DIASHOW CRAFT
1000 MILES ADVENTURE z extrémního nonstop
ultramaratonu. Kino Atlas.
TAKOVÍ JSME BYLI – výstava jako připomínka doby
nedávno minulé – život před listopadem 1989.
Klub Amfora. Výstava potrvá do konce prosince.
Jednodenní výlet do Norimberku – prohlídka
historického centra města s průvodcem, osobní volno.
14.00–17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v Sedmikrásce.
Pavouci a pavučiny – práce s vlnou, ovčím rounem,
korálky a drátky. Dílna je určena dětem od tří let
s dospělým doprovodem a malým školákům.
16.00 hod. ANIMOVANÁ TVORBA – výstava a promítání filmů
z filmařských kroužků v pavilonu B ve 2. patře.
9.00–15.00 hod. Vánoční tematika v keramické dílně – VÍKENDOVÉ
TVOŘIVÉ SETKÁNÍ S HLÍNOU. Přízemí pavilonu B.
13.30–15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU AMFORA – vánoční dekorace.

NABERTE SÍLY V KRKONOŠSKÉ HORSKÉ CHATĚ VÁPENKA
Městská část Praha 4 nabízí veřejnosti týdenní podzimní pobyty na horské chatě Vápenka
v ceně 2750 Kč s plnou penzí, popřípadě 400 Kč za den s plnou penzí. Chata leží v nadmořské výšce 750 metrů, v jednom z historicky nejzachovalejších koutů Krkonošského národního
parku. V okolí Horních Albeřic se nachází mnoho přírodních a historických zajímavostí, které
dokreslují zdejší atmosféru a prostředí. Poblíž
samotné obce je to například nejrozsáhlejší
krasové území, Rýchorský prales, Honzův
potok, romantický hrádek Aichelburg, Křížová
cesta a Albeřické lomy, kde se v minulosti
těžil vápenec. Nedaleko Bischofova lomu
můžete vidět jedinou dochovalou kruhovou
vápenku, kde od roku 2008 osmibokou kamennou stavbu zvyšuje dřevěná stavba
HORSKÁ CHATA Vápenka nabízí hos- skrývající Muzeum Vápenka. Bližší informace
tům útulný interiér.
Foto: Martin Dudek
podá Z. Liemessingová, tel.: 261 192 120.

ZAHRAJTE SI A VYDEJTE SE DO PRAŽSKÝCH VĚŽÍ
Praha má mnoho jedinečných míst s úžasnou vyhlídkou na město. Nebýt však věží,
ani nepoznáme, že hledíme na hlavní město. Abychom si ve věžích udělali trochu jasno
a zároveň prožili bezva den, od toho je tu hra Pražské věže. Je určena opravdu pro každého
– studenty, rodiče s dětmi, sportovce i náhodné návštěvníky Prahy. Prezentace a start jsou
v neděli 2. 11. v 10 hodin na nádvoří Novoměstské radnice. Na startu obdrží tým herní plán
– mapu, úkoly a průkaz opravňující ke vstupům na věže. Ke každé věži se váže historicko-dobrodružný nebo pozorovací úkol. Hra začíná výstupem na věž Novoměstské radnice, soutěžící
se pohybují po svých, MHD, na kole, jednotlivě i ve skupinách. Akce je jednodenní, končí
v 18 hodin opět na nádvoří Novoměstské radnice.
Kam se dále podíváte? Na Staroměstskou mosteckou věž, na Malostranskou zvonici, vystoupáte po starobylých schodech Kellyho věže, stopy po věžích budete hledat i v Podskalské
celnici na Výtoni. Jako opravdovou raritu navštívíte areál Podolské vodárny, tam vás čeká
více než 170 schodů na ochoz věže. To je jen malá ukázka zajímavostí, po kterých budete
pátrat v rámci hry. Startovné pro předem přihlášené na www.prazske-veze.cz je 150 Kč,
na místě 200 Kč, děti do 15 let poloviční. Vstupy na věže na startovní průkaz.
Foto: Pražské věže

V RÁMCI HRY PRAŽSKÉ VĚŽE vystoupáte 170 schodů na ochoz Podolské vodárny.

NENECHTE SI UJÍT HISTORICKÉ HRY
ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
Umělecké divadelně-historické projekty ArtWay v Divadle Bez Hranic získaly podporu
i od MČ Praha 4. „Jsou to inscenace Ženská epopej, Jana Eyrová a Václav II. – králův poslední soud. Proto bych doporučila občanům i školákům z Prahy 4 jejich zhlédnutí do konce
letošního roku, aby tak díky podpoře městské části využili možnost 50–60% slevy na vstupném,“ říká Martina Balážová ze sdružení ArtWay.
Autorská vizuálně-pohybová inscenace Ženská epopej vypráví o jedné z nejoslnivějších
osobností přelomu století, výtvarné legendě Alfonsi Muchovi. „Věříme, že inscenace může
oslovit jak širokou veřejnost, tak školáky nad 12 let. Inscenaci jsme zahrnuli do projektu
primárně připraveného pro školy MČ Praha 4, ale je zamýšlena i pro ostatní, nejen pro
umělecké fajnšmekry a milovníky historie,“ uvedla Martina Balážová a dodává: „Čtyři různé
ženy a jejich charaktery v ,monodramatu’ je zajímavá výzva nejen pro herečku, ale i celý
inscenační tým. Zároveň ženským pohledem vyprávíme osud slavného malíře.“
Termíny představení v listopadu a prosinci: JANA EYROVÁ – 12. 11. od 19.30
hod., 30. 11. od 19.30 hod., 10. 12. od 19.30 hod. (Vstup pro občany Prahy 4: 150 Kč,
studenti a důchodci: 80 Kč; běžná cena vstupenky 250 Kč.) • ŽENSKÁ EPOPEJ – 4. 11.
od 19.30 hod., 18. 11. od 19.30 hod., 28. 11. od 19.30 hod., 2. 12. od 19.30 hod., 15. 12.
od 19.30 hod. (Vstup pro občany Prahy 4: 125 Kč, studenti a důchodci: 80 Kč.) • VÁCLAV
II. – KRÁLŮV POSLEDNÍ SOUD – 9. 11. od 15.00 hod., 15. 12. od 15.00 hod. (Vstup
pro občany Prahy 4: 125 Kč, studenti a důchodci: 80 Kč.) Vstupenky je možné zarezervovat
na tel.: 775 488 998 nebo e-mailem na rezervace@artway.cz.

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA SE PŘEDSTAVÍ NA PANKRÁCI
Prodejní výstava Ezotera nabídne 29.–30. listopadu zajímavé
přednášky, bohatý doprovodný program a velké množství produktů a služeb z oblasti ezoteriky a zdravého životního stylu.
Součástí výstavy v hale TJ Pankrác, Lomnického 1 (150 metrů
pěšky od metra C Pražského povstání), jsou i poradny alternativní a klasické medicíny a setkáte se tu také s oblíbenou českou
herečkou Ljubou Skořepovou.
Ze zahraničních lektorů stojí za zmínku přednáška Štefana
Zakuťanského (Slovensko), který se po 10 letech sám vyléčil
z chronické bolesti zad. Objevil samoléčebný pud, který je zakódovaný v genech každého živočicha, a učí zájemce, jak si mo-

hou sami doma masážemi pomoci při různých bolestech. V rámci výstavy bude návštěvníkům k dispozici po oba dva dny jeho
bezplatná poradna.
Součástí Ezotery jsou již tradičně Dny s makrobiotikou, kde
na vás čekají tematické přednášky, makrobiotická občerstvení
a různé ochutnávky.Pro návštěvníky je výstava otevřena v sobotu od 10.00 do 19.00 hod., v neděli od 10.00 do 18.00 hod.
Vstup na výstavu je volný, celodenní vstupné na přednášky 150
Kč. Podrobný program celé akce najdete na
www.ezotera.cz/ano, informace na tel.: 608 377 573 nebo přes
e-mail: ano@ezotera.cz.

NA VÝSTAVĚ SI MŮŽETE ZAKOUPIT například šperky,
oblečení, masážní pomůcky, bylinné produkty, přírodní přípravky, léčivé obrazy a mandaly, knihy, kosmetiku a mnoho dalšího.
Foto: Ezotera
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Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!
Název akce

BLAHOPŘÁNÍ
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Konferenciér, televizní dramaturg a dlouholetý
obyvatel Podolí

VÁCLAV
ČAPEK
oslavil v září
v branické
restauraci
80. narozeniny.
Mezi gratulanty nechyběl ani starosta Prahy 4 Pavel
Caldr.
Foto: Petr Brodecký

Dne 3. listopadu oslaví
80. narozeniny

IRENA
BEJLOVCOVÁ
ze Spořilova.

