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Neznámý hrdina Josef Kafka str. 4-5
Kaleidoskop spojuje lidi str. 6

Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
MČ Praha 4 má nové vedení,
starostkou je Irena Michalcová

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 24. dubna odvolalo starostu Petra Štěpánka (Praha 4 sobě/Zelení) a sedm dalších členů
rady městské části z dosavadní koalice Praha 4
sobě/Zelení, STAN/KDU-ČSL a Piráti a zvolilo
nové členy rady z ANO 2011, ODS a TOP 09.
Starostkou byla zvolena Irena Michalcová (ANO
2011), která v tajné volně získala 23 hlasů ze 45
přítomných členů zastupitelstva.
V nové radě se stal prvním místostarostou
Zdeněk Kovářík (ODS), místostarosty jsou
Michal Hroza (TOP 09) a Josef Svoboda (STAN/
KDU-ČSL). Uvolněnými členy rady jsou Tomáš
Hrdinka (ANO 2011) a Jaroslav Míth (ODS).

Neuvolněnými členy rady byli zvoleni Jan
Hušbauer (ANO 2011), Patrik Opa (ODS) a Filip
Vácha (TOP 09). (red)

Praha 4 letos rozdělí dotace
ve výši téměř 24 milionů korun
Praha 4 podporuje fyzické osoby a nestátní
neziskové organizace, které systematicky pečují
o obyvatele městské části, nebo svou činností
přispívají k rozvíjení jejich volnočasových
aktivit. Na jejich činnost jim v letošním roce
přispěje částkou 23,856.500 Kč. Rozhodlo o tom
dubnové Zastupitelstvo městské části Praha 4.
Jednoleté i víceleté dotace jsou určeny pro subjekty působící v oblasti sportu a volnočasových

aktivit, kultury a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů,
integrace národnostních menšin, zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního prostředí. Už
podruhé městská část Praha 4 vyhlásila i víceleté
dotace, a to na období 2019 – 2022, které žadatelům zabezpečí jistotu dlouhodobého fungování
a sníží jejich administrativní zátěže, protože na
celé období stačí podat jen jednu žádost.
Na podporu sportování dětí a mládeže je letos
určeno téměř 5 milionů korun, na kulturu více
než dva miliony korun, na sociální služby téměř
dva a půl milionu korun a na zdravotnictví
téměř jeden a půl milionu korun. Městská část
Praha 4 podpoří Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo
Na Jezerce i Divadlo Dobeška. (red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Tibor Vansa

tibor.vansa@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •
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Areal Vltavanu 229 +louka u Vltavy

Divadlo
ka
Spejbla a Hurvin
Vasek Kolar workshop
MISTR SVĚTA V BIKETRIALU

KOUZELNÍK MAX MAGIC

KLAUNI

UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ MĚSTSKÉ POLICIE
PROHLÍDKA SANITKY
DIVADLO KOLOBĚŽKA
DÍLNIČKY
BUBLINKY

BOSOVIŠTĚ
FOTOBUDKA

SKÁKACÍ HRAD

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY
VŠECHNY ATRAKCE JSOU ZDARMA
CELÝM ODPOLEDNEM PROVEDE PETRA ZAJÍČKOVÁ

Akce se koná pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4

WWW.PRAHA4.CZ/DEN-DETI
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Slovo na úvod

Vážení čtenáři, vážení občané, Čtyřka v roce 2030
v květnu si už tradičně připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí českých dějin – Květnové
povstání českého lidu proti nacistickým okupantům, jehož důležitou součástí bylo povstání
v Praze. A také nás čekají volby do Evropského
parlamentu.
Nacistická okupace přinesla nepředstavitelný
útisk a smrt mnoha českým vlastencům, kteří
se neváhali postavit zlu i za cenu nejvyšší oběti.
V tomto vydání Tučňáku najdete článek o jednom
z pozapomenutých hrdinů odboje a také o knize, kterou o tomto hrdinovi,
o svém otci, nuselském fotografovi Josefu Kafkovi, napsala jeho dcera
Helena Mandelová.
Památku obětí nacistické okupace si také letos připomeneme na pietních
aktech na náměstí Generála Kutlvašra, na Roztylském náměstí a v parku
Na Jezerce. Jejich seznam najdete na dalších stránkách. Rád se s vámi na
některém z pietních aktů setkám.
V květnu si připomeneme rovněž památku Milady Horákové a mnoha
dalších obětí komunismu. Jejich odkaz pro nás musí být varovným mementem. Je skoro až neuvěřitelné, jak rychle vystřídal nacistickou totalitu
autoritářský komunistický režim.
Vážení spoluobčané, rád bych vás na závěr pozval do volebních místností. Evropské volby jsou navzdory protievropské rétorice důležité. Česká
republika je součástí sjednocené Evropy a to je pro nás nejen ekonomicky výhodné, ale především důležité z geopolitického hlediska. Patříme
a chceme patřit do kulturního a civilizačního okruhu západních demokracií s pluralitním společenským systémem, tržní ekonomikou a právním
státem, které jsou zárukou naší prosperity a svobody.
Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitel MČ Praha 4

V poslední době je populární doplňovat politické
programy vizí. A to je zcela správně, protože je
klíčové mít jasné představy a plány o budoucnosti.
Nedávno jsem byl u příbuzných, kde jsme u oběda
narazili na to, kde by čtyřka měla být za 10 až 15
let. Proto jsem se rozhodl sdělit svou představu
Prahy 4 po roce 2030 i vám všem.
Předně věřím, že čtyřka bude ekologičtější, modernější a dostupnější. Z Pankráce na náměstí Míru se
svezeme za pět minut a poveze nás vůz metra bez
řidiče. Příjemnější magistrála bude lemována opravenými podchody, Spořilovská bude pod střechou, a v jejím okolí tak bude opět radost žít. Nusle
a Vršovice propojí podchod a Dvorecký most spolu s novými tramvajovými linkami rozšíří možnosti MHD.
Lhotka se pak stane oblíbeným a vyhledávaným místem pro celou Prahu.
Ale zejména přibude nová zajímavá architektura, veřejná prostranství,
zeleň a další bytové možnosti.
Věřím, že mimo budování nových staveb dojde i na záchranu a renovaci
těch starších. Příkladem může být Dominikánský dvůr, který má potenciál
sloužit jako školní zařízení. Ale takových památek, které si zaslouží péči,
tu máme více. Doufám, že se vám tyto představy líbí a brzy se promění
v realitu.
Na závěr bych vás rád vyzval k zapojení se do prvního ročníku soutěže
PODNIKATEL PRAHY 4. Provozovny a podnikatele můžete nominovat
od počátku května až do 16. června. Hlasování pak bude probíhat od 17.
června do 31. srpna. Více informací naleznete na internetových stránkách
naší městské části.
Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, Milí čtenáři, milé čtenářky,
každé volby jsou pro mě svátkem demokracie.
Rozhodujeme v nich totiž, koho pošleme prosazovat naše zájmy, tedy zastupovat nás v institucích,
kde se rozhoduje o věcech důležitých i pro náš
život. Dovolte proto, abych vás pozval k volbám
do Evropského parlamentu v pátek a v sobotu 24.
– 25. května.
V dubnu jsme se mimo jiné zabývali současným
stavem tématu „humanizace magistrály“. Jak
možná víte, rady hlavního města a Prahy 4 jednají
o budoucí podobě křižovatky ulice Na Veselí a Severojižní magistrály. Na
stole je návrh na zasypání podjezdu pod magistrálou a vznik klasické světelné křižovatky. Magistrát HMP požádal Radu MČ Praha 4 o rozhodnutí,
zda bychom s touto přestavbou souhlasili, či nikoliv.
Soucítím s obyvateli ulice Na Veselí, s řadou z nich jsem osobně hovořil.
Přál bych jim, aby měli pod okny normální ulici bez nevzhledného podjezdu. Všem z blízkého okolí bych pak přál klidnou čtvrť nerozdělenou
nekončícím proudem aut. Z Institutu plánování a rozvoje ale stále nemáme žádný dopravní model, který by ukázal dopady na provoz na magistrále a v okolí v případě křižovatky. Jsem přesvědčen, že bez informací nelze
změnu navrhovat a rozhodovat.
Institut plánování a rozvoje v březnu uspořádal debatu, bohužel ale bez
dostatečných podkladů a v pracovní době většiny z nás. Proto uspořádáme další veřejnou debatu, kam budou pozváni také odborníci – zástupci
IPR, a to v přijatelný čas. Budete všichni srdečně zváni, jde přece o naši
budoucnost a místo, kde žijeme.
Tibor Vansa (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4
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s nastupujícím jarem se probouzí život v ulicích,
lidé se více pohybují venku a na silnice vyjíždějí
sváteční řidiči. Ti by měli dát především pozor na
naše děti, které patří k nejzranitelnějším účastníkům městského provozu. Městská část Praha 4
proto každoročně podporuje řadu preventivních
aktivit právě v oblasti dopravní výchovy. Je velice
důležité, aby se i děti uměly ve městě samostatně
pohybovat a cítily se bezpečně. A aby tomu tak
skutečně bylo, je rovněž zapotřebí více ohleduplnosti všech dospělých, zejména řidičů.
Jedním ze základních bezpečnostních pravidel je nutnost „být viděn“.
Městská část Praha 4 se proto podílí na vybavení dětí mateřských škol
a žáků 1. stupně základních škol včetně školních družin reflexními vestičkami. Ke zvýšení bezpečnosti na nejvytíženějších přechodech v blízkosti
škol podstatnou měrou přispívá dohled městských strážníků, a to každé
ráno a odpoledne.
Loni na podzim MČ Praha 4 také slavnostně otevřela nové dopravní hřiště
u základní školy Plamínkové. Umístěním dopravního hřiště v blízkosti
metra se značně zvýšila jeho dostupnost, navíc letos bude přístupné také
veřejnosti a v létě hřiště zatraktivní instalace světelných semaforů. Ve
školním roce 2018/19 zde projde výukou, kterou zajišťuje městská policie,
98 třídních kolektivů základních a mateřských škol.
Na dětském dopravním hřišti rovněž proběhne 10. května oblastní kolo
„Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Děti se utkají ve znalostech pravidel
provozu na pozemních komunikacích, čeká je jízda po hřišti dle pravidel,
jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci. 29. května se pak na
tomto místě uskuteční i celopražské kolo.
Iva Kotvová (Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4
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Josef Kafka – litograf, fotograf a nez

J

eště 74 let po skončení okupace a porážce třetí říše objevujeme málo známé
nebo prakticky neznámé hrdiny, kteří se
nesmířili s nacistickou okupací a zapojili
se do odboje, i když tím riskovali vlastní život.
K takovým hrdinům patřil i rodák z Michle,
nuselský fotograf Josef Kafka. Po článku o Ince
Bernáškové, který jsme v Tučňáku publikovali
v loňském roce, tak letos přinášíme další silný
příběh statečného člověka z dnešní Prahy 4.
Josef František Kafka se narodil 16. června 1895.
Vyučil se litografem (grafická technika, tzv.
kamenotisk), ale zajímalo ho i fotografování.
Po vypuknutí 1. světové války narukoval do
rakousko-uherské armády a až do konce války
působil jako litograf v polském Lublinu. Zde se
ve volném čase začal věnovat fotografování a po
návratu do Prahy si v Nuslích zřídil fotografický
ateliér. Nebylo to úplně snadné, ale podařilo se.
Když se trochu vzmohl, hledal zaměstnance.
Přihlásila se slečna Helena Budínová.
V roce 1925 se Josef a Helena vzali a v roce 1936
se jim narodila dcera Helena. Oba pracovali ve
fotografickém ateliéru a několik let snili o zakoupení motocyklu Harley Davidson. Našetřili
na model o obsahu 1000 cm se sidecarem,
jezdili s ním na výlety do okolí prahy, ale třeba
i na Moravu. Pan Kafka časem přenechal hlavní
roli v motoristickém životě své manželce, sám
usedal do sidecaru. A z paní Kafkové se stala
nejen rodinná řidička, ale i závodnice, která
uspěla v nejslavnějším motocyklovém závodě té
doby Zbraslav – Jíloviště.

V odboji
Josef Kafka byl společenský člověk. Byl členem
Sokola a národně socialistické strany i vlastencem, pro kterého československé občanství
nebylo prázdným pojmem. Když byla v roce
1938 vyhlášena mobilizace, bylo mu 43 let. Okamžitě vyjel se svým harleyem a celý den vozil
nastupující vojáky do kasáren.
Opravdový zlom v jeho životě přišel s okupací
a vytvořením Protektorátu Čechy a Morava.
Tehdy za Josefem Kafkou přišli členové Obrany
národa, potřebovali jeho litografické a fotografické schopnosti a on své zapojení do národního
odboje považoval za samozřejmost.
Fotoateliér se brzy stal hnízdem protinacistického odporu. Byla v něm radiostanice, na které
poslouchali zahraniční vysílání. Rozmnožoval se
zde a dále distribuoval časopis V boj, který byl
nejvýznamnější ilegální tiskovinou. Plukovník
Mašín, jeden ze tří králů, v ateliéru ukrýval zbraně a výbušniny, Josef Kafka pořizoval fotografie
odbojářů do jejich ilegálních dokladů, fotografoval různé dokumenty, využil i své litografické
dovednosti, když vyrobil razítko s názvem
Slovenský štát pro přetisk československých stokorunových bankovek, které potom využívali lidé
při útěku z protektorátu přes Slovensko…
13. června 1940 po třetí hodině odpoledne
zatklo Josefa Kafku gestapo. Byl vězněn
a vyslýchán v Petschkově paláci, na Pankráci,
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v Drážďanech a Gollnowě, 21. listopadu 1942
byl v Berlíně odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 9. července 1943 ve věznici
v Berlíně-Plöztensee.

