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

od 2.599 Kč

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

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

www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
SC-361088/01

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:00

BABY BAZAR
OD 15.30 DO 17.30
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PRODEJ
DÁRKOVÝCH ŠEKŮ

500 Kč

Více info na plazanovodvorska.cz
pětsetkorunčeských

2. 2. JAK KOŤÁTKO ZAPOMNĚLO MŇOUKAT
9. 2. JARO V POHÁDCE
16. 2. BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
23. 2. KAŠPÁREK A DOPRAVNÍ ZNAČKY

V ÚTERÝ 23. 2.

pětsetkorunčeských

PROGRAM ÚNOR

OC NOVODVORSKÁ
PLAZA

pětsetkorunčeských

V PRVNÍM PATŘE OC

NEVÍTE SI RADY S DÁRKEM PRO VAŠE BLÍZKÉ?
Věnujte dárkové šeky v hodnotě 200 či 500 Kč.
Více na infostánku nebo na plazanovodvorska.cz

SC-351841/01

SC-361104/01

slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
konec starého roku a začátek nového je tradičně v Praze obdobím sestavování a schvalování rozpočtů. U nás v Praze 4 jsme se na
tento důležitý dokument, podle kterého budeme v letošním roce v naší městské části
hospodařit, důkladně připravili. Proto jsme
rozpočet schválili jen několik málo dní poté,
co rozpočet hlavního města Prahy schválilo
jeho zastupitelstvo.
Jsem rád, že vás mohu ujistit, že naše hospodaření bude také letos vyrovnané, tedy bez
dluhů. Zastupitelstvo naší městské části
schválilo rozpočet ve výši téměř 950 milionů
korun, který zajistí kvalitní služby pro naše
obyvatele, provoz úřadu i potřebné investice.
Více o rozpočtu si můžete přečíst na straně 5
tohoto čísla.

Nadále chceme úspornou, otevřenou a dobře fungující radnici. Uvítáme všechny vaše
podněty, těší nás vaše účast na zasedáních
zastupitelstva. To příští se koná 3. února
v Nuselské radnici, já vás na něj tímto zvu
a samozřejmě i na další akce městské části.
V letošním roce se s mnohými z vás určitě
uvidíme na sousedských setkáních, která znáte pod názvem Zažít město jinak. Obyvatelům
Spořilova jsem osobně slíbil setkání na téma
zóny placeného stání. Samozřejmě i v tomto
roce se s vámi budeme potkávat na veřejných
fórech, které jsou pro nás příležitostí zjistit,
co se vám v Praze 4 líbí i nelíbí, a co byste
chtěli změnit.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

V letošním roce náš čeká několik důležitých úkolů. Budeme pokračovat v obnově
koupaliště Lhotka, Braník čeká náročná rekonstrukce Branické ulice, kterou provádí
Technická správa komunikací, na kterou ale
městská část přispěje investicí na nákup laviček a pouličních světel.

Městská část Pra ha 4
s i Vá s d o v o l u j e p o z v a t n a

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

Vstupenky na jednotlivé koncerty
v ceně 50,- Kč v prodeji od 25. ledna 2016
na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