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

ČTVRTÝ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
– varhanní koncert „Varhanní duchovní hudba“

4. 11. od 14.00 hod.
kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí

Výdej vstupenek 21. 10. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 180 míst

PRAHA OČIMA BÁSNÍKŮ – CHVILKA S POEZIÍ
– pořad básníka Petra Skarlanta – Města mé lásky
vyprávění o Praze a dalších městech
a četba veršů z vydaných sbírek

6. 11. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 27. 10.
50 míst

PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY S VÝKLADEM

11. 11. od 10.00 a 11.00 hod.
sraz před Palácem Smiřických,
vchod z Malostranského náměstí

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 27. 10.
2x 30 míst

NOVÝ CYKLUS 4 PŘEDNÁŠEK NA TÉMA
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí aneb
významné ženy české historie 1. – Kněžna Ludmila

11. 11. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 27. 10.
50 míst

TVOŘIVÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ NA SKLO

13. 11. od 10.00 hod.
Klub Amfora, Pujmanové 9, Pankrác

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 29. 10.
20 míst

PŘEDNÁŠKA „ZE ŽIVOTA NAŠICH PRABABIČEK
– JAK ŽILY A JAK SE OBLÉKALY“

13. 11. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 29. 10.
50 míst

ČTVRTÁ PŘEDNÁŠKA Z CYKLU 4 PŘEDNÁŠEK
NA TÉMA – ŽIJEME ZDRAVĚ „OPTIMISMUS
JAKO NEJLEPŠÍ LÉK PROTI STÁRNUTÍ“

18. 11. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 3. 11.
50 míst

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU HOUBY JAKO VÁŠEŇ
– HOUBY HŘIBOVITÉ

18. 11. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 3. 11.
50 míst

TURNAJ V BOWLINGU

20. 11. od 13.30 hod.
bowlingová hala Továrna,
Vlastislavova 11, Nusle

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 10. 11.
20 míst

PŘEDNÁŠKA
„JAK SE NENECHAT PŘIPRAVIT O PENÍZE“

25. 11. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 18. 11.
50 míst

PROHLÍDKA MUZEA GASTRONOMIE
„DO KUCHYNĚ NAŠICH BABIČEK“

27. 11. od 10.00 hod.
sraz před vchodem
Jakubská 12, Praha 1

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 18. 11.
30 míst

TVŮRČÍ DÍLNA – PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ
(výroba vánočních dekorací – ozdob, přání)

4. 12. 9.30–11.30 hod.
Klub Amfora, Pujmanové 9, Pankrác

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 24. 11.
20 míst

ČESKÝ ROK – PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU
Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a s poezií
českých klasiků 19. století – klavír a recitace

9. 12. od 15.00 hod.
velký sál Nuselské radnice,
Táborská, 3. patro

Výdej vstupenek 25. 11. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

ADVENTNÍ KONCERT

11. 12. od 14.00 hod.
kostel Panny Marie královny míru,
Lhotka

Výdej vstupenek 2. 12. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE MEZI NÁS
– vánoční posezení s hudbou a tancem
– „Vánoce, Vánoce přicházejí…“

15. 12. od 14.00 hod.
v KC Novodvorská

Výdej vstupenek 9. 12. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

LISTOPAD

Hodně zdraví, spokojenosti a radost z vnoučat
přejí manžel a synové Martin a Marek s rodinami.

Dne 16. listopadu oslaví 55. výročí svatby
manželé

DÁŠA
A MILAN
KALENDOVI
z Braníka.
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let jim
ze srdce přejí dcery Simona a Renáta s rodinami.

Dne 17. listopadu oslaví
70. narozeniny

MARIE
FOUSOVÁ
ze Lhotky.
K životnímu jubileu Ti přejeme hodně štěstí, zdraví,
lásky a pohody do dalších let. Jsme moc rádi,
že Tě máme. Matěj a Míša s rodinou.

Dne 20. listopadu oslaví diamantovou svatbu

JIŘÍ A VĚRA KOMRSKOVI
ze Spořilova.

PROSINEC

V LISTOPADU
Čt 6. 11.
11.30 hod.
SKYPE
Naučte se telefonovat po internetu zadarmo.

Do dalších let jim
přeje mnoho štěstí
a zdraví Dana, Jitka
a celá rodina.

St 12. 11.
15.00 hod.
BESEDA S AUTORY KNIHY
„PŘÍRUČKA PRO BABIČKU A DĚDEČKA"
Zábavně i vážně o připravenosti být dobrým prarodičem.

www.praha4.cz

Čt 13. 11.
14.00–17.00 hod.
PÍŠEME VE WORDU
Aplikace pro práci s textem a dokumenty. Psaní
a úprava písma – druh, řez, barva, zarovnání, vložení
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obrázku či tabulky. To vše se můžete naučit v programu Word.
18. 11.–2. 12. út a čt
14.00–16.00 hod.
ZAČÍNÁME S TABLETEM
Obsah: základní nastavení, popis plochy, programy.
Internet, e-mail, základy psaní, skype, fotoaparát,
kalendář, čtečka novin. Rozsah: 5 x 120 min.

Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo na
e-mailu: info@elpida.cz.

senioři/rodina

POŘAD ČESKÝ ROK POUČÍ I POBAVÍ
V závěru roku městská část Praha 4 nabízí
seniorům kulturní novinku. Na 9. prosince od
15.00 hodin pro ně připravila hudebně-literární

pořad Český rok. Ve zhruba hodinovém pásmu
vystoupí Blanka Hejtmánková a Věra Müllerová
z plzeňské konzervatoře a zazní hudba a poezie
českých klasiků 2. poloviny 19. století. Uslyšíte
hudbu Antonína Dvořáka, Fibichův melodram
na text K. E. Erbena, verše Jana Nerudy, Jaroslava Vrchlického a dalších. Kromě jiného se také dozvíte, kde se vzaly sněženky, proč kvetoucí jaro trvá jenom týden nebo proč v létě kvákají
žáby.
Vstupenky budou seniorům nad 63 let vydávány zdarma 25. 11. od 8.00 do 8.30 hod. na
přepážce č. 35 Úřadu městské části Praha 4,
Antala Staška 2059. Počet vstupenek je omezen
počtem míst v sále.

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PORADÍ VE SLOŽITÝCH SITUACÍCH
Úřad městské části Praha 4 vydal s podporou
Magistrátu hl. města Prahy aktuální katalog poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb.
„Vydáním katalogu chceme pomoci našim
občanům v lepší orientaci v daných oblastech,“
uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková (Pro
Prahu). Katalog je pro přehlednost řazen podle
různých složitých životních situací, které se
mohou člověku přihodit. Jsou v něm uvedeny
organizace, které sídlí na území MČ Praha 4,
ale i ty, které na jejím území služby poskytují.

Do katalogu byly zařazeny rovněž některé
další doplňkové služby, např. přehled volnočasových organizací pro děti i dospělé s handicapem a bez handicapu, přehled mateřských
center či center pro rodinu aj. Součástí je též
přehled církví působících v MČ Praha 4.
Katalog je dostupný v elektronické podobě
na webu městské části Praha 4 www.praha4.cz,
v omezeném množství v tištěné podobě na
informačních centrech Prahy 4 či přímo na recepci Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059.

NEJLEPŠÍ LÉK PROTI STÁRNUTÍ? OPTIMISMUS!
Proč je optimismus léčivý? Jak funguje smích jako lék? Na tyto otázky
a mnohé další bude odpovídat psycholožka Mgr. Jitka Nesnídalová (na snímku), která se dlouhodobě zabývá silou pozitivního myšlení na duševní a tělesné
zdraví. Zajímavé setkání s prodejem autorských knížek přednášející, které
připravila MČ Praha 4, se uskuteční 18. 11. od 10.00 hod. v malém sále Nuselské radnice. Na akci je třeba se přihlásit od 3. 11. na bezplatné seniorské lince:
800 100 128.

NAVŠTIVTE MUZEUM GASTRONOMIE
MČ Praha 4 připravila pro seniory na 27. listopad od 10.00 hod. návštěvu
Muzea gastronomie. V unikátní expozici plné dobových vyobrazení a 3D rekonstrukcí návštěvníci projdou historií vaření od pravěku až po současnost.

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
● Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI
v přízemí pavilonu A.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
12.30–14.00 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
v 1. patře pavilonu A.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● Čtvrtek
9.30–11.00 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU LAHODNÉHO ČAJE
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.