Dokumenty
Na tomto místě citujeme dva dokumenty, které
vypovídají o odbojové činnosti Josefa Kafky.
V prvním dokumentu z 8. listopadu 1946 dosvědčuje por. Ladislav Vosyka z hlavního štábu
Ministerstva národní obrany: „Kajka Josef fotograf Praha Nusle, byl ilegálně činným od června
1939 až do svého zatčení v r. 1940. Pracoval ve
skupině plk. Hájíčka, v leg. skup. disponenta
Švarce, kpt. let Černého a plk. Mašína. Jeho
činnost pozůstávala:
1/ padělal razítka na občanské legitimace pro
osoby pronásledované gestapem
2/ padělal podkarpatoruské křestní listy pro
odcházející do zahr. armády
3/ spolupracoval na zhotovení štočku „Slovenský
štát“ na slov. stokoruny, které dostávali všichni ti,
co za hranice přes Slovensko do armády odcházeli.
4/ Ukrýval ve svém atelieru přechodně plk. Mašínovi třaskaviny a sabotážní materiál. Sám jsem osobně několikrát jmenovanému předával a vydával.
Zatčen byl ve spojitosti s falšováním štočku na
Slov. stokorunách a tak společně s Šmidem knihtiskařem ze Záběhlic Švarcem leg . úvěr. ústav, řed
Šelepa z Rohatce na Moravě, Póhl knihovník Karlovi university aj. společně v Berlíně popraven.“
Na základě toho dokumentu vydalo Ministerstvo
národní obrany podle § 8 zákona číslo 255/1946
Sb. následující osvědčení: „Potvrzuji, že Kajka Josef fotograf, pracoval v illegálním hnutí od června
1939 až do svého zatčení. Ofotografovával zprávy
určené do zahraničí, /kodexi/, padělal razítka na
občanské legitimace, spolupracoval na zhotovení
štočku, SLOVENSKÝ ŠTÁT, za kteroužto činnost
byl zatčen a v Berlíně v r. 1943 popraven.“
Podepsán Plk. Hájíček, svědek Por. Vosyka Ladislav
(Oba dokumenty publikujeme v původním
znění i s chybami)

Po válce
Když v květnu 1945 skončily druhá světová válka
a okupace, chodila Helena, dcera Josefa Kafky,
do třetí třídy. Její matka pokračovala v práci ve
fotoateliéru. Po převratu v roce 1948 ale komunistický režim živnostníkům vyměřil neúměrně
vysoké paušální daně, po jejichž zaplacení by jim
nezbylo nic na živobytí, a paní Kafková musela
živnost zavřít a ateliér už jen pronajímala jiným
fotografům. Další ranou byl pro vdovu po statečném odbojáři příkaz stavbu z požárních důvodů
a na své náklady zlikvidovat.
Dcera Josefa Kafky Helena Mandelová napsala
a v loňském roce vydala o životě svého otce knihu
s titulem „Můj táta Josef Kafka – litograf, fotograf,
neznámý hrdina a Obrana národa“. Z této pozoruhodné knihy jsme čerpali informace pro tento
článek a vy ji nyní můžete vyhrát v naší pravidelné
soutěži (více o soutěži je na straně 22). (red)

Dcera Helena se svým milovaným otcem v roce 1939. Foto

Zamyšlení historik
Bylo mi právě jedenáct let, kdy byl v Berlíně
9. července popraven Josef Kafka. Věděl jsem
z novin, rozhlasu a plakátových oznámení, že
téměř denně umírají Češi na různých německých
popravištích. Netušil jsme, že se jednou s osudy
některých blíže seznámím. Hrůzu jsem vnímal, ale
ještě nějak nedospěle, klukovsky, skutečné poznání
přišlo až po letech. Otvíraly se přede mnou těžké
životní příběhy, v nichž se české vlastenectví mísilo
s tragickými konci: odvaha čelit zlu byla placena
životem. Právě takový je i životní příběh Josefa
Kafky. Donedávna jsem o něm nevěděl, byl pro mě
objevem – a nebudu v tom sám. Toto zjištění se
týká i Kafkovy dcery Heleny Mandelové: znám ji
léta, dokonce jsem s ní spolupracoval, neměl jsem
ale tušení, z jaké je neobyčejné rodiny, jak vyrůstala, co v dětství a mládí prožívala. Dopisy Josefa Kafky a jeho ženy putující mezi Prahou a německými
vězeními dokumentují silné rodinné pouto, které
spojilo manžele a působilo i na dcerku. Otce však
téměř nepoznala, mohla mu poslat jen několik
pozdravů a dlouho doufat, že se s ním shledá.

www.praha4.cz

TÉMA

známý hrdina

Pražské povstání a konec války
Největší celosvětový válečný konflikt, jehož začátek si letos v září připomeneme přesně po 80 letech, se nevyhnul ani současnému území městské části Praha 4. Především jeho vyvrcholení v rámci
květnových dnů Pražského povstání přineslo ze strany obyvatel Prahy 4 nesmírné oběti. Padlo asi
800 lidí, což je přibližně třetina počtu všech padlých během povstání.
Připomeňme si některé události alespoň prostřednictvím fotografií, které byly součástí dřívějších
výstav v naší městské části či jsou v archivu redakce časopisu Tučňák. (md)

Tvrdé boje SS jednotek s pražskými povstalci přinesly také vypálené domy v ulici Družstevní ochoz.

o: archiv HM

ka Roberta Kvačka

Dopisy, které tvoří pramenně nejcennější část publikace, jsou zároveň vícestranným svědectvím o údělu
odbojářů a jejich rodin. Většinou si neuvědomujeme
– protože ani nevíme, jak odbojová činnost zasahovala rodiny jejích aktérů. Nemusely o ní ani vědět,
byla někdy znát z chování odbojářů, ze změn, které
poznamenávaly rodinnou každodennost. Citelnější
starost se ale nedala úplně skrýt. V jiné podobě,
ještě hlouběji, se projevovala, když se odbojář ocitl
ve vězení. Jeho myšlenky se až naléhavě upínaly
k nejbližším, s nimiž donedávna žil, do obav z jejich
těžkých podmínek se mísila potřeba vyjadřovat sílu
svého vztahu, lásky, naděje na shledání.
Vše nacházíme v Kafkových dopisech, ač jejich
obsah a mluvu omezovala německá cenzura.
Žena a dcerka neměly příliš trpět, na to stále
myslel. Situaci jim měly ulehčit i vynálezy, které
projektoval za mřížemi. Obdivuhodné, jak ve
své situaci se dokázal ještě upnout na objevující
tvorbu. Mimořádný talent a nezlomný duch!
(Robert Kvaček v předmluvě ke knize Můj táta
Josef Kafka – red. zkr.)
www.praha4.cz

Území Prahy 4 bylo svědkem největšího masakru civilistů během Pražského povstání. Večer
6. května 1945 postříleli esesáci v Úsobské ulici
(dnes ulice Obětí 6. května) ve sklepě jednoho
domu 35 lidí a na zahradě sousedního 16 osob
včetně několikaměsíčních dětí, těhotných žen
a starých lidí.

Osvobozování Prahy 4 se zúčastnili i vojáci
z armády generála Vlasova, které však po válce
čekal vesměs krutý osud.

Přehled pietních aktů
Jako každoročně i letos si v Praze 4 připomene ukončení druhé světové války a vzpomeneme na
hrdiny i oběti tohoto konfliktu.
So 4. 5. 10.00 hod. K Pražskému povstání - Vrchní soud ČR, Věznice Pankrác
Čt 9. 5. 12.00 hod. Ke Dni vítězství - Náměstí Generála Kutlvašra
Pá 10. 5. 10.00 hod. K uctění obětí 2. světové války - Roztylské náměstí: Národní hřbitov na Spořilově
Pá 10. 5. 14.00 hod. U pomníku Zpravodajské brigády - park Jezerka. (red)
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Zprávy z Prahy 4
Číslo měsíce

210

Festival Kaleidoskop vás roztančí
a seznámí se světem kolem nás

pomníků a pamětních desek
připomíná v Praze 4
hrdiny a oběti protinacistického odboje

Krátce
První pomoc může zachránit život
Kurz první pomoci s praktickými ukázkami připravila ve spolupráci s Českým červeným křížem
pro maminky na mateřské dovolené či rodiče
na rodičovské dovolené MČ Praha 4. Poskytnutí
první pomoci může znamenat záchranu života
a o kurz byl i tentokrát velký zájem. Účastníci si
vyzkoušeli, jak pomoci dítěti v bezvědomí či při
dušení, resuscitaci na figuríně kojence i předškolního dítěte a získali také přehled o běžnějších
úrazech, jako jsou popáleniny, zlomeniny apod.
Rodiče si z kurzu odnesli osvědčení o jeho absolvování a navíc praktickou brožuru. (red)

Ústav sociálních služeb dostal
od 1. května novou ředitelku
Novou ředitelkou Ústavu sociálních služeb v Praze 4
se stala Linda Obrtelová. Do této funkce ji jmenovala na základě výběrového řízení Rada MČ
Praha 4. Podle usnesení rady z 30. ledna 2019 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele Ústavu
sociálních služeb, do něhož se přihlásilo šest
uchazečů. Posuzování zájemců provedla komise
jmenovaná Radou MČ Praha 4 ve dvou kolech. Na
základě osobní prezentace a odpovědí na dotazy
členů komise vybrala komise při tajném hlasování
jako nejvhodnější kandidátku Lindu Obrtelovou.
Funkce ředitelky se ujala 1. května. (red)

Stacionář Pohoda získal ocenění
Branickému stacionáři Pohoda (společnost pro
normální život lidí s postižením, o.p.s.) byla udělena značka Mezigeneračně, která je oceněním
spolupráce v oblasti podpory mezigeneračních
vztahů. Značku zavedla nezisková společnost
Mezi námi a uděluje ji institucím, jež aktivně
podporují mezigenerační dialog, a rovněž je
oceněním za vynaloženou práci a energii. Stacionáři Pohoda byla udělena jako uznání za to, že
dlouhodobě a aktivně napomáhá sbližování mezi
nejmladší a nejstarší generací. (red)
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Festival Kaleidoskop nabídne i pestrou směs chutí.

J

ednodenní festival představuje zajímavou
a zábavnou formou život v jiných zemích.
Na Kaleidoskopu, který se koná 18. května
od 12.00 hodin v parku Na Pankráci, vystoupí
kapely Terne Čhave, Pragason, Dževica a hlavně
skvělá Tonya Graves. Čekají na vás workshopy,
cestovatelské přednášky a chutná mezinárodní
kuchyně. Tato nenásilná forma setkání různých
kultur na jednom místě se koná již popáté a je
podpořena ministerstvem vnitra a hlavním městem Prahou v rámci projektu Žijeme na čtyřce
společně 2019. Sledujte FB a webové stránky
MČ Praha 4, kde se dozvíte program a bližší
informace k festivalu.

Úspěšná integrace pokračuje
Dle statistik ministerstva vnitra je v současné
době v Praze 4 hlášeno skoro 20 tisíc cizinců
ze třetích zemí (zemí mimo EU), což je nejvíce
ze všech městských částí hl. m. Prahy. Mezi tři
nejpočetnější skupiny cizinců žijící v MČ Praze 4 patří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Městská
část chce řešit aktuální otázku spojenou se začleňováním cizinců mimo jiné v úzké spolupráci
s nevládním sektorem, který se systematicky
zabývá integrací osob třetích zemí společně

s cizinci EU. Projekt „Žijeme na čtyřce společně
v roce 2019“ je projektem, který plánovitě navazuje na projekty realizované v předešlých letech
a své aktivity dále prohlubuje a rozšiřuje.
Pro přirozené začleňování dětí a dospělých cizinců do života v České republice probíhá projekt
zaměřený na integraci cizinců legálně žijících
v Praze 4. Projekt Žijeme na čtyřce společně
2019, na nějž dostala MČ Praha 4 dotaci Ministerstva vnitra ČR v rámci programu projektů obcí
na integraci cizinců, opět významně podporuje
především základní a mateřské školy v naší městské části. Díky tomuto projektu probíhají aktivity
zahrnující doučování češtiny pro děti s problémy
s ovládáním českého jazyka, poznávací výlety
k seznámení s českou kulturou či projektové
dny škol zaměřené naopak na seznámení žáků
s kulturami cizích zemí. Školy mohou díky
projektu financovat i nákup učebních pomůcek,
další vzdělávání učitelů a učitelek či služby asistentů pedagoga, což je v situaci, kdy počet dětí
z ciziny ve školních lavicích soustavně narůstá,
velmi významná úleva pro vedení škol, pedagogy
i samotné děti. Vedle podpory škol se projekt
zaměřuje i na vzdělávání dospělých migrantů
(čeština a sociokulturní orientace). (red)

Centrum neformální péče je v plném provozu
Centrum neformální péče, které je v provozu od ledna tohoto roku, za dobu své existence pomohlo
již osmdesáti osobám, které pečují o své blízké. „Největší zájem je o psychologickou podporu, ale
například i sociální poradenství je také pečujícími osobami často využíváno. Zároveň je v plném
proudu cyklus vzdělávání, který má za cíl usnadnit péči v domácím prostředí. Aktuální seznam nabízených akcí najdete na našich internetových stránkách. Kapacitu pro nové zájemce stále máme,“
říká manažerka projektu Dana Zichová. Všechny služby nabízené v rámci projektu jsou pro neformální pečovatele bezplatné! V případě zájmu kontaktujte Ivu Mikšů 770 119 775, cnp@uss4.cz.
Více informací na http://uss4.cz/pecovatelska-sluzba/centrum-neformalni-pece-v-praze-4/. (red)

www.praha4.cz
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Chlupáčova Sedící figura se vrací

Kamenná figura stála před KC Novodvorská.