25. února 2016, 17 hodin,
Písničky staré Prahy
Staropražská kapela ŠMRNC

17. března 2016, 17 hodin,
Klenoty české hudby
MUSICA DOLCE VITA

21. dubna 2016, 17 hodin,
Jitka Zelenková
Recitál

19. května 2016, 17 hodin,
Jaro budiž pochváleno
Česká muzika Jiřího Pospíšila

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4
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Místní agenda 21: Čím právě žije Spořilov
Na začátku třetího lednového týdne proběhlo na Spořilově další, v pořadí již čtvrté,
veřejné fórum ze série setkávání komunálních politiků, odborníků, hostů a úředníků
radnice Prahy 4 s obyvateli naší městské
části pořádané v rámci místní Agendy 21.
A že není lidem ze Spořilova lhostejné jejich
okolí a samotný život v jejich čtvrti, nejlépe dokumentovala školní jídelna ZŠ Jižní IV, která doslova praskala ve švech.
Příchozí, kterých bylo odhadem přes dvě stovky, se mohli se svými problémy a náměty zapojit
do některého z desítky „kulatých stolů“ s různou
tématikou. Od školství přes názory mladých, rozvoj města, bezpečnost, kulturu a další až po životní prostředí a dopravu. Právě dvě posledně
zmíněné oblasti pak zájmu občanů vévodily.
Rekordní účast ze všech zatím proběhlých veřejných fór udělala radost jak předsedovi komise
pro místní Agendu 21 Tomáši Hrdinkovi (ANO
2011), tak samozřejmě i starostovi Prahy 4 Petru
Štěpánkovi (Trojkoalice/SZ), který na setkání
přijel jak jinak než na svém tradičním kole
a v krátkém úvodním slově pak popsal smysl
i způsob fungování fór místní Agendy 21. „Toto
fórum v žádném případě nenahrazuje setkání ke
konkrétním problémům, jako je například zastřešení či zatunelování Spořilovské spojky
a další. Jde nám především o to, abychom od
vás slyšeli, co dalšího vás trápí a co byste si naopak přáli,“ vysvětlil starosta.
A co vzešlo ze skoro dvouhodinové diskuse
u mnoha stolů? Pro některé bylo možná překva-

■ Spořilovští projevili o setkání v rámci místní Agendy 21 rekordní zájem. Foto: Praha 4
pením, že nosným problémem mnoha rozhovorů bylo plánované zavádění zón placeného stání
(ZPS), které protentokrát mírně odsunulo do pozadí zdejší evergreen: Spořilovská spojka – kamiony – exhalace – hluk. V ZŠ Jižní IV se sešlo
hodně odpůrců plánovaných parkovacích zón.

Lepší chodníky a více strážníků
Námětů na řešení mají ale Spořilovští více. Uvítali by třeba zlepšení a posílení veřejné dopravy,
ke které by se rádi dostali přes bezpečnější přechody a po lepších chodnících. Vůbec by jim nevadilo rozšíření farmářského trhu v lokalitě,
menší docházková vzdálenost ke kontejnerům
na tříděný odpad, více strážníků v ulicích, zvýšení prostorových možností škol či průběžné
měření hluku a exhalací na více místech celé lokality i s přímým výstupem na internetu. A to je

jen zlomek ze zatím zpracovaných výstupů jednotlivých tematických stolů a dotazníků.
Na závěr místního veřejného fóra pak starosta
obyvatelům Spořilova poděkoval jak za jejich zájem, tak i za pochopení drobných problémů, které
akci díky hojné účasti provázely. „Zároveň bych
vám všem chtěl říci, že magistrát v dohledné době
připravuje spuštění informačního webu o zónách
placeného stání a i my chceme v co nejkratší době
uspořádat pro občany ještě jednu schůzku, tentokráte zaměřenou jen na zóny. To ale neznamená,
že vaše další podněty někde zapadnou. Všemu, co
zaznělo u stolů nebo se objeví ve vašich písemných postřezích, se na radnici budeme věnovat,“
uzavřel starosta Petr Štěpánek s tím, že výstupy
z fór místní Agendy 21 se po jejich zpracování postupně objevují i na webu městské části na
www.praha4.cz/mistni-Agenda-21.
(red)