PŘIPRAVILI JSME:
● 6. 11.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA – práce s hlínou
v keramické dílně v přízemí pavilonu B.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 40 Kč.
● 13. 11.
10.00–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – malování na sklo.
Klub Amfora, Pujmanové 9.
Nutné přihlášení na telefonu 800 100 128
– bezplatná senior-linka.
Vstup zdarma.
● 20. 11.
9.30–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – práce s textilem.
Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.
● 27. 11.
9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.
● 15. 12.
7.30–20.00 hod.
Jednodenní autobusový
VÝLET DO PŘEDVÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN
(komentovaná prohlídka centra města
s pamětihodnostmi, osobní volno
– pověstné vánoční trhy).
Cena 450 Kč
.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora na tel. č.: 241 731 489,
602 507 510.

Ve sto let staré hospodě a baru objeví historii piva a destilátů a poznají životní
příběhy i recepty nejslavnějších českých a světových kuchařů. Nejen děti, ale
i senioři se potěší starými kuchyňkami a obchůdky pro panenky.
Na tuto akci je nutné se telefonicky přihlásit na bezpl. lince: 800 100 128 od
18. 11., k dispozici je 30 míst.

PROJEKT FIREMNÍ JESLE POMOHL K UDRŽENÍ ZAMĚSTNÁNÍ 37 RODIČŮM
Projekt s názvem Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance městské části Praha 4, který byl zahájen Úřadem městské
části Praha 4 v květnu 2012, byl k poslednímu dni v říjnu
zdárně ukončen. Jeho hlavním cílem bylo pomoci rodičům
a zaměstnancům úřadu i příspěvkových organizací Prahy 4
zapojit se do pracovního procesu nebo v práci setrvat během
prvních čtyř let věku jejich dítěte. Oddělení firemních jeslí,
jehož provoz byl finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu, pomohlo celkem 37 rodičům. „Jeselské oddělení zůstává

v plném provozu i nadále, tedy po ukončení projektu. Přijímány
jsou nyní také děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci městské
části Praha 4. Pro zaměstnance městské části Praha 4 nejsou
od listopadu jesle bezplatné, jak tomu bylo po dobu realizace
projektu, ale jsou za stejnou cenu, jaká je stanovena pro občany
Prahy 4,“ říká manažerka projektu Dana Zichová.
V rámci projektu byly také v létě 2012 kompletně zrekonstruovány jesle Rabasova. Dále proběhly čtyři vzdělávací semináře, jichž se zúčastnilo více než 40 osob. Semináře měly zajistit

další vzdělávání zaměstnanců v rámci problematiky rovných
příležitostí a v oblasti možnosti skloubení práce a rodinného
života. Více informací o jeslích městské části Praha 4 a projektu
najdete na www.zzpraha4.cz nebo www.praha4.cz.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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děti

ZÁPISY DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD SE BLÍŽÍ

Přinášíme informace o termínech Dnů otevřených dveří a termínech zápisů
dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4
pro školní rok 2015/2016. Bližší informace na www.praha4.cz nebo na webových stránkách příslušných základních škol.

Základní škola

Ředitel

Termín zápisu

Den otevřených dveří

Bítovská

PaedDr. Michal Novák

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.

9. 12. 2014, 8–12 hod.

Filosofská
(objekt Jitřní )

PaedDr.Václava Mašková

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
pro oba objekty

11. 12. 2014, 8–17 hod.
– setkání s rodiči budoucích prvňáčků
nebo kdykoli po domluvě pro oba objekty

www.zsfilosofska.cz
241 493 926

Horáčkova

Mgr. Bc. Jana Libichová

19.–20. 1. 2015, 8–16 hod.

19. 11. 2014, 8.30–13 hod.
20. 11. 2014, 8.30–15.30 hod.

www.horackova.cz
261 225 848

Jeremenkova

Mgr. René Čermák

21.–22. 1. 2015, 14–18 hod.

První třída nanečisto
5. 11. a 10. 12. 2014 a 14. 1. 2015, 15. 30–17 hod.

Jílovská

Mgr. Josef Smetana

27.–28. 1. 2015, 14–18 hod.

15. 1. 2015,
2. a 3. vyučovací hod. nebo 14–18 hod.
19. 5. 2015, 15–18 hod.

Jižní IV.

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
– náhradní zápis a do přípravné třídy
4. 2. 2015, 14–18 hod.

– kdykoli po domluvě

Křesomyslova

Mgr. Hana Holmanová

21.–22. 1., 5. 2. 2015, 14–17.30 hod.

27. 11. 2014, 8–11 hod.
– nebo kdykoli po domluvě

Mendíků

Mgr. Jitka Poková

22. 1. 2015, 14–18 hod.
23. 1. 2015,14–17 hod.
– náhradní termín 11. 2. 2015 14–16 hod.

9. 12. 2014, 14–17 hod.
15. 1. 2015, 14–17 hod.

Na Chodovci

Mgr. Bc. Miloslav Ráž

15.–16. 1. 2015, 14–17.30 hod.
– náhradní termín 9. 2. 2015, 15–17 hod.

26. 11. 2014, 8–17 hod.
11. 12. 2014, 8–17 hod. a Vánoční dílna 15–17 hod.
Chodovecká školička od 13. 10. 2014 16 hod. – každé pondělí

Na Líše

Mgr. Bc.Václav Hlinka

19.–20. 1., 9. 2. 2015, 14–18 hod.

7. 1. 2015, 8–12 hod.
– nebo kdykoli po domluvě

www.zsnalise.cz
241 480 693

Na Planině

Mgr. Filip Novák

15.–16. 1. 2015, 14–18 hod.

8. 1. 2015, 8–11 hod.
– nebo kdykoli po domluvě

www.planina.cz
241 445 041

Nedvědovo náměstí

Mgr. Josef Blecha

15.–16. 1. 2015, 14–18 hod.
9. 2. 2015, 14–17 hod.

3. 12. 2014, 7.50–13 hod.
12. 1. 2015, 7.50–13 hod.

www.zs-podoli.cz
252 543 409

Ohradní

PaedDr. Marie Zimová

20.–21. 1. 2015, 14–18 hod.

24. 11. 2014, 16 hod. – nebo kdykoli po domluvě
Školička sovy Agáty pro předškoláky
24. 11. a 15. 12. 2014

Plamínkové

Mgr. Ivan Tuček

15. 1. 2015, 14–18 hod.
11. 2. 2015, 14–17.30 hod.

8. 1. 2015, 9–14.30 hod.

Poláčkova

Ing. Bc. Daniela Schneider Valentová

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
– první třídy a přípravná třída

25. 11. 2014, 8–12 hod.
Dny pro předškoláky
13. 11., 11. 12. 2014 a 15. 1. 2015, 16.30–17.30 hod.

Sdružení

Mgr. Romana Mrázková

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
10. 2. 2015, 14–18 hod.

12. 11. 2014, 8–11.40 hod.
7. 1. 2015, 8–11.40 hod.

Škola
Kavčí hory

Mgr. Helena Pondělíčková

5.– 6. 2. 2015, 14–19 hod.

19. 11. 2014 a 22. 1. 2015, 8–12 hod.
Přípravka pro prvňáčky
4. a 18. 11., 2. a 16. 12. 2014, 6. a 20. 1. 2015, 15–15.45 hod.

www.ksidlisti.cz
241 090 230

Školní

Mgr. Jiří Vybíral

19.–20. 1. 2015, 15–18 hod.

7. 1. 2015, 8–10 hod.
Škola nanečisto
3. 11., 1. 12. 2014, 5. 1., 2. 2., 2. 3. a 6. 4. 2015, 15.15–16 hod.

www.zsskolni.cz
226 802 051

Táborská

PhDr. Bc. František Prokop

15., 20. a 22. 1. 2015, 14–19 hod.

5. 11., 3. 12. 2014 a 14. 1. 2015, 9–16 hod.

U Krčského lesa

Ing. Bc. Dagmar Malinová

20.–21. 1. 2015, 14–18 hod.