D

ílo sochaře Miloslava Chlupáče nazvané
Sedící figura se po letech vrátí zpět před
Kulturní centrum Novodvorská. Stane se
tak i díky všímavosti současného místostarosty pražských Řeporyjí Davida Roznětinského
(Zelení), který ji na skládce na území této malé
městské části objevil.
V roce 2010 byla Sedící figura ze svého původního místa před KC Novodvorská z nejasných důvodů odstraněna a nějakou dobu nebyl známý
její další osud. To se ale změnilo v posledních

Socha byla náhodně objevena na komunální skládce.

měsících a vyvrcholilo právě na konci letošního
března. Socha byla převezena k restaurátorovi
a po skončení restaurátorských prací se vrátí na
své původní místo do Prahy 4.
„Konec dobrý všechno dobré,“ uvedl bývalý
starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení)
a dodal: „Opravená socha se opět vrátí do
veřejného prostoru a oživí místo před Kulturním
centrem Novodvorská.
Miloslav Chlupáč (1920–2008) byl mimořádně
uznávaný umělec. Nejprve začal studovat me-

dicínu, ale po uzavření vysokých škol se vyučil
kamenosochařem v kamenickém závodě v Kralupech nad Vltavou a v kamenosochařské dílně
Otakara Velínského v Praze. Po válce absolvoval
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze
v ateliéru Josefa Wagnera. Vedle sochařství se
věnoval také malbě a teorii umění. Jeho sochy
jsou umístěny například v Brně či v Praze, ale
také v Mexiku, Grenoblu, Salzburgu a Klagenfurtu. Inspiroval se kubismem, tvořil monumentální díla se vztahem k figuře. (red)

Provozovna roku
Království chuti nabízí (nejen) 300 druhů koření
V loňském ročníku ankety Provozovna roku
Prahy 4 zvítězil v kategorii Potraviny obchod
Království chuti. O jeho nabídce i o tom, jak
se v Praze 4 malým živnostníkům podniká, si
Tučňák popovídal se spolumajitelem obchodu
Janem Schneedorferem.
Očekával jste vítězství v anketě?
Této ankety jsme se zúčastnili teprve druhým
rokem, a proto nás umístění na prvním místě
velmi mile překvapilo. Radost však máme
především z toho, že hlasy v anketě dávají
sami zákazníci, a úspěch je tedy potvrzením,
že naši práci děláme dobře a zákazníci jsou
s námi spokojeni. Nebo v to alespoň doufáme
(úsměv).
Jaké novinky jste si připravili pro letošní rok?
Hlavní novinkou pro letošní rok je rozšíření
sortimentu BIO produktů, o které je mezi
zákazníky rostoucí zájem. V současné době
máme v nabídce přes 30 druhů BIO koření
a nyní rozšiřujeme nabídku BIO čajů a kávy.
www.praha4.cz

Zakoupí si ve vašem obchodě zákazníci nějaké unikátní zboží, které se třeba jinde v Praze
vůbec nenabízí?
Náš obchod má výjimečnou nabídku koření,
která zahrnuje 300 různých druhů. Běžně tak
u nás zákazníci najdou například několik druhů
kari, čtyři druhy kardamomu, mletý hřebíček,
vanilku i badyán a mnoho dalšího koření, které
v běžné prodejní síti není v nabídce.
Co dalšího máte v regálech?
Náš obchod je unikátní jak šíří produktů, tak
i formou prodeje. Nabízíme prakticky veškerý
sortiment koření, kávy, čaje, bylinek a sušených
plodů ve vážené formě, takže si zákazníci mohou zvolit přesně množství, které potřebují, a to
také do vlastních přinesených nádob.
Jak se vám v Praze 4 podniká?
Pražské Nusle známe „od mala“, obchod zde
provozujeme již pátým rokem, a tak s potěšením sledujeme postupné zlepšování a kultivaci
zdejšího veřejného prostředí. Zároveň věříme,

že tato část města ještě nedosáhla vrcholu a že ji
čeká podobný rozkvět jako například Karlín.
Jaká je spolupráce s městskou částí Praha 4?
V posledních letech s radostí zaznamenáváme
aktivní podporu radnice směrem k malým podnikům a obchodům, jako byla například loňská
akce Nusle v pohybu. Doufáme, že tyto aktivity
budou pokračovat i v dalších letech, neboť jsou
důležité jak pro nás obchodníky, tak i pro obyvatele, kteří tak poznávají svou čtvrť z nových
pohledů a zážitků. (md)

Kdo bude podnikatelem Prahy 4?

MČ Praha 4 vyhlásila 1. ročník soutěže PODNIKATEL PRAHY 4. Zapojit se do soutěže a nominovat své oblíbené favority může každý z vás.
Nominovány mohou být fyzické nebo právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění
a mají provozovnu na území MČ Praha 4.
Nominace je možné podávat od 1. 5. do 16. 6.
a hlasování bude probíhat od 17. 6. do 31. 8.
Info na www.praha4.cz. (red)
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Názory zastupitelů
Volby do EP jsou důležité,
přijďte volit

Matej Šandor (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Ve dnech 24. a 25. května
2019 se uskuteční volby
do Evropského parlamentu. Tento přímo volený
orgán Evropské unie je
významným místem pro
debaty a rozhodování
v Evropě. I když nám
z hlediska městské části můžou připadat tyto
volby jako nepříliš důležité, je tomu přesně
naopak. Rozhoduje se tu spousta věcí, které
v konečném důsledku ovlivní právě náš každodenní život.

Pravidla pro dotace
Jak se rozhodnutí orgánů EU promítají do dění
v obcích či městských částech? Například tím, že
nastavují pravidla pro rozdělování evropských
dotací. V Praze je možné žádat třeba o dotace
z operačního programu Praha – pól růstu ČR. Za
tyto peníze lze například stavět a opravovat školy
či nemocnice. V minulosti Praha 4 z dotací EU
například zateplila několik základních a mateřských škol a získala prostředky pro menší
projekty na vylepšení veřejného prostoru. Dalším
dobrým příkladem je vzdělávací program Erasmus, díky kterému se aktivní studenti a učitelé
zúčastňují výměnných studijních pobytů v zahraničí. Jejich kapacitu bychom rádi zdvojnásobili.
Velmi zajímavé jsou také možnosti nakládání
s odpadem. Hlásíme se k šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zvyšování podílu tříděného
odpadu i omezování používání plastů.

Máme právo volit
Uvedl jsem zde tři příklady z mnoha. Je z nich
zřejmé, že rozhodování v Evropské unii se týká
každého jejího občana. Máme právo volit. A je
v našem zájmu toto své občanské právo využít
a přijít si zvolit své zástupce i do Evropy.
V rámci evropské politiky v Pirátech sledujeme
především zájmy občanů, nikoliv dobro pro lobbistické skupiny či korporace. Náš program pro
eurovolby je zaměřený na svobodu, otevřenost,
bohatství, spravedlnost a udržitelnost ekonomiky. Najdete jej na webových stránkách
www.evropapotrebuje.cz.
Plníme sliby dané voličům. V poslanecké sněmovně jsme z opozičních řad prosadili zveřejňování smluv státních společností. V Praze 4
jsme se pak za relativně krátký čas zasadili
o reformu zadávání veřejných zakázek tak,
aby se i zakázky menšího rozsahu nad rámec
zákona soutěžily otevřeně. V těchto dnech jsem
z pozice radního pro majetek a městské společnosti zahájil proces prodeje městské společnosti
4-Energetická formou transparentní otevřené
soutěže, v souladu s koaliční smlouvou.
Ve volbách do Evropského parlamentu mohou
voliči udělit dva preferenční hlasy. Přijďte prosím volit do Evropského parlamentu. Přeji vám
šťastnou volbu.
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Politika pro planetu Zemi
Petr Štěpánek
(Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitel MČ Praha 4
V Česku žijeme v geopoliticky nejstabilnějším
období našich dějin. Díky
členství v NATO a v EU
se nemusíme obávat
vpádu cizích vojsk, jako
se tomu stalo v letech 1939 a 1968 minulého
století. Tato stabilita nám umožňuje rozvíjet
hospodářství naší země a díky relativní prosperitě můžeme postupně opouštět zastaralou ekonomiku založenou na neudržitelném využívání
přírodních zdrojů. Přejít na udržitelné způsoby
výroby energie a dopravu, která nebude plnit
naše města smogem a hlukem, je skutečná
výzva 21. století. Abychom se opravdu dostali od
uhlí a plastů k obnovitelné energii a cirkulární
ekonomice, musíme začít na obou koncích.

V EU i na radnici
Evropská unie může pomoci tak, že naši
poslanci a komisaři nastaví stejná pravidla
pro všechny, my v obcích zase můžeme začít
s malými kroky. A milionkrát málo je hodně.
Diesly nahrazujeme elektromobily, starosta
jezdí na kole a MHD, zachytáváme a využíváme vodu ze střech škol, koupaliště máme
přírodní biotopové nevytápěné, zateplujeme
školní budovy. Na opačném konci můžeme
v Unii prosadit změnu zemědělské politiky,
aby subvence nebyly využívány na velkoplošné
zemědělství plné chemie, které zabíjí včelky
i zajíčky, ale naopak pro tvorbu krajiny, kde
remízky oddělují pole, kde se na pastviny vrací
život, zpěvní ptáci, drobná zvěř. Lidé zvolení
na všech úrovních se musí učit hledat společnou řeč napříč politickým spektrem i státy,
abychom přišli s řešeními akceptovatelnými
alespoň pro výraznou většinu obyvatel, nejlépe
pro úplně všechny. Jen tak můžeme otočit
kormidlem směrem k lepší budoucnosti, aby
i naše děti mohly vidět živého slona a dýchat
čistý vzduch.

Politika jako hledání konsensu
Úkolem politiků je hledat řešení zdánlivě
neřešitelných situací. Dobře známe letitý spor
Pražanů. Polovina chce, aby psi byli povinně
na vodítku, druhá polovina je chce v obci na
volno. Podobné je to s veřejnými prostranstvími,
parkováním i zelení. Není z toho snadná cesta
ven, ale pravidelné diskuze s občany, otevřené
komise a výbory veřejnosti a komunikace s kolegy z jiných stran vedou k řešením pro všechny.
Tohle umí nejlépe právě starostové a je na čase,
aby tyhle dovednosti přenesli také do velké
politiky. Ve Sněmovně, v Senátu i v Evropském
parlamentu je potřeba mluvit s lidmi o jejich
potřebách stejně, jako to děláme v obci. Jen
tak můžeme najít shodu nad budoucností pro
planetu Zemi.

Druhá neděle v květnu
Josef Svoboda (KDU-ČSL),
místostarosta MČ Praha 4
Kolik z nás ví, co se ten
den slaví? Jde o den
věnovaný matkám jako
projev ocenění jejich
mateřství. Kdo zakusil
pravdivou mateřskou
péči, nemůže ji zapomenout.
Svátek matek druhou neděli v květnu zavedla metodistka Anna Marie Jarvis v roce 1907
v USA. Při výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele setkání místních
přítelkyň - matek. Účastnice se touto myšlenkou
nadchly a vyzvaly ji, aby v tradici pokračovala.
V Československu tento zvyk zavedla v roce
1923 Alice Masaryková, nejstarší dcera TGM,
která se po smrti své matky ujala funkce první
dámy republiky. Poválečná doba minulého století preferovala Mezinárodní den žen na paměť
stávky za volební právo newyorských švadlen
v roce 1909. Na MDŽ byly „pracující“ ženy
zvány na Pražský hrad k setkání se státní a politickou reprezentací, přebíraly od prezidenta vyznamenání a hovořily o pracovním nasazení pro
republiku. Jistě po zásluhách. Tyto „dobrovolně
povinné“ oslavy MDŽ téměř na všech pracovištích však eliminovaly zcela jiné, zato klíčové
poslání každé ženy, kterým je mateřství.

Žena se matkou stává
Mateřství je zakódováno v každém narozeném
člověku ženského pohlaví. Proto již od raného
dětství, kdy si každá holčička hraje s panenkami, sní o tom, jak jednou bude opravdovou
maminkou. Kdysi se říkalo, že žena, která
očekává potomka, je v požehnaném stavu. Ano,
jde o nový, mimořádný stav, neboť se žena
matkou nerodí, ale stává. V tomto kontextu
lze chápat dvojí obsah mateřství, které úzce
souvisí s otcovstvím. Společným obsahem mateřství a otcovství je předávání života. Známe
biologické, které dává nový život, a druhé je
tomu podobné, jde o mateřství v srdci ženy,
které je připravené vydat lásku a péči přijatým
dětem. Takto pojaté vydávání sebe sama dětem
nenahradí žádné pracovní nasazení ani kariéra
byť s nadstandardními výdělky. Hmotné statky
pominou, ale děti zůstávají trvalým naplněním
života a smyslem nemalých obětí. Vzpomeňme
Abraháma, který se vydal ze svého domu na
dobrodružnou cestu na poušť, a to za příslib
potomstva. A byl zkoušen, zda věří povolání
být praotcem národů, že měl obětovat svého
jediného syna Izáka. Otcovství a mateřství je
povolání, dar, dobrodružství, pořádná dřina
i oběť, jejichž odměnou jsou nová pokolení dětí
a vnoučat. Doporučme novopečeným rodičům,
aby byli „úctyhodní“ a jednali tak, aby je jejich
děti respektovaly a ctily. Tomu je třeba se učit
od narození. Jedině rodiče svým životním
příběhem učí své děti, aby se ony mohly stát
otcem a matkou.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Májové zamyšlení
Zdeněk Kovařík (ODS),
místostarosta MČ Praha 4
Tak jako se pomalu
vytrácejí vzpomínky na
povinnou účast v májových průvodech, začíná
pomalu unikat i důvod
květnových oslav. A to
je mnohem podstatnější
věc, neboť na hrdiny, často bezejmenné, co neváhají za svobodu své vlasti položit život, národ
zapomenout nemůže a nesmí.

Svoboda není
samozřejmostí
Ta kdysi těžce nabytá svoboda se stává
samozřejmostí, žijeme v době pohodlnosti
a natažených rukou a zatím nám okolní svět
utíká mílovými kroky. Zlaté české ručičky jsou
svázány různými směrnicemi, regulacemi
a zákazy. Individualita je potlačována výchovou
ke stádnosti… Naštěstí všechny takové pokusy
v minulosti vždycky ztroskotaly. Narazily totiž
na národ s hlubokou tradicí, lidi se specifickým smyslem pro humor, typickým sklonem
ke švejkování, lidí proslulých pracovitostí,
šikovností a vlastní hlavou. Budeme si stokrát
za den bručet pod fousy, jak je všechno špatně,
ale nakonec bouchneme do stolu a řekneme
NE. Tohle je naše země a my si do našich životů
mluvit nenecháme! Jsme přece Češi, národ
hrdých vlastenců. Nemusím se nijak sáhodlouze
rozepisovat, vždyť máme všichni tu naši povahu
českou zažranou hluboko pod kůží. Nejlepší je
obrátit se k slovům básníka, čestného občana
Prahy 4, pana Jiřího Žáčka. V těch je úplně
všechno.
Jiří Žáček – Má vlast
Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné
zlatovlásky,
kde všichni věří jen své nevíře a gramofony
chrčí Škoda lásky,
kde místo zlata třpytí se jen kyz, kde příliš často
radost hořkne v hoře,
odvěká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty
vedou k Bílé hoře,
kde sprostá lež se veze v kočáře a pravda s láskou táhnou cestou pěší,
dědičná země kata Mydláře, kde mřít je těžko
a žít ještě těžší –
A přece jsi jí čím dál blíž, i když ji zapřeš. Nemáš na vybranou.
Neseš ji v sobě, věčný kříž – svou zemi krásnou,
zemi milovanou.

www.praha4.cz

Prodat, či neprodat
- to je otázka
Zdeněk Ziegler (ANO),
zastupitel MČ Praha 4
Nezačínám hamletovskou
parafrází proto, že by mi
následující téma připomínalo divadelní spektákl.
Nejde totiž o nic menšího,
než je reálné řešení
dlouhodobého, údajně
neřešitelného problému. O čem je vlastně řeč?
O dalším pokusu prodeje 4 – Energetické, a.s.