8. 1. 2015, 8–10 hod., 14–16 hod. – prohlídka školy

ŽÁCI ZŠ FILOSOFSKÁ USPĚLI V NÁROČNÉ ZKOUŠCE
Stoprocentní bilancí při skládání náročné
jazykové zkoušky PET se mohou pochlubit
v ZŠ Filosofská. Všech 29 žáků a žákyň ji
zvládlo, 23 účastníků dosáhlo na certifikát PET
a šest na certifikát úrovně A2.
Zkouška PET je druhou zkouškou Cambridge
ESOL, které jsou uznávány prakticky na všech
univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa a certifikát University of
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Cambridge ESOL Examinations platí celý život.
ZŠ Filosofská patří mezi nejúspěšnější přípravná
centra na certifikáty PET a KET v rámci základ(jd)
ních škol Prahy 4.
V ZŠ FILOSOFSKÁ proběhl projekt Evropský den
jazyků, při kterém se žáci 2. až 9. tříd zajímavým
a zábavným způsobem seznámili s evropskými státy
a jejich jazyky.
Foto: ZŠ Filosofská

Web/telefon
www.zsbitovska.cz
261 261 887

www.zs-jeremenkova.cz
244 001 211
www.zsjilovska.cz
241 493 212
www.zsjizni.cz
272 763 368
(od 5. 1. 15 možnost přihlásit se na
konkrétní termín zápisu na webu)
www.zskresomyslova.cz
261 215 728
www.zsmendiku.cz
261 214 006
www.zsnachodovci.cz
272 011 881

www.zs-ohradni.cz
261 109 526
www.zsplaminkove.cz
241 403 875
www.zspolackova.cz
241 442 259
www.zssdruzeni.cz
241 403 504

www.zstaborska.cz
241 029 320
www.zsukrcskeholesa.cz
241 713 229

listopad

kultura/společnost
Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna

3. po
4. út
5. st
7. pá
8. so
9. ne
11. út
12. st
13. čt
14. pá
15. so
17. po
18. út
19. st
20. čt
21. pá
23. ne
24. po
25. út
27. čt
28. pá

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
11.00
19.00
11.00
19.00
11.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

NA DOTEK
PRÁSKNI DO BOT
JÁ, FRANCOIS VILLON
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PRÁSKNI DO BOT – ZADÁNO
CHARLEYOVA TETA
JEPPE Z VRŠKU
DARDA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
CESTA KOLEM SVĚTA
CHARLEYOVA TETA
GENERÁLKA – VEŘEJNÁ GENERÁLKA
DARDA
GENERÁLKA – VEŘEJNÁ GENERÁLKA
NA DOTEK
GENERÁLKA – VEŘEJNÁ GENERÁLKA
DARDA
GENERÁLKA – PREMIÉRA
GENERÁLKA
PRÁSKNI DO BOT
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
GENERÁLKA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – ZADÁNO
MANDRAGORA

• 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.
Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz
nebo návštěvou některé z následujících akcí.

St 5.
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
Út 11.
16.00–22.00 hod.
VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Srdečně vás zveme do restaurace Michelský dvůr na
pečenou husičku se zelím a lokšemi a jiné dobroty.
Těšit se můžete také na svatomartinská vína. Závazné
objednávky celých hus přijímáme do 7. 11. Rezervace
míst na e-mailu: velena.obstova@sue-ryder.cz, mobil:
773 977 018. Restaurace Michelský dvůr.
24.–25. po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
Ne 30.
17.00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU DOMOVA SUE
RYDER: Jakub Jan Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Sbor a orchestr UK v Praze. Dirigent: Haig Utidjian.
Vstupné: 300 Kč, děti do 12 let zdarma. Prodej vstupenek: na www.sue-ryder.cz/rybovka, v dobročinných
obchodech Sue Ryder: Štěpánská 53, Praha 1, a přímo
v DSR. Návštěvou podpoříte péči o seniory.
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

1. so 17.00 Marek Hejduk – REST
– Divadlo No Kakabus.
2. ne 10.30 O PSOVI ALBERTOVI
A KOČIČCE EMILCE
– Divadlo Baribal.
3. po 20.00 A. Camus – CALIGULA
Divadelní agentura Globus
4. út 19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay
7. pá 19.30 D. Kaminka – OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní agentura Globus
8. so 14.00 Aleš Cibulka – JAK MĚ NEZNÁTE
– Divadelní agentura Globus
19.30 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
– Divadlo Do propasti kosti
9. ne 19.30 J. Kosek – POLICEJNÍ PREZIDENT,
ANEB INSPEKTOR SMITH ZASAHUJE
ZASAHUJE – Divadlo Bez Hranic
10. po 19.30 AFTERLIFE – Divadlo Sentiment
11. út 19.30 LAKOMEC, KOLIERE
– Divadelní agentura Globus
12. st 19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay
13. čt 19.30 D. Kaminka – OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní agentura Globus
14. pá 19.30 BEZ ROUCHA – Divadlo Maškara
17. po 19.30 KDE MÁM TY KLÍČE
– Improvizace.cz
18. út 19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay.
19. st 19.30 D. Kaminka – OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní agentura Globus
20. čt 19.30 JE ZELENÁ OPRAVDU ZELENÁ
ANEB HÁDEJ, KOLIK MI TO ŽERE
– Studio mladých
21. pá 19.30 A. Camus – CALIGULA
Divadelní agentura Globus
24. po 18.30 DOBRÝ VEČER, PANE WILDE
– Divadlo Bez Hranic
25. út 18.00 KONCERT MARTY ELEFTERIADU
– Divadelní agentura Globus
26. st 19.30 POLICEJNÍ PREZIDENT, ANEB
INSPEKTOR SMITH ZASAHUJE
– Divadlo Bez Hranic
27. čt 19.30 A. Camus – CALIGULA
Divadelní agentura Globus
28. pá 19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay.
29. so 14.00 Aleš Cibulka – JAK MĚ NEZNÁTE
– Divadelní agentura Globus
30. ne 19.30 JANA EYROVÁ – Divadelní
společnost Fr. Kreuzmanna

DIVADLO NA JEZERCE
UVEDE GENERÁLKU
Známá česká komedie Jiřího Hubače Generálka
s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli bude mít v Divadle Na
Jezerce premiéru 20. listopadu.
Generálka je příběhem Napoleona (Radek Holub) ve
vyhnanství na ostrově Svaté Heleny, jenž se sice stále cítí
být císařem, ale nyní bezmocným a chudým jako kostelní
myš, a Josefiny Pontiové, ženské od rány, která se stane
jeho hospodyní a kuchařkou, na které se Bonaparte
v krátké době stane absolutně závislým. Odvážná vdova,
kterou Napoleon ve svých válkách připravil nejen o syny,
ale i o vnuky, ukazuje, že dokáže často víc než proslulí generálové a že je větší osobnost, než někdejšívládce světa.
V dalších rolích se diváci mohou těšit na Petra Vacka,
Martina Sittu, Zdeňka Maryšku a Zdeňka Hrušku.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. so 15.00 Filmový klub pro děti:
LEGO PŘÍBĚH
2. ne 15.00 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI ANEB
O JANKOVI A JEHO ZVÍŘÁTKÁCH
– Nejznámější pohádka bratří Grimmů.
Divadlo Kapsa. Andělská Hora.
2. ne 16.00 LAMPIONOVÁ DÍLNA
S PRŮVODEM DOBEŠKOU
5. st 19.30 Kinokavárna: FAIR PLAY
6. čt 19.30 Teatromat – DIVADLO VOSTO5
– První divadelní automat, jehož děj
máte ve svých rukou!
9. ne 15.00 ELIŠČINY POHÁDKY
– Loutková pohádka o skřítcích,
vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi.
Divadlo Já to jsem.
10. po 18.00 ROBERT NEBŘENSKÝ – VERNISÁŽ
12. st 19.30 Kinokavárna: FRANK
13. čt 19.30 ŠKAMPOVO KVARTETO
– Program: Joseph Haydn, smyčcový
kvartet Op. 77 č.1, a Antonín Dvořák,
smyčcový kvartet Op. 106.
15. so 19.30 Noc divadel: AUDIENCE A VERNISÁŽ
– Dvě aktovky od Václava Havla.
16. ne 15.00 ČERTŮV ŠVAGR
– Výpravná celovečerní adaptace
klasické pohádky B. Němcové
(asi 90–100 min.).
17. po 20.00 Klubová noc – 25 let svobody
– MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO
18. út 19.30 BESÍDKA 2014
– Tradiční představení divadla Sklep.
19. st 19.30 BESÍDKA 2014
20. čt 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
21. pá 19.30 MEDVĚD A NÁMLUVY
– A. Pavlovič Čechov – PREMIÉRA
22. so 15.00 Filmový klub pro děti – Mrňouskové
– ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
23. ne 15.00 O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI
– Představení pro děti inspirované
pohádkou renomovaného výtvarníka
Petra Nikla. Divadlo Co tě to napadlo.
24. po 19.00 JAK TO VLASTNĚ BYLO
A KRÁSKA A ZVÍŘE – ZUŠ Modřany
25. út 19.30 Marc Camoletti:
NA SPRÁVNÉ ADRESE – Lehce
lechtivá komedie. Divadlo Akorát.
26. st 19.30 Kinokavárna: O KONÍCH A LIDECH
27. čt 20.00 MILOKRAJ – MARTA TÖPFEROVÁ
A TOMÁŠ LIŠKA – Koncert.
30. ne 10.00 ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
VE STUDIU A DIVADLE DOBEŠKA
– Studio Dobeška.
10.00–13.00 a 14.00–17.00 hod.
ADVENTNÍ VĚNCE A ARANŽOVÁNÍ
S MARKÉTOU FLEISCHNEROVOU
– cena: 350 Kč. Divadlo Dobeška.
10.00–13.00 a 14.00–17.00 hod.
KERAMICKÝ ANDĚL – Vytvořte si
svého anděla s Mirkou Čejkovou,
cena: 200 Kč. Přihlášky: Markéta
Fleischnerová, tel.: 775 152 221,
Mirka Čejková, tel.: 737 403 479.
30. ne 15.00 SKŘÍTEK
– Nová pohádka Buchet a loutek.
18.00 VERNISÁŽ DĚL KURZŮ JITKY HILSKÉ

Křesomyslova 625, Praha 4
DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce

1. so 15.00 NEVĚSTA – muzikál
4. út 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
5. st 10.30 ROK NA VSI – činohra
– VEŘEJNÁ GENERÁLKA
19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
6. čt 19.30 ROK NA VSI – činohra
– PREMIÉRA
7. pá 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
8. so 15.00 ROK NA VSI – činohra
– II. PREMIÉRA
11. út 19.30 NEVĚSTA – muzikál
12. st 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
13. čt 19.30 ROK NA VSI – činohra
14. pá 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
15. so
NOC DIVADEL 2014
18. út 10.30 BABIČKA – činohra
19.30 JEPTIŠKY – muzikál
19. st 19.30 TTECHTLE MECHTLE – činohra
20. čt 19.30 ROK NA VSI – činohra
21. pá 19.30 MY FAIR LADY – muzikál
22. so 15.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
24. po 19.30 NERUŠIT, PROSÍM – činohra
25. út 10.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– NAKROČENO K DERNIÉŘE
26. st 10.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
19.30 JEPTIŠKY – muzikál
27. čt 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
– ZADÁNO PRO KMD
19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
28. pá 19.30 ROK NA VSI – činohra
29. so 15.00 NEVĚSTA – muzikál
30. ne 15.00 BABIČKA – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
1. so
4. út
9. ne
10. po
11. út
12. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

13. čt
17. po
18. út
22. so
24. po
25. út
26. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

27. čt 19.30
29. so 19.30

PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
– činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
– činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
Změna programu vyhrazena!
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SC-341219/03

SC-341053/02

SC-341544/02

SC-341593/01

SC-340966/05

SC-341473/03
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historie
LEGIONÁŘI PŘISPĚLI K ROZKVĚTU SPOŘILOVA
Při příležitosti 97. výročí památné bitvy u Zborova v roce 1917 jsme si připomněli podíl
československých legionářů na založení svobodného a demokratického Československa.
Ti se rovněž nesmazatelně zapsali do historie Spořilova.

NA SPOŘILOV se začátkem 30. let 20. století přistěhovali mladí manželé s dětmi, jako byla například
rodina legionáře Kulhánka.
Foto: archiv VP
Na počátku 30. let minulého století, brzy po nastěhování desítek mladých legionářských rodin,
vznikla místní organizace s názvem „Jednota Československé obce legionářské Spořilov, Roztyly“.
Velmi čilá spolupráce se rychle rozvíjela se členy
ostatních spolků a sdružení, například se členy nově založené Tělocvičné jednoty Sokol Praha Spořilov, Roztyly, s oddíly skautů a s Obcí baráčníků
v Roztylech.
Vyvrcholením společných snah všech vlasteneckých sil byla veřejná sbírka na vybudování pomníku na památku slavné bitvy československých legionářů u Zborova. Slavnostní odhalení se konalo
dne 29. června 1937 za přítomnosti čelných představitelů státu, československé armády, Československé obce legionářské, Československé obce

sokolské, zástupců místmístní sokolské jednoty. Tato
ních spolků a zástupců
krásná tradice trvá na Spořilově
spořilovských občanů.
v početných sokolských rodiVětšina hrdinů – českoslonách Bělohoubků, Kadleců,
venských legionářů – se po
Kočích, Kubíčků, Kulhánků,
návratu do vlasti s nadšeLudvíků, Petrů, Prchlíků, Šípů
ním věnovala budování svoa dalších dodnes!
bodné Masarykovy republiPo únorovém puči se vinou
ky a stali se elitou národa.
komunistického režimu nepoNěkteří z nich se podíleli na
dařilo od února roku 1948 až
výstavbě nové českoslovendo roku 1989 zachránit téměř
ské armády jako důstojníci,
nic z dokladů, svědčících o bomnoho jich nastoupilo do
haté činnosti Obce legionářů
státní správy na nově zřízena Spořilově. Veškeré cenné
ná ministerstva, do veřejdokumenty byly zničeny nebo
ných úřadů ve školství
se ztratily. Zůstalo jenom torzo
a v sociální péči o válečné
v podobě dobových fotografií
invalidy, do různých finančvýznamných událostí té doby,
ních organizací, jako jsou
uložených u jednotlivých obPO NÁVRATU Z PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY byli čanů Spořilova. Při nedávném
banky a pojišťovny, nebo
legionáři vyznamenáni prezidentskou pátrání po československých
samostatně začali podnikat
Foto: Vladimír Prchlík
Medailí vítězství.
v oblasti řemesel, obchodu
legionářích – spořilovských
a služeb. Brzy se na Spořilově
občanech se podařilo objevit jenom 36 jmen těch,
rozjel bohatý společenský život.
kteří bojovali ve vojenských útvarech
legií na frontách ve Francii, Itálii a v Rusku.
Někteří z nich se vítězně vrátili z první světové
KRÁSNÁ TRADICE POKRAČUJE
války do svobodné vlasti díky náročné námořní
Po přistěhování na Spořilov se řada legionářů
anabázi z Vladivostoku do Evropy až v roce 1921
stala členy Sokola a vznikalo mnoho mladých
po dlouhých sedmi letech válečného strádání
sokolských rodin, například bratr MUDr. Václav
a útrap.
(Slávek) Kulhánek byl starostou Sokola. Spolu
s ostatními členy výboru se zasloužil brzy po
Vladimír Prchlík, syn ruského legionáře
sametové revoluci v roce 1989 o obnovu naší
a čestný občan MČ Praha 4

VZPOMÍNKA NA AKADEMICKÉHO SOCHAŘE BOHUMILA STEHLÍKA
Pokud procházíte kolem bývalé budovy Občanské záložny v Michli, nacházející se v těsném sousedství pobočky Komerční banky, jistě si všimnete sochy v nadživotní velikosti na pylonu kruhové přístavby. Málokdo však něco ví nejen o soše samotné, ale především o jejích tvůrcích.
Socha Spořivost vznikla v roce 1931. Představuje
dívčí postavu s kasičkou v levé ruce a mincí v pravé. Za ní stojí ozubené kolo jako symbol průmyslu
a na druhé straně obilné klasy jako symbol zemědělství. Autory sochařského díla jsou Robert Hájek
a Bohumil Stehlík a socha byla prohlášena za movitou kulturní památku.
Kdo byli tito sochaři? Robert Hájek se narodil
18. 5. 1880 v Ronově nad Doubravou. Zemřel
v Praze 17. 7. 1960 a za pozornost stojí, že bydlel
v Praze 4 v Záběhlicích. Bohumil Stehlík se narodil 28. 6. 1885 ve Slavošově u Ledče, zemřel 2. 11.
1949 v Praze a pochován je v rodinném hrobě na
hřbitově v Nuslích. Také on bydlel v Praze 4 a jeho
dům v Krči, zdobený dvojicí soch při vchodu, stojí
dodnes.

OVLIVNĚN MYSLBEKEM
Zastavme se u akademického sochaře Bohumila Stehlíka, od jehož úmrtí letos uplyne 65 let.