Trocha historie nikoho
nezabije
V průběhu let 2008 až 2009 tehdejší politická
reprezentace MČ Praha 4 založila tři společnosti. Volnočasovou, Majetkovou a Energetickou.
Všechny tři za nanejvýš bohulibým účelem, tj.
kvalitativním i ekonomickým zlepšením služeb
pro své občany v Praze 4. Kupodivu následujících
11 let ukázalo, že ne vždy se to radnici podařilo.
A tak se dění v městských společnostech přesouvalo tu na stránky či obrazovky hromadných
sdělovacích prostředků, jindy do služeben policie
či do soudních síní. Kdo chce, jistě si na webu
najde dostatečné množství informací. Výsledek?
4 - Volnočasová, o.p.s. - zanikla (byla vymazána) již v r. 2016.
4 - Majetková, a.s. – posvítíme si na ni, tedy
korektně (dle koaliční smlouvy ze dne 17. 10.
2018, bodu 2.D.2.) „zanalyzovat rozsah činnosti
4 – Majetkové za účelem nastavení efektivní
správy.“ Co tak najednou? Přibližně polovina signatářů koaliční smlouvy sedí již druhé
volební období v radě nebo zastupitelstvu, tedy
pátý rok. Po loňských volbách se jim konečně
„rozbřesklo“ a začnou analyzovat, nastavovat
a efektivizovat? Věřil bych to snad Pirátům. Na
radnici jsou poprvé, ještě nic nezkazili.
4-Energetická, a.s. – tu rovnou prodáme (Koaliční smlouva ze dne 17. 10. 2018, bod 2.D.1.)

Proč, jak a komu ne/prodat
městskou firmu
Proč prodat 4-Energetickou? Z řady posudků
i důvodových zpráv vyplývá, že to bude nejlepší
řešení. Občan – volič bude rád, radnice se zbaví
dlouhodobého balvanu. Za 10 let existence
4–Energetické v jejím čele stanuli čtyři ředitelé
a řídilo ji 29 statutárních zástupců napříč politickými stranami. Dozajista všichni s odbornými
předpoklady pro řízení energetické firmy.
A ještě heslovitě k číslům. Z těch mi jde hlava
kolem. Radnice do společnosti „nalila“ hotovost
v řádech desítek milionů korun, dále do ní
vložila majetek v řádech desítek milionů korun,
snížila nájem na hranici „skoro zadarmo“
a společnost se propadla do ztráty. Jak, komu
a za kolik ne/prodat 4-Energetickou jistě bude
součástí zevrubné debaty jak zastupitelstva, tak
veřejnosti v Praze 4.

Cesta do dopravního pekla
dlážděná dobrými úmysly
Petr Kučera (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4
Ulice Na Veselí tvoří na
Pankráci mimoúrovňovou křižovatku s magistrálou, kterou podjíždějí
tramvaje z pankrácké
vozovny. Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy připravil studii, která předpokládá,
že zmiňovaný podjezd bude zasypán a z mimoúrovňového křížení tramvajové trati s magistrálou se stane úrovňové. Tato varianta byla
nedávno představena na veřejném zasedání
pořádaným Institutem plánování a rozvoje hl.
m. Prahy (IPR) v CAMPu a setkala se s velkými
rozpaky zúčastněných.

Situace by se mohla zhoršit
Všichni si nepochybně přejeme, aby se situace
občanů žijících v ulici 5. května i v ulici Na
veselí zlepšila a jejich životní prostor byl
přívětivější než dnes, ale tím spíše jsme povinni
nehazardovat v jejich případě s návrhy, které
mohou jejich situaci dále zhoršit. Hlavní otázky
provázející tuto studii nebyly bohužel na tomto
setkání s veřejností zodpovězeny. Zástupci IPRu,
TSK ani ROPIDu totiž nepředstavili žádnou
studii či výpočty, jak by zahloubení podjezdu
a nainstalování semaforů ovlivnilo nejbližší
okolí. Nevíme tedy přesně, jak rozsáhlý kolaps
dopravy by v obou směrech nastal. Toto řešení
bude ale každopádně znamenat výrazné zhoršení automobilové dopravy v širším okolí, tedy
v oblastech Pankráce, Budějovické, Pražského
povstání, Nuslí, Michle a Vyšehradu.

Nenastal správný čas
Nesmíme také zapomenout, že pokud by vznikla úrovňová křižovatka, tak směrem z centra
by se auta musela na semaforech zastavovat na
červenou v kopci a do kopce se znovu rozjíždět.
Což by vedlo ke zvýšení emisí a hluku. Vozovna
Pankrác je jednou z těch větších a počet tramvají, které vyráží kolem ranní špičky obsloužit
své trasy, také není nezanedbatelný. Jedná se
přibližně o 115 souprav denně.
Pro variantu zasypání podjezdu v ulici Na Veselí
není podle mého soudu v současné chvíli správný čas. Ten nastane v momentě, kdy budou
konečně dobudovány vnitřní a vnější pražské
silniční okruhy. Bez nich, tedy bez možnosti
najít jinou variantu cesty mimo centrum z jižní
do severní části Prahy, nemá daný návrh smysl.
Nesmíme také zapomenout, že vedení hlavního
města Praha nedávno rozhodlo, že při rekonstrukci Táborské ulice dojde zachování mimoúrovňové křižovatky s ulicí 5. května právě z výše
uvedených důvodů.
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zprávy z Prahy 4
Pozvánky
Vyzkoušejte si elektrokolo
na festivalu EBIKE FEST

Šanci vyzkoušet si dvě stovky elektrokol mají
Pražané v sobotu a v neděli 18. a 19. května
na prvním ročníku festivalu elektrokol EBIKE
FEST. Koná se v Krči (Pod Višňovkou 29
a v okolí) a vstup je zdarma. Program festivalu
je zaměřený hlavně na skutečný zážitek, který
lze s elektrokolem zažít, organizátoři proto pro
návštěvníky připravili na dohled Thomayerovy
nemocnice dvě testovací dráhy, kde si bude
možné kola vyzkoušet.
Více na webu www.ebikefest.cz. (red)

Na elektroautě můžete mít
speciální registrační značku

Podpora při péči o klienty
s duševním onemocněním
Den otevřených dveří pořádá v úterý 14. května
BONA, o.p.s., organizace s dvacetiletou zkušeností v péči o lidi s duševním onemocněním,
která nyní rozšiřuje své služby i na území MČ
Praha 4. Akce začíná ve 14.00 hodin na adrese
Pod Vilami 10, Praha 4. BONA nabízí terénní
službu, která poskytuje podporu klientům
v přirozeném prostředí domova a napomáhá jim
ve zvládání nároků spojených s běžným způsobem života. Klade přitom důraz na spolupráci
s rodinou, lékaři a dalším okolím. Podporuje
klienty v samostatnosti a spokojenosti, pomáhá
při zhoršení zdravotního stavu. (red)

Open House Praha nabídne
veřejnosti zajímavé budovy
Již popáté se v Praze uskuteční festival
Open House, který otevře brány 80 obvykle
nepřístupných budov. O víkendu 18. a 19.
května si lidé budou moci zdarma prohlédnout zajímavé stavby i v Praze 4. Bude to pět
budov, vesměs moderních staveb s neotřelým
architektonickým designem. Cubex Centrum
Praha na Pankráci, administrativní budovu
Greenline na Kačerově a tři budovy v areálu
BB Centra – Delta, Filadelfie či Společenské
centrum Bethany. Více informací na www.
openhousepraha.cz a na facebookové události
Open House Praha 2019. (red)

Dejte děti na fotbal!
FK Slavoj Vyšehrad pořádá fotbalové odpoledne spojené s náborem dětí do klubu, ročníky
2010-2015. Přijďte ve čtvrtek 23. května od
17.00 hodin na hřiště Vyšehradu v ulici Mikuláše Husi 1709/1, Praha 4 a zkuste si zahrát
fotbal jako profesionálové. S sebou sportovní
oblečení a obuv, lahev s pitím a dobrou náladu.
FK Slavoj Vyšehrad je jeden z nejstarších
pražských klubů, založen byl již v roce 1907.
Nabízí všesportovní přípravu se zaměřením
na fotbal, a to jak předškolním dětem v tzv.
fotbalové školičce, tak i fotbalovou specializaci
pro děti raného školního věku v přípravkách
až po cílenou přípravu v ligových týmech žáků
a dorostu. (red)
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Vůz poháněný elektřinou využívají například zaměstnanci Ústavu sociálních služeb Praha 4.

M

ajitelé elektromobilních a hybridních
aut, u kterých dosahuje hodnota CO2
v kombinovaném provozu nejvýše
50g/km, a rovněž aut na vodíkový pohon
mohou dostat speciální registrační značku. Její
výhodou je, že již brzy umožní elektromobilům
bezplatné parkování v zónách placeného stání
i bez registrace jejich vozu, která je v současné
době pro bezplatné parkování nutná a kterou
lze získat po zaplacení poplatku 100 korun. Novou značku je možné dostat buď při registraci
nového vozidla, nebo mohou majitelé staršího

vozu požádat o výměnu své dosavadní registrační značky. Majitelé či provozovatelé elektromobilů pochopitelně nemusí o novou speciální
registrační značku žádat povinně, na autech
může zůstat i původní registrační značka.
Nové značky vydává pracoviště registru vozidel
odboru dopravně-správních činností pražského
magistrátu (Na Pankráci 1685/17 a 19, Praha 4).
Registrace takového vozidla s přidělením značky série EL je bezplatná, stejně jako výměna za
původní registrační značku. Úřad značku vydá
do patnácti dnů od podání žádosti. (red)

Městské části potřebují více peněz
Financování městských částí řešil poslední Sněm starostů. Od hlavního města žádá více peněz na
úhradu vzrůstajících nákladů na chod městských částí. V usnesení, které sněm přijal, starostové
chtějí pro rok 2020 navýšení minimálního příspěvku na jednoho obyvatele na 3.300 korun a maximálního příspěvku na 6.000 Kč a dále vypracování návrhu na pravidelné navyšování finančních
příspěvků v průběhu tohoto volebním období. V současné době je příspěvek na jednoho obyvatele
3.000 korun. Sněm se shodl i na tom, že doposud nebyly dorovnány náklady na výkon státní
správy, který městské části místo státu a který je v současné době ze strany státu podceněn
a podfinancován. S přibývající agendou vzrůstají městským částem náklady. Problémem se
proto zabývá také hlavní město Praha. (red)

Využijte pro cesty po městě vypůjčené kolo
V městské části Praha 4 a na mnoha dalších
místech po celém hlavním městě se v průběhu
dubna objevila zelenožlutá elektrokola. Jsou
součástí projektu Freebike firmy Homeport
a oblast, ve které je najdete, se nachází přibližně
mezi Dejvicemi, Smíchovem, Braníkem, Kačerovem, Hloubětínem a Bulovkou, a navíc ještě
v Horních Počernicích. Kola se půjčují a vracejí
prostřednictvím mobilní aplikace, více k tomu
najdete na webu https://prague.freebike.com.
Není to jediná možnost, jak po Praze cestovat
na kole, aniž by člověk nutně musel mít vlastní.
Kdekoliv v oblasti mezi Dejvicemi, Smíchovem, Vršovicemi a Balabenkou si lze půjčit a vrátit růžové
kolo z bikesharingu Rekola. Více informací na webu

https://rekola.cz. Oblasti a počet rekol (nyní jich je
asi 400) se v průběhu letošního roku ještě rozšíří.
Pro mnoho cest po městě je bikesharing rychlejší než auto nebo MHD. Časově velmi výhodné je
kombinovat bikesharing a metro. (red)

Foto: Martin Dudek

www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Den Země pobavil i poučil
V parku Na Pankráci se přidala k letošní oslavě
Dne Země také Praha 4. Především pro malé
návštěvníky byly připraveny ekologické aktivity,
workshopy či planetární stezka. Všechna stanoviště připomněla nutnost chránit naši Zemi tak,
abychom ji v co nejlepším stavu předali dalším
generacím. (red)

Barvy krásného vína – výstava obrazů Alana Majera
Obrazy malíře Aloise Alana Majera si mohli prohlédnout obyvatelé i návštěvníci Domova Sue Ryder.
Umělec, který se narodil v roce 1936 v Praze a malířské základy získal na Malířské škole profesora
Bohumila Říhy, se v posledních letech věnuje ve své tvorbě námětům s vinařskou tematikou. Je to
vzpomínka na mladá léta vojenské základní služby, kdy jako řidič ve Znojmě dva roky poznával
úrodný kraj vinohradů a vína. Alan Majer vystavuje doma i v zahraničí. Je zastoupen v řadě galerií
a v soukromých sbírkách. Vedle umělcovy zdravice všechny přítomné pozdravila místostarostka
Iva Kotvová (Praha 4 sobě/Zelení). (red)

Okolí školy prokouklo díky
dobrovolníkům
Poradenská společnost TPA se v sobotu
6. dubna zapojila do celostátní akce Ukliďme
Česko. Sedm dobrovolníků uklidilo 22 kilogramů odpadu z okolí ZŠ Poláčkova a budovy
Business Centrum Budějovická alej. Z celkového
objemu sesbíraného odpadu bylo 16 kg směsného a 6 kg kovu. Jednorázové rukavice a pytle
na odpad poskytla dobrovolníkům organizace
Ukliďme Česko, o odvoz sesbíraného odpadu se
postarala MČ Praha 4. (red)

Pražské věže s Prahou 4

Obyvatele zajímají parkovací zóny

Úklid u cyklostezky v Braníku

Víte, kolik osmibokých věží je na Podolské vodárně nebo kolik skokanských můstků má věž
u vnějšího bazénu v Podolí? Tyto úkoly a mnoho
jiných řešilo 1300 účastníků všech věkových
kategorií během 20. hry Pražské věže. Ta se
tentokrát konala na území Prahy 4 pod záštitou
starosty Petra Štěpánka (Praha 4 sobě/Zelení).
Další hra, tentokráte večerní, se uskuteční
v září. (red)

Městská část Praha 4 připravila cyklus veřejných setkání nad problematikou parkovacích
zón. Během dubna proběhlo celkem šest
diskuzí v různých základních školách Prahy 4.
Lidé se zajímali o plán postupného rozšiřovaní rezidenčních zón v naší městské části
a připomínkovali již současný stav. Setkání se
uskutečnila z iniciativy místostarosty Tibora
Vansy (Piráti). (red)

V rámci tradiční celonárodní dobrovolnické
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se také letos
na řadě míst v MČ Praha 4 uskutečnil úklid
nepořádku po zimě. Piráti a dobrovolníci v sobotu 6. dubna uklidili smetí kolem cyklostezky
U Ledáren v Braníku. Čtrnáctičlenná skupina
během dopoledne nasbírala víc než polovinu
velkého kontejneru odpadu. Nasbíraný odpad
poté odvezla MČ Praha 4. (red)

www.praha4.cz
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Známe nejlepší sportovce Prahy 4 za rok 2018

Ocenění si převzaly také sportovní naděje Prahy 4.