STRANA 22

Když mu byli dva roky, jeho rodiče se odstěhovali
do Prahy. Otec byl kovářem, a tak není divu, že
syn měl k sochařství blízko. Nejprve byl žákem
prof. Kloučka na Uměleckoprůmyslové škole v letech 1904–06. V letech 1906–09 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Myslbeka
a po ukončení studia u něj dva roky pracoval.
Spolupráce s tímto velikánem na něj silně zapůsobila a ovlivnila jeho příští tvorbu. S díly Bohumila
Stehlíka se můžeme setkat převážně na veřejných
budovách, ale činný byl také na dekorativních pracích. Z těch význačných, na nichž spolupracoval,
lze uvést pomník sv. Václava, pomník Dr. Riegra,
plastiku Hudby v Národním divadle a pomník
Máchy na Petříně. Jeden a půl roku byl na zkušené
v Paříži, Florencii, Římě a Neapoli. Po návratu z ciziny si pořídil vlastní ateliér a pracoval pro výstavy
a na dekoracích pro význačné stavby.
S Čechoameričanem Albínem Poláškem pracoval
na pomníku amerického prezidenta Wilsona před

AKADEMICKÝ SOCHAŘ
BOHUMIL STEHLÍK
také působil u filmu,
kde práce pro něj
znamenala umělecké
vzrušení s nutností
rychlého rozhodování
o výtvarných změnách.
Foto: Václav Pech

SOCHA SPOŘIVOST zdobí bývalou Občanskou záložnu v Michli.
Foto: Martin Dudek
Hlavním nádražím, který byl za německé okupace
odstraněn. Podle návrhů prof. B. Kafky pracoval na
pomníku Jana Žižky, J. Mánesa a v Bratislavě na
pomníku R. Štefánika. Podle návrhu prof. Pekárka
vytvořil výzdobu na domě Hlaholu a k jeho dalším
dílům patří socha sv. Štěpána a Útěcha.
(vp)
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SC-332525/12

KOŽNÍ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
● Vyšetření a léčba kožních onemocnění
pomocí digitální dermatoskopie
● Vyšetření znamének, pih a bradavic
● Léčba onemocnění nehtů a vlasů

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

VYUŽIJTE IDEÁLNÍHO OBDOBÍ NA ESTETICKÉ ZÁKROKY A KOSMETICKÉ ÚPRAVY PLETI!
Nabízíme omlazení pleti pomocí mikrojehliček, ošetření CO2 laserem
(odstranění znamének, jizev, kožních výrůstků, pigmentových skvrn, vrásek,
stahování pórů), výplně, botox, chemický a mechanický peeling pleti a mnohé další.
Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník (Vila Milena) • Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: info@dermalink.cz

www.dermalink.cz

SC-341265/06

SC-340923/01
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SC-341450/33

SC-341297/46
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SC-341530/01

SC-341639/02

INZERCE

Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace

Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213)
MUDr. Jaroslav Knap • Tel: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz

SC-340978/03

SC-340623/09

SC-340743/03

SC-340893/03

Mobil: 607 978 745

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/10

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně

SC-341298/06

SC-332425/09

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN

Tel.: 601 236 957
SC-340116/05

E-mail: jirasek.servis@seznam.cz

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

ROZPOČTY A KONZULTACE ZDARMA

SC-332507/09

SC-332492/09

Telefon:
241 432 538 • 607 879 166

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617,
777 708 035, 777 708 034

SC-340005/08

SC-340115/09

www.balkap.cz

SC-332400/10

SC-341551/01

Chata 4x4 m je podsklepená
s vodovodem bez elektřiny.

Okna je nutno jednou za dva roky seřídit
a promazat jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození.
Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti hmyzu.

SC-332410/10

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

PRODÁM ZAŘÍZENOU CHATU
V PRAZE SUCHDOLE
V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII

SC-340678/05

SC-340989/01

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

SC-341560/01

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

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

• OPRAVA • VÝMĚNA

IVAN MAŠEK

www.malirlakyrnik-praha.cz

SC-332409/10

POMOC

SC-341296/01

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

HODINOVÝ MANŽEL

SC-340262/05

SC-332421/10

SC-340606/06

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
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servis
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ
Praha 4 obsluze vozidla odevzdávat: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Trasa C
1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelený pruh
(u domu č. 1221/28, bývalá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krči
(u Dominikánského dvora – Penny Market)
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
(u parčíku)

Trasa D
1. ul. Jitřní (u školy)
2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
(u garáží)
3. křižovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
4. ul. Novodvorská
(parkoviště u č. 145 – Albert)
5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
7. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa – V Štíhlách)
8. ul. Pasteurova (u potravin)

Trasa E
1.
2.
3.
4.

Roztylské náměstí (u č. 33)
ul. Baarova (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
5. křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
6. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa – V Štíhlách)
7. ul. Jitřní (u školy)

19. 11. st
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

20. 11. čt
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

19. 11. st
8.00–8.20
8.40–9.00
9.30–9.50
10.10–10.30
10.50–11.10
11.30–11.50
12.00–12.20

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – LISTOPAD
Stanoviště

Zavezení den

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

03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07
07
07
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13

Hodina
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

Stanoviště

Zavezení den

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

Hodina

14
14
14
14
14
18
18
18
18

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
24
24
24
25
25
25
26

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

26
26
27
27
27
28
28
28

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

BEZPLATNÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
Oddělení odpadů odboru městské zeleně
a odpadového hospodářství Magistrátu hlavního
města Prahy také letos zajišťuje sběr bioodpadu
pomocí velkoobjemových kontejnerů.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom, že
na předem určená místa bude přistaven velkoobjemový kontejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především trávy, listí, větví

(zpravidla do průměru max. 5 cm). Kontejner
na bioodpad bude přistaven vždy na 3 hodiny
a po celou dobu u něj bude odborná obsluha,
aby se předešlo znečištění bioodpadu.
Velkokapacitní nádoba je označena výraznou
cedulí „BIOODPAD“ a barevným logem tříděného sběru odpadu. Vysbíraný bioodpad se odváží
k dalšímu zpracování na kompostárnu.

STANOVIŠTĚ PRO BIOKONTEJNERY – PODZIM 2014

www.praha4.cz
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DATUM

HODINA

Zelený pruh x Za Pruhy

1. 11.

9.00–12.00

Nad Údolím x Jitřní

1. 11.

9.00–12.00

Pod Jalovým dvorem

1. 11.

9.00–12.00

Zálesí x U Lesa

1. 11.

9.00–12.00

Severovýchodní IV x Severní IV

1. 11.

13.00–16.00

Doudova x Na Lysině

1. 11.

13.00–16.00
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SOFTBALISTKY EAGLES SLAVÍ ČTVRTÝ TITUL V ŘADĚ!

VÍTĚZNÁ RADOST hráček Eagles Praha.
Neotřesitelnou pozici v českém softbale si
upevnily softbalistky Eagles Praha. Čtvrtý titul
v řadě získaly hráčky z Prahy 4 po těsné výhře
4:3 nad Joudrs Praha, která znamenala vítězství
v sérii 3:1 a celkově jedenáctý titul v historii
klubu.

Hlavní finálovou oporou
byla rakouská reprezentantka Martina Lackner, která
eliminovala pálkařky Joudrs
a sama přidala několik klíčových odpalů. „Je skvělé
být součástí tohoto družstva,
které je tak úspěšné,“ rozplývala se po posledním
zápase sezony opora týmu.
„Marty házela perfektně,
nedovolila Joudrs pustit do
tlaku a byla základním kaFoto: EP
menem našeho úspěchu,“
vyzdvihla výkon nadhazovačky vnější polařka
Kateřina Dvořáková.
Eagles nyní čeká zasloužená pauza, po které
odstartuje příprava na sezonu 2015, v níž na
hráčky Eagles čeká kromě extraligových bojů
i účast v Poháru mistrů evropských zemí.

KALENDÁŘ NA PŘÍŠTÍ ROK JIŽ V PRODEJI
I letos městská část Praha 4 vydala nástěnný kalendář, který nás bude provázet celým příštím rokem.
Kalendář, jehož tématem jsou kulturní památky
v naší městské části, je výhradně k dostání v Czech
POINT Antala Staška, Antala Staška 2059/80b (budova Úřadu MČ Praha 4), a stojí 75 Kč.

NEDÁVEJTE KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ DALŠÍ ŠANCI!
I v letošním roce městská část Praha 4 zajistila
Druhou možností, jak odstranit napadené
pro své občany od 1. 11. ve sběrném dvoře
listy, je zpoplatněná nabídka Pražských služeb
Durychova speciální velkoobjemový kontejner na (PS). Výhodou služby je, že si organizace PS
listí napadené klíněnkou jírovcovou. Obsah konnaplněné pytle odveze. Cena včetně odvozu je
tejneru musí být termicky využit
24 Kč/pytel bez DPH. Kontaktní
ve spalovně v Malešicích. V žádosoba: Mgr. Michal Štěpán, tel.:
ném případě nelze odkládat infi284 091 404, 731 680 802, e-mail:
kované listy do kontejneru na
michal.stepan@psas.cz.
bioodpad!
Klíněnka jírovcová je jedním
„Tato služba je pro obyvatele,
z nejrozšířenějších škůdců pokteří mají zájem o životní prostřesledních deseti let. A jak můžeme
KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ se v nadí, nesmírně důležitá. Občané
napadeným stromům pomoci?
šich zeměpisných šířkách namohou odkládat listí napadené
Odstranit a zlikvidovat spadané lismnoží během vegetačního obklíněnkou ve sběrném dvoře až
tí! Listí ponechané pod stromy
dobí jednoho roku zpravidla
do konce letošního roku,“ říká Jiří
jsou líhní motýlků v příštím roce.
3x až 4x!
Bodenlos (ČSSD), 1. zástupce staPokud se i jen částečně zetlelé listí
rosty. Máte-li další dotazy, obracejte se na Evu
vyhrabe pozdě, kukly z nich vypadají a přežijí
Šimkovou, tel.: 261 192 264 nebo e-mailem
v samotné půdě. Proto je nutná okamžitá likvidace opadaných listů.
eva.simkova@praha4.cz.