O

sm nejlepších sportovců a jeden sportovní tým převzali na Nuselské radnici
svá ocenění Sportovec Prahy 4 za rok
2018. Slavnostním večerem, který zahájil
starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení)
za účasti místostarostky Ivy Kotvové (Praha 4
sobě/Zelení) a člena Zastupitelstva MČ Praha 4
Josefa Vlacha (Piráti), provedl oceněné a hosty
Stanislav Bartůšek, redaktor sportovní redakce
České televize.
Sportovcem Prahy 4 byl vyhlášen Marek
Řehořek za výkony ve veslování pod vedením
Českého veslařského klubu Praha. Marek začal
s veslováním v Českém veslařském klubu již
ve 12 letech, když mu jej našla maminka jako
uplatnění pro jeho přebytečnou energii. Přes
umístění v žákovských kategoriích se vypracoval až ke zlaté medaili jako veslovod párové
čtyřky na mistrovství světa juniorů 2018
a 3. místu na ME mužů do 23 let. Na MČR
juniorů získal v roce 2018 5x zlatou medaili
v různých posádkách a distancích.
Sportovkyní Prahy 4 se stala Marie Štefková za
výkony ve veslování pod vedením Českého veslařského klubu Praha. Marie začala se sportovním
životem v Českém veslařském klubu, když jí bylo
10 let. Už v žákovských kategoriích se jí medaile
jen hrnuly. Po přestupu do dorostenek se umístila na ME ve čtyřce bez kormidelníka na
6. místě. Díky kvalitním výkonům byla přesunuta do posádky osmiveslice, která v srpnu roku
2018 vyhrála na mistrovství světa juniorek. Na
MČR byla v různých posádkách a distancích
4x zlatá a 3x stříbrná.
Sportovcem seniorem Prahy 4 byl vyhlášen
Vladimír Kánský za výkony ve sportovní chůzi
pod vedením Spartaku Praha 4. Vladimír je
rodilý Pražan z Podolí, na Kavčích horách prožil
celých svých 79 let života. V 60. až
70. letech reprezentoval republiku na evropských závodech. Po téměř 40 letech se ke spor12 Tučňák • 5/2019

Do síně slávy vstoupil gymnasta Jindřich Mikulec.

tovní chůzi a systematickému tréninku vrátil
a opět úspěšně reprezentuje ČR pod hlavičkou
oddílu Spartak Praha 4. V roce 2018 získal titul
mistr světa v chůzi na 5 km v kategorii M75
a dalších šest medailí na jiných tratích.
Trenérem Prahy 4 byl vyhlášen Jan Navrátil
za vedení družstev v Českém veslařském klubu
Praha. Jan byl od mládí aktivním veslařem,
největší osobní úspěchy zažil v juniorských kategoriích a následně se začal věnovat koučování.
Za 12 let působení v ČVK Praha dostal klub
z 23. místa v českém poháru až na mety nejvyšší a v roce 2018 zažili jeho svěřenci sezónu snů.
Suverénně získali prvenství na MČR družstev
a k tomu na závodech během sezony 31 zlatých,
21 stříbrných a 22 bronzových individuálních
medailí.
Sportovním družstvem Prahy 4 byl vyhlášen
K2 deblkajak ze sportovního klubu AC sparta
Praha. Děvčata se věnují kanoistice od žákovských let, poslední dva roky jezdí ve společné
posádce a po opuštění benjaminských kategorií
začala vyhrávat závody jak individuální, tak
především společné na deblkajaku. V roce 2018
dívky obhájily titul mistryň ČR žen v disciplíně
K2 500 m. Na mezinárodních závodech získaly
titul juniorských mistryň Evropy (kategorie
K2 a K4 na 500 m) a umístily se bronzové na
mistrovství světa juniorek.
Dalším členem síně slávy sportu Prahy 4 se
stal Jindřich Mikulec, člen výpravy na letní
olympijské hry v Helsinkách v roce 1952 jako
zástupce sportovní gymnastiky.
Titul Naděje čtyřky získali všichni níže nominovaní sportovci:
Barbora Dandová za výkony v plavání pod
vedením Sportovního klubu ASC. Barbora se
závodnímu plavání ve Sportovním klubu ASC
věnuje od svých šesti let. Je všestrannou sportovkyní – lyžuje, jezdí na kole i výborně běhá.
V plavání je také velice všestranná, nicméně

v posledních měsících se věnuje hlavně disciplíně znak, ve které sbírá nejvíce medailí. V roce
2018 získala 3. místo v nejvyšší soutěži pro
10 leté plavce – Poháru ČR na 50 m znak, a byla
6. tamtéž na 100 m znak.
Sofie Kinclová za výkony v kanoistice a veslování pod vedením TJ Bohemians Praha. Sofie je
velkou nadějí české rychlostní kanoistiky, nejen
pro svoje výsledky, ale i pro svůj přístup a nasazení do tréninku. Je taková „malá Ledecká“,
jelikož je úspěšná ve dvou rozdílných sportovních odvětvích – kanoistice a veslování. V roce
2018 jako reprezentantka TJ Bohemians Praha
získala titul juniorské mistryně Evropy v kategorii K4 a stříbrnou medaili v singlu. Dále má
medaile z MČR na veslařském trenažéru i MČR
ve veslování.
Miroslav Kozák za výkony v atletice pod
vedením Spartaku Praha 4. Miroslav se dříve
věnoval basketu, ale od staršího žactva závodí
za Spartak Praha 4 v atletice, konkrétně ve
sprintech. Ke královně sportu ho přivedl
bývalý učitel tělocviku, který v něm uviděl
sprinterský talent. V roce 2018 vyhrál dvě zlaté
medaile na Přeboru Prahy v kategorii dorostu
a dokázal se ihned prosadit také na MČR, kde
vybojoval stříbro na trati 200 m. K tomu získal
se svým týmem další stříbro z MČR ve štafetě
4x 100 m.
Eliška Podrazilová za své sportovní výkony
ve veslování pod vedením Veslařského klubu
Blesk. Eliška jako malá začala s plaváním,
nicméně pak ji rodinná tradice zlákala do Veslařského klubu Blesk. Záhy se stala juniorskou
reprezentantkou – umí se prosadit jak individuálně ve skifu, tak i jako veslovod nejrůznějších posádek. V roce 2018 získala stříbro na
olympijských hrách mládeže (strok/veslovod
dvojky bez kormidelníka), titul mistryně Evropy
(strok české párové čtyřky) a k tomu má 4 tituly
mistryně ČR. (red)
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Cyklista Slavoj Černý začal na ledu

Jako člen stíhacího družstva (na vedlejším snímku druhý zleva) porazil v mezistátním závodě
v roce 1961 cyklisty ze SSSR. Foto: archiv SČ

„Bylo mi jedno, jestli na závodech skončím první, nebo druhý. Já měl hlavně radost, že sedím
na kole a jedu,“ říká Slavoj Černý (80), který
v 60. letech patřil k nejlepším československým
dráhovým stíhačům.
Sportovní kariéru přitom odstartoval na ledě.
„Nejvíce mne bavil lední hokej, dokonce jsem
hrál v dorostu asi rok za Spartu. Ale tréninky
a zápasy byly na Štvanici, kde bruslila celá Praha, a my dostávali hrozné termíny. Musel jsem
na tréninky vstávat ve čtyři hodiny ráno, abych
z Modřan včas dojel,“ vzpomíná na důvod, proč
nakonec odhodil hokejku do kouta. „Asi ve
12 letech jsem dostal kolo a doslova si ho zamiloval. Mohl jsem na něm jezdit kdykoliv a kamkoliv. Často jsem mířil na Zbraslav a Dobříš, kde
trénovali naši reprezentanti. Jezdil jsem s nimi,
ale asi po dvaceti kilometrech mi vždy ujeli.“

Nechával soupeře vyhrát
Pak se Slavoj Černý seznámil s Frantou Martínkem, masérem tehdejšího Ústředního domu
armády, a ten ho přivedl k cyklistické dráze.
„Zpočátku jsem si několikrát nabil ústa, protože
dráhová kola mají pevný převod, a musí se
proto pořád šlapat. Když to neuděláte, kolo vás

vyhodí,“ přibližuje krušné začátky. Brzy se však
začal prosazovat a jeho dorostenecká výkonnost
nemohla uniknout seniorským závodníkům. Ti
ho také přizvali do týmu na mistrovství České
republiky a bylo z toho hned stříbro! „Vicemistrem republiky jsem se stal několikrát, ale
já si nejvíce považuji vítězství v zahraničních
závodech nebo na Šestidenní v Brně. Jel jsem ve
dvojici s Frantou Řezáčem a asi čtyři dny jsme
se řezali s holandskými profesionály, ověnčenými tituly mistrů světa a olympijskými medailemi. Nakonec jsme je porazili,“ vzpomíná muž,
který možná mohl mít na svém kontě mnohem
více úspěchů. „Já po výhrách za každou cenu
tolik neprahnul, není to můj styl. Takže když za
mnou někdy přišli funkcionáři, ať nechám někoho vyhrát, udělal jsem to. Byl jsem v tomhle
velkej trouba,“ sebekriticky uznává. Na druhou
stranu ho to příliš nemrzí, protože v socialistickém Československu cyklisté na odměnách
jen paběrkovali. „Jednou jsem vyhrál bodovací
závod a za první místo obdržel poukázku
v hodnotě 100 korun do obchodního domu Bílá
labuť,“ vzpomíná na z dnešního pohledu směšné ceny. Do kroniky úspěchů si však připsal
i 5. místo ve stíhacím závodě družstev na OH
1960 v Římě.

Mladí mu nestačili
Po skončení aktivní kariéry se rodák z Bíliny,
který se do Modřan přistěhoval s rodiči v útlém
věku, věnoval trénování v oddíle Favorit Praha.
„Trénoval jsem mladé kluky a vyhráli jsme
spoustu závodů. Občas si vzpomenu na Aleše
Trčku, který se nakonec stal mistrem světa. Já
jim také pěkně proháněl faldy! Při tréninku
na štěchovické výpadovce jsem vyhlásil, že od
každé cedule s omezením rychlosti budeme
spurtovat. Všechny jsem zmastil, a když se
mne ptali, jak jim já, dědek, můžu ujet, říkal
jsem – nesmíte jezdit na kole jak pro brambory, musíte do toho pořádně šlápnout!“ směje
se při této vzpomínce. V Praze 4 pak pořádal
několik let mládežnické cyklistické závody,
ale nedávný infarkt i zákeřná choroba jeho
aktivitu utlumily. Nicméně pravidelně chodí
na schůze Klubu olympioniků a společně
s diskařem Imrichem Bugárem založil i Spolek
olympioniků Praha 4.
A jak se mu žije v Praze 4? „V Krči bydlím od
roku 1965, získal jsem tu od družstva byt.
Praha 4 je pro mne ideální místo pro život, je
tu kousek do lesa, dole teče Vltava. Jsem zde
spokojený a na Prahu 4 jsem hrdý!“ uzavírá
Slavoj Černý. (md)

Domy s příběhem
Kde bydlel všestranný umělec
s láskou k medailím?
Další námět na zajímavou stavbu v městské části Praha 4 zaslala do naší
rubriky Zuzana Belšanová, která současně připojila osobní vzpomínku:
„Ve vile ve Vlnité 26 bydlel malíř a autor mnoha medailí Lumír Šindelář.
V mých šesti letech jsem mu seděla modelem v šatech námořnického
střihu. Vybral si mě sám. V ateliéru jsem byla asi čtyřikrát. Pak už jsem
tam nechtěla docházet, a tak je portrét nedokončen.“
Lumír Šindelář, který zemřel ve věku 85 let v roce 2010, byl autorem přes
400 návrhů medailí. Kromě toho byl však i malířem, sochařem i grafikem.
K jeho nejvýznamnějším dílům patří výzdoba chrámu sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě, kde jsou umístěny bronzové reliéfy s bustou Vratislava II.,
Elišky Přemyslovny a deskou s Janem Nepomuckým. Celkově vyšehradská
výzdoba čítá až 33 jeho děl. (red)
www.praha4.cz
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Volby do Evropského parlamentu
– jak správně hlasovat
Volby do Evropského parlamentu (EP) se konají
v pátek 24. 5. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8.00 do 14.00 hodin. Pro volby
do EP tvoří území České republiky (ČR) jeden
volební obvod.
Volby do EP na území ČR upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května
2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat,
pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu
ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Občan jiného členského státu EU má právo
hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že nejpozději 25. května 2019 dosáhne
věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna
2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva nebo nemá omezenou osobní
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je
u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách
do EP je zápis voliče do seznamu voličů pro
volby do EP. Tento seznam vede obecní úřad
v našem případě Úřad městské části Praha 4 Krč, Antala Staška 2059/80b, odbor správních
agend (dále jen „OSA“).
Volič si může ověřit na OSA svůj zápis ve stálém
seznamu voličů pro všechny druhy voleb na
území České republiky nebo později
(po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo
v seznamu voličů pro volby do EP.
Znovu upozorňujeme voliče občany ČR na to,
jak postupovat, když se přestěhují po 14. 4. 2019
1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu
v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů
pro volby do EP (tj. po 14. dubnu 2019), bude
na obecním úřadě v místě předchozího bydliště
automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro
volby do EP. Aby volič mohl ve volbách do EP
hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího
trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do
22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové
volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své
právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským
průkazem s odděleným rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým
občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič,
který se přestěhuje v rámci území ČR před
14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon;
stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže
14 Tučňák • 5/2019

obce, resp. městské části nebo městského obvodu, v našem případě v městské části Praha 4.
2) Pokud volič po návratu na území ČR ze
zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu
voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat
ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do
22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové
volební komisi ve volební místnosti příslušné
podle místa trvalého pobytu.

Hlasování ve volební místnosti
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu
trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019.
Hlasovací lístky je možné vyžádat si i ve volební
místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič musí ve volební místnosti
prokázat svou totožnost a státní občanství ČR
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství, nebude
mu hlasování umožněno. Pokud volič hlasuje
na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho
kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič
nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než
dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému
přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední
obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího
lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby
omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém
případě by se totiž jednalo o neplatný hlas
voliče.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů

pro volby do EP, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do EP v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku, může požádat o voličský
průkaz. S voličským průkazem může volič
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku pouze
na území ČR. Voličský průkaz vydá buď obecní
úřad, v našem případě OSA, voliči, který nebude
moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním
okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který
je státním občanem ČR, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je
zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným
zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne
vyhlášení voleb, tj. ode dne 17. ledna 2019, a to:
− osobně nejpozději 22. května 2019
do 16:00 hodin nebo
− písemně, tak aby byla žádost doručena obecnímu úřadu, v našem případě OSA, nejpozději
17. května 2019 v 16.00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky. Obecní úřad, v našem případě OSA,
předá voliči voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď
voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle na požadovanou adresu. Pokud
obecní úřad obdržel žádost voliče o vydání
voličského průkazu, ale před jeho vydáním se
zjistí, že tento volič
− je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu v zahraničí,
− požádal o zápis do seznamu EP u jiného
obecního úřadu z důvodu pobytu v nemocnici
či věznici,
− je pro volby do Evropského parlamentu
zapsán v seznamu voličů v jiném členském státě
EU, nemůže obecní úřad, v našem případě
OSA voliči voličský průkaz vydat. V takovém
případě je vhodné, aby obecní úřad voliče písemně vyrozuměl o důvodu nevydání voličského průkazu.
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči
vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.
Žádosti o přenosnou volební schránku
v Praze 4: tel. 261 192 411, 675 nebo 124,
e-mail: volby@praha4.cz.
www.praha4.cz

volný čas

Divadlo
Bez Hranic

Divadlo Na Fidlovačce

Křesomyslova 625, Praha 4, pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením (pokud se nehraje,
pokladna je uzavřena). www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt,
Ticketmaster, GoOut a Kulturní portal.cz

1. st 19.00
2. čt 19.00
		
3. pá 19.00
6. po 19.00
7. út 19.00
8. st 19.00
9. čt 19.00
10. pá 19.00
13. po 19.00
14. út 19.00
16. čt 19.00
17. pá 19.00
19. ne 17.00
21. út 19.00
22. st 19.00
23. čt 19.00
24. pá 19.00
		
26. ne 19.00
27. po 19.00
28. út 19.00
29. st 19.00
30. čt 19.00

Pánský klub (Matěj Balcar)
Zahraj to znovu, Same
(W. Allen)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Generálka (Jiří Hubač)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Shylock (Mark Leiren -Young)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Pánský klub
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Takový žertík (Jean Dell,
Gérard Sibleyras)
Práskni do bot (Owen McCafferty)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří
začíná přinášet starosti.

Čt 2. 15.00
19.00
So 4. 15.00
Út 7. 19.00
Čt 9. 10.00
Pá 10. 19.00
So 11. 15.00
19.00
Út 14. 19.00
St 15. 19.00
Čt 16. 19.00
Pá 17. 19.00
So 18. 15.00
Po 20. 19.00
Út 21. 10.30
19.00
St 22. 19.00
Pá 24. 19.00
So 25. 15.00
Po 27. 19.00
Út 28. 19.00
St 29. 19.00
Čt 30. 19.00
Pá 31. 19.00

Famílie - zadáno
Famílie
Výjimečný stav
Jeptišky
Tučňáci na arše
Šakalí léta
Šakalí léta
Šakalí léta
Výjimečný stav
VZDUCHEM / THROUGH THE AIR
Ženy na pokraji nervového zhroucení
Po Fredrikovi
Cizinec
Srnky
Souborné dílo Williama Shakespeara
Eva tropí hlouposti
Výjimečný stav - zadáno
Třetí prst na levé ruce
Famílie
Hvězdy andělům
Ženy na pokraji nervového zhroucení
Jeptišky
Sen noci svatojánské - derniéra
Sugar (Někdo to rád horké)

Café Na půl cesty
Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz

Út 14. 11.00–17.00 hod.
SPECIALITY Z CHŘESTU
Další kulinářská akce restaurace v areálu Sue
Ryder - chřest připravený tradičními i neobvyklými
způsoby.

Čt 2. 20.00 PRIMITIVE LIFE (d) + DEDICATE (uk)
		
- koncert
Ne 5. 17.00 Veganská večeře - pravidelná
		
komunitní veganská večeře
		
pořádaná sdružením Otevři oči!
Út 7. 20.00 LEIAH (swe) + UPROSTŘED PÁDU
		
- koncert
St 8. 20.00 NIGHTWATCHERS (fr) +
		ANTISOCIAL SKILLS - koncert
Pá 10. 20.00 LOW SUN (can) + DNO - koncert
Čt 16. 18.00 Vernisáž výstavy Vladimíry
		Müllerové – Ateliér radostné tvorby
So 18. 19.45 FLAT FLY - koncert
Pá 24. 19.00 LE BAIN DE MAID + RATPACK
		
+ TOY IN TOI - koncert
Ne 26. 20.00 INHUMAN NATURE (uk) + BOB
		
- koncert

St 22. 10.00–20.00 hod.
RYDER´S BAZAR
Tradiční módní bazar, kde za skvělé ceny
nakoupíte vybrané kousky z našich dobročinných
obchodů a také modely od známých českých
návrhářek. Vydělané peníze nám pomohou
financovat péči o seniory v Sue Ryder.
Novoměstská radnice na Karlově náměstí
v prostoru Mázhauzu.

KC Pragos zve ve čtvrtek 23. 5.
od 19.00 h. na přednášku s projekcí PROMĚNA PANKRÁCE A NUSLÍ. Přednáší fotograf F. Vrbecký.
Vstupné dobrovolné. KC PRAGOS,
Jihlavská 30. Celý program na
www.PRAGOS.cz. (red)

Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Po 6. a 20. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

www.praha4.cz

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173
Fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
Čt 2. 17.00
Ne 5. 19.00
Po 6. 18.00
		
Út 14. 20.00
		
St 15. 19.30
Pá 17. 20.00
Ne 19. 19.00
Po 20. 19.30
Út 21. 19.30
St 22. 19.30
Čt 23. 19.30
Ne 26. 19.00
		
Po 27. 19.00
		
Út 28. 19.00
		
St 29. 19.30
		
Čt 30. 19.00
Pá 31. 20.00

Koncert Suzuki studia Praha
Miloslav Hilský – dernisáž
Honza Volf: kresby a básně
- vernisáž
Monika Načeva & Michal Pavlíček
- koncert
Humorista - kinokavárna
2000 Théb - divadlo
Lukáš Havrda: obrazy - vernisáž
Mlýny - drama divadla Sklep
Besídka 2019 - divadlo Sklep
Besídka 2019
Výběr z Besídek
Milan Matoušek
- křest CD „Dolů“
Václav Hloušek: trumpeta
- absolventský koncert
Matěj Bok: klasická kytara
- absolventský koncert
Arctic: Ledové peklo
- kinokavárna
Sluha dvou pánů - divadlo
2000 Théb - divadlo

Program Noci kostelů
24. května
Kostel Panny Marie
Královny Míru
15.00 - 15.30 Mše svatá. Vyprošujeme návštěvníkům
		
letošní Noci kostelů dar víry v Pána
		
Ježíše a hojnost Božího požehnání
		
pro ně a jejich blízké.
16.00 - 16.30 Cesta kolem světa a zvířátka
		
z lesa - vernisáž. Výstava dětí
		
z keramického kroužku CMŠ
		
Studánka a Výtvarné dílny Cuřínka.
17.00 - 18.00 Zadáno pro děti. Interaktivní
		putování kostelem. Určeno pro
		
děti od 3 do 12 let.
18.00 - 18.45 Představení lhotecké křížové
		
cesty od sochaře Karla Stádníka.
18.00 - 18.10 Volání zvonů. Zvony Maria, Václav
		
a Vojtěch zvou k návštěvě kostela.
18.00 - 21.00 Z pastvin do paneláků. Nahlédnutí
		
do kroniky sídlištní farnosti.
19.00 - 19.45 Host večera
20.00 - 20.45 Představení lhotecké křížové
		
cesty od sochaře Karla Stádníka.
21.00 - 21.30 Kdo zpívá, dvakrát se modlí!
		Koncert chrámového sboru.
22.00 - 22.45 Představení lhotecké křížové
		
cesty od sochaře Karla Stádníka.
23.30 - 24.00 V půlnoční hodinu...
		Modlitba se zpěvy.
23.55 - 01.00 After party - posezení pro nespavce.
		
Čas se občerstvit a popovídat.

Křesomyslova 14, Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

St 1. 19.30 Racajda - monodrama (nominace
		
na Thálii 2016) (DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 5. 15.00 Pirátská pohádka - pohádka
		
(Divadlo Kubko)
Po 6. 19.30 Na Vánoce budu gay…! - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 9. 19.30 Láska u splachovací nádrže
		
- komedie (Divadlo Komorní Svět)
So 11. 19.30 Limonádový Joe - hudební komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 14. 19.30 Kdy to bylo naposledy - komedie
		
(Divadlo Starbag)
St 15. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		
- komedie (Divadlo BLAMA)
Čt 16. 20.00 Improvizované představení - impro
		
komedie (Improvizace.cz)
Pá 17. 19.00 Holka odjinud - komedie
		
(Divadlo NeoM)
Po 20. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster
		
- komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 21. 19.30 A co na to Češi? - swingový koncert
		
(Skupina Hanyswing)
St 22. 19.30 Popel a pálenka - hořká komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Čt 23. 19.30 Improvizační zápas - interaktivní
		
impro show (Divadlo Poločas nápadu)
So 25. 19.30 Vražda sexem - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 26. 19.30 Dámský krejčí - komedie
		
(Starbag Ateliér)
Po 27. 19.30 Kufr! aneb prachy pana Kužvika
		
- komedie (Divadlo Bez Zábran)
Pá 31. 19.30 Neptej se anděla na jméno
		
- komedie (Divadlo Sentiment)

Naše tipy
Lhotka - Farnost při kostele Panny
Marie Královny míru v Praze –
Lhotce pořádá v pondělí 27. 5.
v 19.00 h. Benefiční koncert klasické
hudby. Vystoupí Panochovo kvarteto
(skladby W. A. Mozarta, J. Haydna,
A. Dvořáka). Cena vstupenky
300 Kč. Celá částka je příspěvkem do
veřejné sbírky na podporu výstavby
Centra Lhotka. Rezervace vstupenek
(číslované sezení) na e-mailu: benefice@centrumlhotka.cz, prodej též
každou neděli po mši svaté v sakristii
kostela. Kostel Panny Marie Královny
míru, Ve Lhotce 36.
Krč – Jak se z toho nesesypat - tak zní
název setkání s odborníky z projektu
Dva životy – Praha, který pomáhá
pečujícím o své blízké (děti nad 18 let,
partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách,
seniory, zdravotně postižené osoby
apod.). Setkání se uskuteční v úterý
14. 5. od 16.00 h. na adrese: A DOMA
z.s., 3. patro, Na Strži 1683/40. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení
na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem:
dvazivoty@adoma-os.cz.
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senioři
Společenská rubrika
Poslední březnový den
oslavila nádherných
101 let Milada Taťounová ze Spořilova.
Do dalších let jí hodně
zdraví a elánu přeje
radnice Prahy 4 spolu
s rodinou i redakcí
Tučňáku.
Dne 17. května oslaví
90. narozeniny Pavla
Pytelková ze Spořilova.
Hodně zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti,
vyluštěných křížovek
a životního optimismu
do dalších let Ti přejí
z celého srdce dcery
Pavla a Ivana s rodinou
a pravnučkami Soňičkou, Maruškou a Kačenkou.
Dne 24. května oslaví krásné 75. narozeniny Ivanka
Kupková z Podolí, naše
maminka, babička a prababička. Ať jsou další léta
naplněna stálým zdravím,
láskou a spoustou životní
energie tak, jako doposud.
To vše a mnoho dalšího
přejí Háje, Barrandov
a Mnichovice.
V nedávné době oslavila 80 let Jiřina Horáčková z Nuslí. Celý život bydlí v Nuslích, pracovala
jako kadeřnice a dodnes na své krásné řemeslo
nezapomněla. Je obětavá maminka a kamarádka, která vždy pomůže. Rozdává radost a životní
optimismus svému okolí. Hodně zdraví a životního elánu do dalších let přejí sousedé v domě,
kamarádi a ze srdce syn Mirek.

Svěží barvy v Muzeu skla
Portheimka
Sklářská oslava barev. Tak by se dala nejlépe
charakterizovat výstava jedenácti současných
sklářských umělců, designérů a designérských
studií působících v České republice, kterou najdete ve smíchovském letohrádku Portheimka.
Výstava s názvem Svěží barvy nabízí i pestrou
škálu výtvarných konceptů a technických postupů. Sešla se zde mimořádná díla vytvořená prastarými technikami foukání skla a jeho následné
rafinace v podobě klasických technik broušení,
rytí a malování, s plastikami tavenými pomocí
nejprogresivnějších technologií a dalšími experimenty včetně kombinace materiálů. Zájemci
z řad seniorů z MČ Praha 4 mají možnost si
výstavu prohlédnout 21. 5. od 14.00 hodin, sraz
je před muzeem Portheimka ve Štefánikově ulici
v Praze 5. Výstava bude komentovaná, vstupné
činí 40 Kč. Přihlašuje se od 13. 5. (red)
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
KVĚTEN 2019
Podmínkou účasti je věk nad 63 let (ev. ZTP) a trvalé bydliště v MČ Praha 4
Trojský zámek - prohlídka zámku
s průvodcem a zahrady
Bylinky ze zahrádky – jarní
očista – veselé povídání s paní
Maruškou o bylinkách a všem, co
s nimi souvisí
Neseďte doma, pojďte mezi nás
(IV.) Staropražští Pardálové - zahrají „Hity Karla Hašlera“ a další
písničky ze staré Prahy
Unikátní výstava „Umění loutky“
na zámku Chvaly představí české
historické loutky
Palácové zahrady pod Pražským hradem – komentovaná
prohlídka s dr. Havlovcovou
(POZOR, hodně schodů!)
Výstava Svěží barvy - sklářská oslava barev v Muzeu skla Portheimka
Cyklus „Pražské průchody
a pasáže“ - 3. část Staré Město procházka s dr. Havlovcovou
Procházka s Lesy hl. m. Prahy
Královská obora Stromovka
(2 hodiny; s průvodcem)
Komentovaná prohlídka Pražské
židovské město - 2,5 hodiny (zahrnuje prohlídku synagog Staronová;
Pinkasova; Maiselova; Klausová;
Španělská a též Starý hřbitov)

2. 5. od 14.00 h., hod. sraz
před vchodem do zámku
7. 5. od 10.00 h., obřadní síň
na Nuselské radnice (2. patro)

Přihlašování vždy od 8.00 hod.!
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 4.; 35 míst; vstupné 60 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 4.; 35 míst

9. 5. od 14.00 h., velký sál
Nuselské radnice

výdej vstupenek 30. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34, přízemí MČ
P4, Antala Staška - 110 míst; jen na
vlastní OP!
14. 5. od 14.00 h., sraz u po- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
kladny zámku
od 29. 4., 30 míst; vstupné
40 Kč/os.
16. 5. od 14.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Valdštejnským palácem na
od 6. 5., 35 míst; vstupné senioři
Valdštejnském náměstí
od 65 let 70 Kč, jinak 100 Kč
21. 5. od 14.00 h., sraz u muzea, Štefánikova 68/12, Praha 5
23. 5. od 14.00 h., sraz u kašny na Malém náměstí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 13. 5.; 15 míst; vstupné 40 Kč
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 13. 5., 35 míst

28. 5. od 13.30 h., sraz
u Šlechtovy restaurace

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 20. 5.; 25 míst; poplatek
50 Kč/os.
30. 5. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u Informačního centra Židov- od 20. 5.; 30 míst; vstupné pro
ského muzea, Maiselova 15, seniory 88 Kč/os.
Praha 1

ČERVEN 2019
Výstava v Retro Gallery Obecního domu: Zdeněk Burian:
Širým světem

4. 6. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u Obecního domu, n. repub- od 27. 5., 30 míst; snížené vstupliky 5, P1
né 100 Kč

Nusle zmizelé - procházka s hercem Jiřím Brožem se vzpomínkami na Nusle jeho mládí

6. 6. od 10.00 h., sraz před
Nuselskou radnicí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 27. 5., 30 míst

Z bylinkové zahrádky – vzdělávací program pro seniory v Dendrologické zahradě Průhonice +
tvořivá dílna (celkem 3 hodiny)

11. 6. od 14.00 h., sraz
u hlavního vchodu u pokladny, bus 385, 363 z Opatova
do Čestlice, V Oblouku; 328
Čestlice-Kika

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 3. 6., 25 míst; cena 100 Kč/os.,
zahrnuje vstupné, lektorné a materiál na výrobky

Cyklus „Pražské průchody
a pasáže“ - 4. část Karlovo nám.
a okolí s dr. Havlovcovou

13. 6. od 14.00 h., na Karlově náměstí před Václavskou
pasáží

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 3. 6., 35 míst

Upozornění! Nechoďte prosím na
akce bez přihlášení!