SBÍRKA SPACÁKŮ A DEK PRO LIDI BEZ DOMOVA
Nuselský Husův sbor pořádá od 1. 11. do konce února 2015
(vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hodin) sbírku zachovalých spacích pytlů a dek pro lidi bez domova. Oboje bude postupně předáno
těm, kteří přicházejí do Husova sboru nebo do azylového domu
v Berouně. Husův sbor, Táborská 317/65, Nusle.

PŘIJĎTE UKLIDIT VELKÝ HÁJ
Dne 8. 11. se na návrh občanů uskuteční úklid části pozemku
Velkého Háje. Sraz dobrovolníků je v 9.30 hod. v ul. Nad Lesním divadlem před parkovištěm u vstupu do lesa. Svoz odpadků, rukavice
a plastové pytle na odpadky zajistila MČ Praha 4. Dobrovolníci se
mohou přihlásit do 7. 11. na e-mail: eva.simkova@praha4.cz.

EVROPSKÝ GRANT POMÁHÁ PROJEKTOVÉ VÝUCE
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola 5. května patří mezi 16 %
úspěšných žadatelů o evropský grant na mobilitu osob v oblasti školního vzdělání v rámci

TŘÍDA 2.LB se během projektové výuky seznamovala
s tématem literárních postav. Jak je vidět, i práce
s mapou může být zábavná.
Foto: VOŠZ

programu Erasmus+: Comenius. „Z takového
úspěchu máme velkou radost. Díky Erasmu+
mohli naši vyučující vyjet do zahraničí a zúčastnit se vzdělávacích kurzů. Na jejich základě
zavádějí v hodinách anglického jazyka projektovou výuku,“ řekla ředitelka školy PhDr. Mária
Janáková, Ph.D., a dodala, že se k těmto čtyřem
vyučujícím po interním semináři přidali další
dva, kteří se na projektové výuce budou také
podílet.
Projektová výuka se zde v pilotním roce
týká sedmi jazykových skupin, z nichž si každá
zvolila jinou část Spojeného království. „Jako
průvodce jsme si vybrali známé literární postavy, které žákům pomáhají poznat britské reálie
nejrůznějšího charakteru,“ uvedla koordinátorka
projektu Mgr. Pavlína Vočková.

PROTANČÍ SE K VÍTĚZSTVÍ?
Společným výstupem bude zábavně-vzdělávací pořad složený ze soutěžních příspěvků žáků.
Pod vedením vyučujícího si každá skupina během školního roku připraví krátké vystoupení
zaměřené na vybranou část Spojeného království. Akce je plánována na červen 2015 a proběhne v prostorách školy, kam však bude moci
zavítat i veřejnost.
„Předpokládáme, že se to na jevišti bude hemžit zejména literárními postavami. Nicméně už
teď mohu prozradit, že moje skupina se chce
k vítězství protančit,“ prozradila Pavlína Vočková. Komponovaný pořad považují zúčastnění
vyučující za měřítko úspěchu, které ukáže, co se
žáci naučili v hodinách anglického jazyka a jejich
pedagogové během zahraničních mobilit.
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BĚŽCI SE NOVĚ SCHÁZEJÍ V PODOLÍ
Běžecká škola Prahy 4 změnila od poloviny
října místo srazu. Hodina i den zůstávají,
takže každý čtvrtek od 17.30 hodin, ale zájemci
se nyní scházejí na novém místě, před vchodem
do Žlutých lázní v Podolí. Důvodem změny
jsou kratší dny a dřívější soumrak v Krčském
lese.
A jak Běžecká škola Prahy 4 probíhá? Přijít
může kdokoliv, škola je bezplatná a není věkově
ohraničena. Běžečtí odborníci nejprve příchozí

CYKLISTICKÁ SOUTĚŽ ZNÁ VÍTĚZE
V září byl ukončen 18. ročník cyklistické soutěže školní mládeže o Pohár starosty Prahy 4. V pěti závodech startovalo celkem 42
cyklistů a 11 cyklistek, které chlapcům hodně šlapaly na paty.
V každé kategorii byli vyhodnoceni nejlepší závodník a závodnice.
Sponzorem závodů byl Magistrát hl. m. Prahy a od založení soutěže i MČ Praha 4, kterým děkuje Pražský svaz cyklistiky a pořadatel
závodů CK Bítovská.
VÝSLEDKY:
■ Příchozí, ročník 2004–08: Zvítězil Daniel Šilhavý (ZŠ
Švehlova), který nasbíral 92 bodů, což je nejvyšší bodový zisk
ze všech startujících. Druhé místo patří Daniele Radové (ZŠ
Benešov Na Karlově) s 58 body.
■ Příchozí, ročník 2002–03: Vítězem je Jan Šindelář (ZŠ Na
Beránku, 80 bodů). Druhé místo, rovněž s 80 body, patří Adéle
Pudilové (ZŠ Mendelova).
■ Příchozí, ročník 2000–01: Vítězkou je Natálie Kubelková (ZŠ
Jižní, 38 bodů). První chlapec obsadil až třetí místo. Je to Jan
Vacek (ZŠ Hostivař, 20 bodů).
■ Žáci: První místo patří Dagmar Hejhalové (ZŠ Donovalská, 78
bodů). Na druhém se umístil Petr Vávra (ZŠ Bítovská, 65 bodů).
■ Kadeti: Zlato získal Matyáš Bušek (SPŠ V Úžlabině, 20 bodů). Třetí místo patří Kateřině Kotvové (SPŠ
Navrátilova, 20 bodů).
■ Junioři: Tomáš Čapek (ZŠ K Milíčovu, 38 bodů).
V hlavní soutěži seriálu O pohár starosty Prahy 4 v cyklistické
soutěži školních družstev zvítězila ZŠ Na Beránku se ziskem 171
bodů. Družstvo bylo hodnoceno ve složení Hana Šindelářová (56
bodů), Jan Šindelář (80 bodů) a Michal Vacík (35 bodů). Druhé
místo patří ZŠ Donovalská, která získala 164 bodů. Se všemi jmenovanými a dalšími předními závodníky se můžete setkat 18. listopadu v 17 hodin v historické radnici v Nuslích, kde budou nejlepším předány ceny.

rozdělí podle jejich výkonnosti, poté se všichni
společně lehce protáhnou a následuje samotný
běh po trasách, odpovídající fyzickým možnostem jednotlivých tréninkových skupin. S přítomnými trenéry lze také konzultovat správné
sportovní vybavení, popřípadě i výživu.
Srazy Běžecké školy Prahy 4 jsou zveřejňovány v Kalendáři akcí městské části Praha 4 na
www.praha4.cz nebo na facebookové stránce
školy.