Telefonické přihlášky přijímány Na uvedených akcích mohou být
podle pořadí, jak se kdo dovo- pořizovány fotografie pro webové
lá, do vyčerpání kapacity.
stránky či periodikum MČ Praha 4.

Odhalte tajemství bylinek
MČ Praha 4 zajistila na 11. 6. od 14.00 hodin pro své seniory zajímavý vzdělávací program
v Dendrologické zahradě Průhonice. Délka programu jsou tři hodiny včetně 15minutové přestávky
na občerstvení. Senioři navštíví bylinkový záhon a užitkovou zahradu, poohlédnou se také po jedlých a léčivých bylinách volně v terénu. Každý účastník si vyrobí bylinkové máslo, mýdlo a vonný
sáček. Mýdlo se nevaří, takže není třeba mít obavy z nebezpečné práce s louhem a výroba je velmi
rychlá. Používá se již hotová mýdlová hmota s olivovým olejem. Stačí ji rozehřát a nalít do formiček,
do kterých si každý namíchá směs svých oblíbených bylinek. Cena za celý program je 100 Kč/os.,
zahrnuje vstupné, poplatek za lektora i materiál na výrobky. Přihlášky přijímány od 3. 6. (red)
www.praha4.cz

senioři

TIME outDOOR 2019
- opět začíná venkovní cvičení!
Time out Door – cvičení v přírodě - bude probíhat během letních měsíců, vždy v pondělí ve večerních hodinách a v úterý dopoledne. Toto cvičení, které zajišťuje MČ Praha 4, je pro veřejnost
ZDARMA. Jedná se o cvičení pro všechny generace v rámci podpory zdravého životního stylu
a mezigeneračního setkávání občanů s trvalým pobytem na území městské části Praha 4. Cvičení
povede opět MgA. Vlasta Pechová, asistují její pokročilí žáci. Účastníkům cvičení budou poskytnuty i výukové materiály.
Místo cvičení:
Park Na Pankráci. Dostanete se tam ze stanice metra C Pankrác. Cvičit se bude naproti kavárně
„Café Na půl cesty“. Místo cvičení bude vyznačeno vlajkou.
Kdy se cvičí:
Úterý 9.00–10.30 hod. senioři a rodiče na rodičovské dovolené
Ranní cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizující cvičení I t’in t’ing, prvky Chi
kung a Taiji. Je určeno pro starší věkové generace, důraz je kladen na rozvoj koordinace a ozdravné
principy cvičení. Na cvičení můžou chodit i ženy na mateřské či rodiče na rodičovské dovolené.
Pondělí 18.00–19.30 hod. mladší a střední generace
Ve večerním cvičení určeném pro mladší a střední generace se rozcvičíte a jemně protáhnete. Poté
se budete věnovat dechovému cvičení I t’in t’ing a základům Taiji. Ukážete si i dynamičtější cvičení
ve dvojicích a cvičitelka představí Taiji jako cvičení pro zdraví i jako bojové umění.
Rozpis cvičení:
Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

13./14.

3./4.

1./2.

5./6.

2./3.

20./21.

10./11.

8./9. se necvičí

12./13.

9./10.

27./28.

17./18.

15./16.

19./20. se necvičí

16./17.

26./27. se necvičí

29./30.

26./27.

Další info: Cvičitelka (či její zástupce) je na místě vždy. V případě špatného počasí určí, zda se
cvičení bude konat, či nikoli. Cvičení je na vlastní odpovědnost. O vážných zdravotních omezeních
je nutné cvičitelku informovat. Za případné ztráty osobních věcí v průběhu cvičení organizátor ani
cvičitelka nenesou žádnou odpovědnost.
Info na http://www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma/

Výstava kreseb Zdeňka Buriana
Více než 200 kreseb malíře a ilustrátora
Zdeňka Buriana si můžete prohlédnout na
výstavě zaplňující oba výstavní sály Obecního
domu v Praze. Prostřednictvím expozice Širým světem můžete nahlédnout do barvitých
končin světů minulých, současných i smyšlených. Výstava rozčlení Burianovu tvorbu
do tematických celků, v nichž se umělcova
individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Úterky 9.00–10.00 h.
Gymnastika myšlení
Mozkový jogging dle Evy Hrazděrové.
Čtvrtky 14.00–16.00 h.
Poradna pro pozůstalé
Přijděte si povídat o významu procesu
truchlení a cestě, jak žít dál bez zemřelého.
Po+St 13. 5.–27. 5. 14.00–16.00 h.
Android akademie
Základy používání chytrého telefonu.
Út 14. 5. 9.00–12.00 h.
www.praha4.cz

celky tak představují ilustrace k legendárním
dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise
Stevensona, Karla Maye a dalších. Prohlídka je
pro seniory z MČ Praha 4 zajištěna na
4. 6. od 10.00 hodin. Sraz je před vchodem do
Obecního domu, snížené vstupné činí 100 Kč.
Přihlašovat se můžete na bezplatné lince
800 100 128 od 27. 5. (red)

Google disk
Používání online úložiště.
St 15. 5. 13.30–15.00 h.
Alzheimerova choroba není jen běžné
zapomínání
Z cyklu Akademie stáří.
St 22. 5. 13.30–15.00 h.
Jablko je vinno
Společně nad knihami.
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.

Procházka s názvem
„Nusle zmizelé“
Kořeny každého z nás jsou v dětství. A každý z nás má jedno místo, které je jeho srdci
drahé. Pro herce Jiřího Brože jsou to Nusle,
místo, kde prožil svoje dětství. Čtvrť starých
domů s klenutými průjezdy, které končily na
dvorečcích, kde stály staré kůlny a káry, čtvrť
plynových luceren, které se zhasínaly a rozsvěcovaly dlouhou tyčí, čtvrť dlouhých dřevěných
ohrad a plácků. Dnešní Nusle jsou ovšem jiné,
zkrásněly, jsou barevnější, některé staré domy
nahradily nové. Přibylo aut. Čas mění kulisu.
Pojďte se projít těmi známými ulicemi – Mečislavovou, Čestmírovou, Svatoslavovou, Táborskou
a dalšími a spolu s panem Brožem zkuste hledat
stopy minulých časů. Víte, kde se nacházel
kloboučnický salón Oulíková, kde nakupovaly
klobouky i známé herecké hvězdy? Vedle salónu
se nacházelo pekařství U Němečků, což byli
rodiče budoucího pražského herce. Na Synkáči
stály půvabné boudy trhovců s ovocem a zeleninou. Hned vedle v Boleslavce se nacházelo
kino Světovid, v Otakarce ve dvoře bylo bio
Brouček a v Táborské zase Rokoko, kde jste se
mohli zasmát Chaplinovi, Laurelovi a Hardymu,
ale i Werichovi a Voskovcovi. O přestávce tam
chodili prodavači s krabicí na krku, ze které
se kouřilo a vy jste si mohli koupit Fredo-ledo.
Pokud chcete vědět, kde se nacházely Fordovy
domy, a zavzpomínat na zmizelé Nusle, přijďte
na procházku 6. 6. od 10.00 hodin, kterou vás
osobně provede rodák Jiří Brož. Sraz je u Nuselské radnice. Přihlásit se můžete od 27. 5. (red)

Palácové zahrady
pod Pražským hradem
Pět terasových zahrad na jižním svahu hradčanského návrší spojuje Hrad s Malou Stranou.
Komplex terasových zahrad s pavilony
a drobnou architekturou má ve všech ročních
obdobích podmanivou romantickou atmosféru
umocněnou jedním z nejkrásnějších výhledů
na Prahu. Jižní svah pod Pražským hradem se
utvářel od středověku až do 19. století. Dodnes
na něm najdeme stopy gotického opevnění,
užitkových zahrad renesančních šlechtických
paláců i reprezentativní barokní květinové partery. Krása architektury se tu prolíná
s přírodními zákoutími, členitý terén je doslova posetý fontánami, tajemnými schodišti
a průchody, balkónky s úchvatnými výhledy
na centrum Prahy. Památku spravuje Národní
památkový ústav, územní památková správa
v Praze. Všechny zahrady jsou od roku 1992
součástí statku zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. MČ Praha 4 zajistila pro
své seniory komentovanou procházku na 16. 5.
od 14.00 hodin. Vstup do zahrad je
z Valdštejnské ulice přes Kolowratské nádvoří.
Pozor, určeno pro zdatnější seniory, je zde velké
množství schodů. Sraz je u Valdštejnského paláce
na Valdštejnském náměstí. Vstupné pro seniory
od 65 let je 70 Kč. Přihlašujte se na bezplatné
lince 800 100 128 od 6. 5. od 8.00 hodin. (red)
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INVESTUJTE S PROFESIONÁLY
Bezpečně a se zajímavým výnosem

www.finemoinvestice.cz

tel. 241 400 100

Firma FINEMO.CZ vstoupila do povědomí veřejnosti představením
zpětné hypotéky v ČR pod obchodním názvem Renta z nemovitosti.
Nyní navazuje novinkou, která umožňuje investorům participovat na
výnosech z portfolia pohledávek ze zpětných hypoték, které jsou vždy
zajištěny kvalitní nemovitostí.
❱ Bezpečná investice s garantovaným výnosem až 6,0% ročně.
❱ Investice je založena na principu lidé půjčují lidem (P2P princip).
Investujete do portfolií pohledávek z úvěrů, které jsou vždy zajištěny
zástavním právem k rezidenčním nemovitostem.
❱ Větším investorům nabízíme portfolia na míru.
❱ Vaše investice pomáhá seniorům – peníze putují ke konkrétním
lidem, kterým z finančních nesnází v důchodu pomáhá naše Renta
z nemovitosti
❱ Máme licenci ČNB k poskytování spotřebitelských úvěrů a podléháme
dohledu ČNB

SC-381447/34

NOVÁ KOLEKCE OBUVI
JARO / LÉTO 2019
SLEVA 10–50 %

Nabízíme široký výběr vycházkové, zdravotní
a sportovní obuvi pro celou rodinu.

Zdravotnické potřeby
Nám. Bratří Synků 477/10, 140 00 Praha 4
tel.: +420 724 671 108
www.prodejna-hartmann.cz
SC-391398/01
19080_188x86_inz_tucnak.indd 1

12.04.19 9:34

MUZIKÁL

KARLA GOTTA
scénář

S A G VA N T O F I
Generální partner
muzikálu Čas růží

SC-391349/01

www.hdk

Partner muzikálu
Čas růží

SC-391437/01

inzerce
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564/8, Praha 4 – Lhotka

VÁS ZVE K ZÁPISU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

16 - 22. května 2019
vždy od 14 do 18 hodin
VYUČUJEME HUDEBNÍ OBOR:
keyboard/klávesy, klavír, flétny,
další dechové nástroje, kytary, elektrická kytara,
baskytara, populární zpěv a další
přípravné studium pro děti od 5 let

zakladniumeleckaskola@email.cz
www.zusproarteviva.cz
INFORMACE na tel.: 241 713 925, 603 449 674
SC-391393/02

SC-391434/01

SC-391308/02

SC-391087/04

SC-381562/05

SC-381563/05

SC-391145/27

SC-391094/04

SC-381530/05

SC-391049/04

SC-391049/12

SC-381458/17

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní
oddělení: Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
renata.cizkova@
ceskydomov.cz
SC-381561/03

SC-391048/04

SC-381564/05

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – květen

Vítání občánků
V březnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a místostarostkou Ivou Kotvovou (oba
Praha 4 sobě / Zelení) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole
Matěchova, Sdružení, 4Pastelky – Sedlčanská
a 4Pastelky – Plamínkové 2 a příjemnou spolupráci studentům střední školy Kavčí hory.

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00 Plamínkové (u garáží)

17 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

02 16:00 - 20:00 Jiskrova x Na Mlejnku

17 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

02 16:00 - 20:00 Podolská x U Vápenné skály

17 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

03 16:00 - 20:00 Klánova x U Vodotoku

20 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

03 16:00 - 20:00 Kamenitá

20 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

03 16:00 - 20:00 Branická x K Ryšánce

20 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00 Jílovská (u Alberta)

20 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

03 16:00 - 20:00 Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 21 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

03 16:00 - 20:00 Na Veselí x V Občanském domově

21 16:00 - 20:00

Vavřenova

06 16:00 - 20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.

21 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

06 16:00 - 20:00 Baarova x Telčská

21 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

06 16:00 - 20:00 Lukešova x Bohrova

22 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

07 16:00 - 20:00 Horáčkova x Bartákova

23 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

07 16:00 - 20:00 Bítovská

23 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07 16:00 - 20:00 Sinkulova x Na Klikovce

23 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07 16:00 - 20:00 V Hodkovičkách x Jitřní

23 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

07 16:00 - 20:00 Pod Jalovým dvorem

23 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09 16:00 - 20:00 Na Líše x Na Novině

24 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00 Jihlavská (proti garážím)

24 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

09 16:00 - 20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce

24 16:00 - 20:00

V úterý 19. března byli přivítáni: Ondřej Ferenc,
Vratislav Matějček, Elisa Hebestreit, Martin
Maliňák, Alžběta Pavlikovská, Hugo Cirus, Ella
Losová, Veronika Johanovská, Martin Telvák,
Valentýna Fidlerová, Justýna Kokešová, Zuzana
Procházková, Jakub Jirků a Oliver Peschl.

Murgašova

10 16:00 - 20:00 Psohlavců x Věkova

24 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

10 16:00 - 20:00 Ružinovská x Kukučínova

24 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

10 16:00 - 20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.

24 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

10 16:00 - 20:00 Kotorská (u jeslí)

27 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

10 16:00 - 20:00 Boleslavova x Božetěchova

27 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

13 16:00 - 20:00 Nad Havlem x U Krčského nádraží

27 16:00 - 20:00

Ve středu 20. března byli přivítáni: Eduard
Bruder, Dominik Durdis, Štepán Röder, Jiří Šaloun, Celestýna Sarah Pavlasová, Ondřej Kouba,
David Sakala, Sebastian Topič, Leif Erik Klíma
a Johnny Kodet.

Nad Lesním div. x Němčická

13 16:00 - 20:00 Sládkovičova

28 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

13 16:00 - 20:00 Fillova x Rabasova

29 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

14 16:00 - 20:00 Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 29 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

14 16:00 - 20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)

29 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

14 16:00 - 20:00 Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

V pátek 22. března byli přivítáni: Kristýna
Šimáčková, Marie Kropáčková, Václav Hofmann,
Kristián Suchomel, Benjamin Moráň, Emily
Moráň, Jiří Bruk, Dominik Bruk, Marek Křížek,
Dominik Macho, Darien Duszek, Jan Reichert
a Julie Wenzelová. (red)

Michelská x U Michelského mlýna

15 16:00 - 20:00 Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Žilinská

15 16:00 - 20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.

31 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

15 16:00 - 20:00 Viktorinova

31 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

16 16:00 - 20:00 Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

17 16:00 - 20:00 Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

V úterý 5. března byli přivítáni: Lucie Grillová,
Malvína Blažová, Jan Postránecký, Josef Dvořák, Richard Podrázký, Elena Urbanová, Alžběta Králová,
Michael Štěpánek, Dominik Šeda a Václav Kupec.
Ve středu 6. března byli přivítáni: Marek Freitinger, Ema Šarlejová, Ellen Müllerová, Dominik
Švejda, Rozárie Bartoňová, Hubert Ducho,
Vilém Zdychynec, Attila Csech, Jakub Strangmüller, Michal Šindler, Charlotta Muchová, Estel
Brošová a David Toropov.
V pátek 8. března byli přivítáni: Bibiana
Mášová, Elena Pitelková, Beáta Konířová, Sofia
Bradáčová, Kristina Čápová, Viktorie Pavlíková,
Matyáš Schulz, Matylda Kultová, Tereza Ondráčková, Vilém Havlín a Richard Svoboda.

Naše tipy
Nusle - Husův sbor Církve československé husitské, Táborská 317/65,
zve na koncert renesanční duchovní
a světské hudby v provedení Alla
Breve – Soubor staré hudby. Uskuteční se v pondělí 13. 5. od 17.30 h.
Braník - V ulici Nad Lesním divadlem začne v sobotu 25. 5. (9.00 –
11.00 hod.) Pohádkový les. Pořádá
skautské středisko Ostříž, info na
www.ostriz.com.
Podolí – V rámci projektu 2generace je na úterý 14. 5. od 14.00 h.
připravena přednáška Pozitivní
přístup k životu. Více se dozvíte
v místě konání, Na Podkov20 Tučňák • 5/2019

Pomoc
ce 20, vstup zdarma. Info na
www.2generace.cz.
Kamýk – Do MC Balónek zavítají ve čtvrtek 30. 5. od 15.30 h.
indiáni. Připraveno je mnoho her
a zážitků. Registrace nutná na:
registracebalonek@seznam.cz.
Novodvorská - Nadační fond AXON
spolu s MČ Praha 4 zvou na Benefiční
koncert na podporu pacientů Neurorehabilitační kliniky AXON. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. od
18.00 hodin v sále Nuselské radnice.
Vystoupí harfistka, básnířka a skladatelka Zbyňka Šolcová, která mimo
jiné zahraje i Smetanovu Vltavu.

I se ztrátou zraku lze žít

Poradenské centrum Okamžik, z. ú., nabízí poradenství lidem se zrakovým postižením, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, kteří jim
pomáhají. Podporu a poradenství poskytují vidící i nevidomí odborní
poradci.
Okamžik zprostředkuje informace o navazujících službách a kontakty
na ně. Pomůže s orientací v dávkách sociálního systému (příspěvek
na péči, průkaz osob se zdravotním postižením, dávky státní sociální
podpory a dalších). Předá i další důležité informace týkající se zrakového postižení (např. výběr vhodného zaměstnání, kompenzačních
pomůcek a možnosti jejich úhrady). Okamžik také pořádá skupinové
setkání a odborné besedy, kde je možné dovědět se něco nové a sdílet
své zkušenosti.
Kontakty: Poradenské centrum (Na Strži 40), před schůzkou volejte či
pište: pondělí – čtvrtek (9.00–17.00 h.) a pá (9.00–13.00 h.) na tel. čísla:
233 371 277, 774 209 055 nebo na e-mail: poradna@okamzik.cz. (red)
www.praha4.cz

servis

Poskytujete ubytování formou Airbnb?
Máte povinnost hradit
místní poplatek

Každý, kdo poskytuje ubytovací služby, je povinen vybírat pro obec (tj. hlavní město Prahu) od
ubytovaných osob místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Tato povinnost se tedy
vztahuje i na poskytovatele ubytovacích služeb
prostřednictvím Airbnb.
Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně
a za úplatu pobývají v Praze, a prostřednictvím
poplatku tak přispívají hlavnímu městu na zvýšené
náklady na udržování a rozvíjení služeb a zařízení,
zřizovaných především pro návštěvníky hlavního
města. S výběrem obdobných poplatků mají Pražané zkušenost i z dovolených mimo ČR, například
v Rakousku, Německu, Itálii a dalších zemích.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší
70 let nebo osoby, kterým náležejí přídavky
na děti (výchovné) a vojáci v základní službě
a osoby, které vykonávají civilní službu. Dále
jsou od poplatku osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných
jednot a sportovních klubů a v ubytovnách
sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubyto-

vání nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za
osobu a den.
Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
činí 15 Kč za osobu a za každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu, a poplatek
vybírá ubytovatel, fyzická či právnická osoba,
která přechodné ubytování za úplatu poskytla.
Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek
ručí. Ubytovatel je tedy povinen poplatek řádně
a ve správné výši vybrat a následně včas a ve
správné výši odvést na účet správce poplatku,
v Praze 4 Úřadu MČ Praha 4. Nebude-li poplatek
odveden včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neodvedený poplatek
až na trojnásobek.

Povinnosti ubytovatele
Ubytovatel má povinnost oznámit správci
poplatku zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci povolení nebo
oprávnění k činnosti - ubytování, v ostatních
případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti
- ubytování.
Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel
povinen nahlásit správci poplatku počet dnů
pobytu ubytovaných osob, které podléhají
poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů

Přistavení biokontejnerů
Stanoviště

Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Kontaktní tel. na řidiče
pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
Trasa C
15. 5. - st

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

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

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

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

Trasa E
15. 5. - st

Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

www.praha4.cz

je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne
každého následujícího měsíce. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel
povinen tuto změnu oznámit správci poplatku
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Poplatek je splatný předem na předpokládanou
délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne
každého následujícího měsíce odvést vybrané
poplatky na účet správce poplatku.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě
evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční
knize se řídí zvláštním právním předpisem.
Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Na území hlavního města Prahy byl tento
zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003
Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn a doplňků. Řízení o poplatku pro ubytovací zařízení
na území Prahy 4 vykonává MČ Praha 4. (red)

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

Datum	Hodina

Mezi Lysinami x V Mokřinách
(u separu)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)
Nad Lesem č. or. 10
Údolní-parkoviště
Jihovýchodní IX (u trafačky)
Psohlavců x Ohnivcova
V Hodkovičkách x Jitřní
Jižní IX x Jihozápadní V
U Krčské vodárny x Krčská
Severovýchodní IV x Severní IV
Ve Studeném x Skaláků
(u separu)
Klánova x Na Dubině
Kamenitá
Vlnitá x Nad Křížkem
V Ondřejově x Nad Kolonií
Branická x K Ryšánce
Za Skalkou x Nad Lomem
Jiskrova x Na Mlejnku

4. 5.

9:00-12:00

4. 5.
4. 5.
4. 5.

9:00-12:00
13:00-16:00
13:00-16:00

5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
13:00-16:00
9:00-12:00
9:00-12:00
13:00-16:00
13:00-16:00
9:00-12:00

12. 5.
12. 5.
12. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.

9:00-12:00
13:00-16:00
13:00-16:00
9:00-12:00
9:00-12:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Kompostejnery nově
Od dubna došlo ke změně svozových dnů kompostejnerů – sběrných nádob na bioodpad ze
zahrad, údržby zeleně a z domácností. Nyní se
vyváží takto: Nusle, Michle, Spořilov - pondělí/
liché, Podolí, Krč od Jižní spojky směr Nusle úterý/liché, Braník - středa/lichá, Krč od Jižní
spojky směr Libuš - pondělí/sudé a Hodkovičky,
Lhotka - pátek/sudý. (red)
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na konec
Anketa o Evropské unii
Blíží se volby do Evropského parlamentu a my
jsme se zeptali čestných občanů Prahy 4, jak
vlastně současnou Evropskou unii vnímají. Každému jsme položili tři stejné otázky. (red)

3. Ano. Každý systém k tomu, aby se vyvíjel,
potřebuje změny. Možná by úředníci v Bruselu
neměli unifikovat i nepodstatné věci.
PhDr. Eva Zaoralová
1. Ano.
2. Ano.
3. Nejsem ani ekonom, ani
politik, takže to těžko mohu
sama posuzovat. Patrně tuhle
otázku osvětlí více volby do
Evropského parlamentu.

1. Má sjednocená Evropa v současném světě
smysl?
2. Přináší členství v EU obyvatelům ČR spíše
pozitiva?
3. Potřebuje Evropská unie změnu?
Prof. Pavel Pafko

Prof. Jiří Barták
1. Ano.
2. Spíše pozitiva.
3. Nejsem si jistý, spíše
ne. Myslím, že většině
obyvatel chybí znalosti
o kompetencích, úkolech
a povinnostech jednotlivých unijních orgánů.

1. Ano. Jedině tak může
v současném světě ekonomicky konkurovat dalším
velkým celkům, tj. USA,
Rusku a Číně.
2. Ano. Kdo většinu svého
života žil v rozdělené
Europě, o tom myslím
nemůže pochybovat.

Ladies Day pomůže sportovcům
V areálu Eagles Praha v Pálkařské 225 se ve
čtvrtek 16. 5. od 15.00 do 22.00 hodin uskuteční
Ladies Day, charitativní odpoledne plné sportu
a zábavy pořádané baseballovým a softballovým
klubem Eagles Praha. Loňský první ročník byl
zaměřen na podporu tříleté Matyldy, která trpí
onkologickým onemocněním ledvin. Na její
léčbu a pro dalších dětské pacienty v motolské
nemocnici bylo vybráno neuvěřitelných
127 000 Kč.

Oslava mateřství

Foto: Eagles Praha

Letošní akce bude zaměřena na ženy, maminky
a děti. Celý program bude hýčkat a oslavovat
ženskost, mateřství a samozřejmě sportovního
ducha. Součástí akce bude bohatý sportovní
program, atrakce pro děti, pestré občerstvení
a přátelský softballový zápas Eagles Praha
versus Storms Řepy od 19.00 hod. Celou akci
ukončí ohňostroj.
Ladies Day přijdou podpořit herec Lukáš Pavlásek, instruktorka Hanka Kynychová, moderátorka Jana Švecová a další.
Sportovní stránku zaštítí Český olympijský
výbor. Výtěžek letošního ročníku bude věnován
nadaci Hanky Kynychové a České olympijské
nadaci. (red)
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Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
knihy!
Srdce historiků
zabývající se dějinami
našeho
protinacistického
odboje (a nejen jejich)
zaplesala, když se na
knižním trhu objevila
kniha Heleny Mandelové
– Můj táta Josef Kafka.
Litograf, fotograf,
neznámý hrdina
a Obrana národa.
Poutavou formou a s množstvím dokumentů
a historických fotografií autorka přibližuje
čtenářům osud muže, tehdejšího obyvatele
současné Prahy 4, který se dal do služeb
vznikající odbojové organizace a nakonec za to
zaplatil životem.
Soutěžní otázka:
Kam chodil Josef Kafka do základní školy?
a) do Nuslí b) do Michle c) do Krče
Správnou odpověď zašlete do 20. května 2019
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři
výherci získají po knize Heleny Mandelové.
Správná odpověď z dubnového čísla (a – 103):
Jan Pokorný, Pavlína Štruncová a Milada
Porubcová. Gratulujeme!

Bronzoví fotbalisté ZŠ Jílovská
Vybraní žáci 1. a 2. tříd ZŠ Jílovská se zúčastnili
turnaje pořádaného Pražským fotbalovým svazem o dětský fotbalový pohár. Fotbalisté
z Prahy 4 se v silné konkurenci neztratili
a dosáhli na 3. místo. Poděkování za příkladnou
reprezentaci naší městské části patří hráčům
Lukáši Džadoňovi, Tomáši Babiarovi, Adamu
Mlejnkovi, Oliveru Hristovovi, Petru Šamánkovi,
Vojtovi Jirkovskému a Radionu Babičovi. (red)
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Dárek, kterým potěšíte
každého a kdykoli

DEJTE OBDAROVANÝM MOŽNOST VYBRAT SI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.
Dárkové poukázky Novodvorská Plaza přijímají téměř všechny obchody našeho centra,
od hypermarketu Tesco, přes módu a kosmetiku, hračky a knihy až po elektroniku a služby.
Z nabídky tolika obchodů se to vybírá!
Pro každou příležitost, praktické a oblíbené. Vyberte si nebo kombinujte poukázky
v hodnotě 200 nebo 500 Kč. Zajděte si pro ně do infostánku nebo na správu centra.
Je jen na vás, komu uděláte radost.

VŽDY VÁS RÁDI VIDÍME.

novodvorskaplaza

www.novodvorska-plaza.cz
SC-391297/02