VÍTÁNÍ NAŠICH NOVÝCH OBČÁNKŮ
V září a říjnu proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků městské části
Praha 4. Vítala členka Zastupitelstva MČ Praha 4 Věra Příhodová, poděkování za pěvecké
vystoupení patří dětem z Mateřské školy Trojlístek a Střední škole Kavčí hory.
● V úterý 9. září byli přivítáni: Tereza Šurovská, Adam Škrabiš, Tomáš Hnik, David Míchal,
Julie Pavlicová, Jan Čtvrtečka, Sofie Krmenčíková, Žofie Potměšilová, Pavel Štiblický, Natálie
Zemková, Gabriela Fuchsová, Rebeka Remrová,
Šimon Šíp a Lukáš Bretschneider.
● Ve čtvrtek 11. září byli přivítáni: Jan Řehák,
Ella Kudláčková, Jakub Sedláček, Tereze Králová,
Tereza Jíňová, Julie Jičinská, Antonín Kubec,
Richard Vyšata, Matyáš Kotva, Magdaléna Pečená
a Ondřej Wild.
● V úterý 23. září byli přivítáni: Viktorie Klára
Matoušková, Jiří František Pavelka, Zora Štolbová, Ondřej Malý, Zita Škvorová, Alena Jasmin
Zvolská, Sofie Bednarz, Vojtěch Kratochvíl, Jakub
Šindler, Kristýna Plešová, Ema Procházková,
Sofie Hodanová, Matyáš Hrzán a David Vipler.
● Ve čtvrtek 25. září byli přivítáni: Ella Černá,
Nela Králíčková, Erik Fisher, Aneta Fořtová,
Veronika Kolářová, Dominik Axler, Filip Kubík,

PĚT POČÍTAČŮ POMŮŽE STRÁŽNÍKŮM

NOVOU VÝPOČETNÍ TECHNIKU předala strážníkům
radní Lucie Michková.
Foto: MP Praha
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BĚŽECKÁ ŠKOLA Prahy 4 se přesunula z Krčského
lesa do Podolí.
Ilustrační foto: Zdeněk Kříž

Začátkem října radní Lucie Michková (ODS) předala zástupcům Městské policie hl. m. Prahy pět
sestav osobních počítačů, které budou využívat
strážníci z Obvodního ředitelství městské policie
Praha 4 k vyřizování každodenní administrativy.
„Bezpečnost obyvatel na území Prahy 4 byla vždy
mou prioritou a z tohoto důvodu se jako zástupce
zdejší městské části snažím o maximální podporu
a spolupráci s pražskou městskou policií,“ uvedla
radní Lucie Michková.
V podobném duchu se vyjádřil i ředitel Městské
policie hl. m. Prahy Eduard Šuster, který řekl:
„Jsem velmi rád, že se daří neustále prohlubovat
spolupráci mezi městskými částmi a městskou
policií. Praze 4 chci poděkovat za kompletní rekonstrukci celého patra Obvodního ředitelství Praha 4
v Táborské ulici a za poskytnutí těchto pěti sestav
osobních počítačů.“

Barbora Hessová, Claudia Hessová, Jan Říha,
Markéta Říhová, Jindřich Stava, Vilém Dobal,
Klára Zemanová, Daniela Holčáková, Rebeka
Rozbořilová, Bedřich Sikora a Tzofie Brenetz.
● V úterý 7. října byli přivítáni: Lucie Doufová,
Beáta Hantáková, Vladan Klimeček, Filip Kratochvíl, Alice Korostenská, Ema Řepková, Richard
Šimáček, Nela Černá, Šimon Daněk, Maximus
Hrudka, Matěj Volráb, Viktorie Půhonná, Adéla
Štíchová, Karel Hendrich a Gabriela Seredyczová.
● Ve čtvrtek 10. října byli přivítáni: Terezie
Kovářová, Valérie Kvasňovská, Oliver Mujanović,
Vojtěch Řezáč, Denis Bulka, Nella Chomátová,
Barbora Plesová, Barbora Vaňková, Zoe
Majorová, Matyáš Matějka, Jakub Černý, Tea
Boříková, Karolína Uhlířová, Jonáš Krahulík,
Jáchym Klán, Tereza Košťálová, Lydia Fliedrová,
Marcel Kučera a Maxmilián Mühlbach.
Veronika Sekyrová,
odbor kancelář starosty
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volnýčas
PROVĚŘTE SI SÍLY SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
V TAEKWON-DU
PATA A MATA!
Ilustrační foto: tkd

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA Taekwon-Do I.T.F. v České republice
Ge-Baek Hosin Sool pořádá nábor nových členů do
svého oddílu. Tréninky pravidelně probíhají v úterý
od 16.30 do 18.00 hod. na Dobešce (ul. Nad Lomem
1770/2a) pod vedením Ondřeje Huba (1. kup, tel.:
607 555 780). Více informací na www.tkd.cz.

SEZNAMTE SE S CARROMEM
Devátý Carrom Open Cup se uskuteční v sobotu 15. 11. od 10 hod. v aule Husitské teologické fakulty UK v Praze, Pacovská 350. Finále je
naplánováno na asi 18.30 hod. Carrom je desková hra pro 2 až 4 hráče, podobá se kulečníku
a pochází z Indie. Přihlášky do turnaje do
31. 10., startovné 350 Kč, diváci vstup zdarma.
Informace na www.carrom.cz.

Česká podnikatelská pojišťovna
(ČPP) poskytuje svým klientům komplexní pojišťovací služby v oblasti
životního a neživotního pojištění. ČPP
si udržuje tradičně silnou pozici v autopojištění, zejména v povinném ručení.
S více než milionem pojištěných vozidel
je třetím největším poskytovatelem
tohoto typu pojištění v ČR.
ČPP často spolupracuje na projektech zaměřených na výchovu účastníků silničního provozu a zejména
zvýšení bezpečnosti dětí na našich
silnicích. Jako partner ČPP na začátku
školního roku podpořila akci na dětském dopravním hřišti v Krči. Desítky AKCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KRČI podpořila jako partner Česká
dětí z okolních škol strávily příjemné podnikatelská pojišťovna.
Foto: ČPP
odpoledne se spoustou zábavy a her.
Školáci měli možnost osvojit si a vyzkoušet základní pravidla silničního provozu a dostali i drobné dárky od ČPP.
Akce se konala za účasti zástupců městské části Praha 4 a Městské policie hl. m. Prahy.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik let v příštím roce ČPP oslaví
od svého založení?
a) 15

b) 20

c) 25

Nápověda na www.cpp.cz

Figurky Pata a Mata vyhraje 17. a 34. správná odpověď, zaslaná
do 15. listopadu 2014 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
VÝHERCI Z ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA (správná odpověď A – Chi od Farouk Systems USA): Dana Chrastilová,
Michala Chrpová a Irena Fantová.
Gratulujeme!

STÁLE SE MŮŽETE ZAPOJIT DO SOUTĚŽNÍHO SBĚRU STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Až do 31. prosince 2014 pokračuje soutěž ve sběru
starých elektrických spotřebičů z domácností a bytů
prostřednictvím bytových družstev (BD) a společenství
vlastníků bytových jednotek (SVJ). Zatím se do akce,
pořádané MČ Praha 4 a společností Elektrowin, zapojilo
12 SVJ a BD, ale možnost vyhrát poukázky do hobby
marketu mají i další SVJ a BD z Prahy 4. „Stačí, když

Kontakty na MČ Praha 4
Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
Telefony: 261 192 111
800 131 290
800 194 237
800 100 128
Fax:
241 741 743
IČO:
00063584

Ústředna
Zelená linka životního prostředí
Bezplatná informační linka
Bezplatná informační linka pro seniory

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů
3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 •
Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192
510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.

se v domě vyčlení část společných prostor a umožní
se obyvatelům sem odkládat staré elektrospotřebiče,
jako jsou lednice, pračky, sporáky, televize či rychlovarné
konvice,“ informuje 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
(ČSSD) a pokračuje: „Pak už jen správce objedná
bezplatný odvoz u Elektrowinu. Pracovníci společnosti
pro spotřebiče přijedou a zajistí jejich ekologickou

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Periodický tisk územního samosprávného celku – Měsíčník městské části
Praha 4, ročník XXIV • Vychází 11x ročně • Místo vydání Praha • Registrace:
MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje: Strategic Consulting, s. r. o.,
IČ 25792920, držitel certifikátu ISO 9001 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční
rada: Pavel Caldr, Radek Juriš, Ivana Staňková, Martin Píša, Petr Kučera, Alžběta
Rejchrtová, Daniela Kazdová, Karel Skoupil, Jiří Bigas, Václav Krištof, Lucie
Michková a František Kadleček • Grafika a DTP: Bronislav Veselý – SAGRAT® •
Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8, 110 00
Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 000 63 584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Titul: Jiří Jevický • Tisk: Europrint, s. r. o. • Měsíčník
slouží k informování občanů Prahy 4, není periodikem žádného politického
subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na radnici MČ Praha 4,
nebo e-mailem: noviny@praha4.cz • Distribuce listopadového čísla Tučňáka je
29. října 2014 • Náklad 74 000 výtisků je ověřován ABC.

recyklaci. Jedinou podmínkou, avšak velmi důležitou, je,
aby všechny vysbírané spotřebiče byly kompletní.“
Pokud se chcete do soutěže zapojit, je nutné požádat
o registrační formulář na e-mailu: sber@elektrowin.cz
nebo martin.cerny@elektrowin.cz, případně písemně
na adrese ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, 140 00
Praha 4.
KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzece a termíny vydání • Uzávěrka prosincového čísla je 14. listopadu 2014.

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. Stížnosti a podněty k distribuci oznamte na tel.: 224 816 821 – Tomáš
Tecl nebo e-mailem: distribuce@ceskydomov.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu. Děkujeme.
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