CO PŘINESL PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA CIZINCE? STROMEK NEPŘEŽIL VÁNOCE
MČ Praha 4 úspěšně zakončila projekt zaměřený
na integraci cizinců a migrantů. Měl dvě části,
obě stejně důležité – nejprve vznikla analýza,
která mapovala situaci cizinců a migrantů na
území naší městské části, a druhá se zabývala
konkrétní pomocí cizincům, a to prostřednictvím kurzů českého jazyka.
Kurzy češtiny zorganizovalo Integrační centrum Praha, o.p.s., a byly určeny pro osoby mluvící anglicky, vietnamsky a slovanskými jazyky.
Všechny tři kurzy se těšily vysoké účasti a většina přihlášených studentů je i s úspěchem dokončila. Mnozí z účastníků kurzů, které byly určeny pro úplné začátečníky, vyjádřili zájem své
znalosti češtiny dále zdokonalovat.
Další částí projektu byla analýza, která
podrobněji představila situaci migrantů legálně pobývajících v městské části Praha 4
z hlediska demografického i z hlediska jejich soužití s českou společností. Analýzu
zpracoval ve spolupráci s Multikulturním
centrem Praha výzkumný tým profesora
Luďka Sýkory z Katedry sociální geografie
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a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Výrazné problémy s cizinci nejsou
„Analýza přinesla velmi zajímavé výsledky. Třeba
i to, že majoritní společnost má zájem o jiné kultury,“ uvedl Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4
(Trojoalice/SZ). „Ze závěrů analýzy také plyne,
že se na území MČ Praha 4 i přes relativně vysoký počet cizinců zde žijících nevyskytují výraznější problémy v soužití s většinovou společností
ani nedochází k nadměrné segregaci jednotlivých
skupin migrantů, což je jistě potěšující,“ dodal.
Vedle těchto zjištění přináší analýza mimo jiné i doporučení, jaká opatření by do budoucna
měla MČ Praha 4 v oblasti integrace migrantů
dělat, aby se stávající celkem bezproblémové
soužití české společnosti a cizinců v MČ Praha 4
dále rozvíjelo a aby se předcházelo případným
problémům, které v souvislosti s integrací cizinců mohou vyvstat.
Projekt „Žijeme na čtyřce společně“ finančně
podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.
(red)

Zapsaný spolek SOS Spořilov se dlouhodobě snaží
zlepšit životní protředí v blízkosti zatížené Spořilovské spojky. Jeho členové společně s magistrátními
i komunálními politiky zasadili malý Strom SOS v exponovaném prostoru u mostu na křížení ulic Spořilovská a Hlavní. „S láskou jsme ubožátko zalévali
a vypiplali až do ztepilého smrčku zvícího jednoho
metru, který odolával všem vlivům počasí, exhalací
i nepřátelství. Poslední Vánoce náš kultovní strom už
nepřežil, nejspíše posloužil v některém obývacím pokoji vandalovi jako roztomilá dekorace zdarma.
A nám po něm zůstal jen opuštěný pařízek u mostu,
vztek a smutek v srdci. Copak už opravdu nebude
Spořilov nikdy hezké místo k životu?“ ptají se rozhořčeně členové SOS Spořilov.
(red)
Koláž: SOS Spořilov

aktuálně

Letošní rozpočet je realistický,
úsporný a hospodárný
Praha 4 má pro letošní rok schválený rozpočet
a ten nám umožní zajistit v naší městské části
kvalitní služby pro naše obyvatele, provoz úřadu
a nezbytné investice. To jsou dvě dobré zprávy
na úvod.
Letos budeme hospodařit s téměř 950 miliony
korun. Je to sice o něco méně než v loňském roce, kdy rozpočet dosahoval výše jedné miliardy
korun, ale jsem si jista, že to není překážkou
dobrého fungování úřadu ani dalšího rozvoje
Prahy 4. Zastupitelstvo schválilo rozpočet
21. prosince 2015. Ráda bych vám dnes představila základní parametry tohoto rozpočtu.
V rozpočtu na tento rok jsme zapojili na příjmové straně finance ušetřené v roce 2015, které
používáme na pokračování investičních akcí
z let minulých. Nepoužíváme žádné úvěry ani
jiné formy cizích zdrojů, takže rozpočet je z hlediska příjmů a výdajů vyrovnaný. Chováme se
jako dobrý hospodář a náš finanční výbor se podílí na tvorbě rozpočtu a dohlíží na jeho
naplňování.
Rozpočet, jak se již u nás stalo zvykem, byl
navržen tak, aby provozní výdaje byly pokryty
vlastními příjmy, dotací ze státního rozpočtu na
výkon státní správy, příjmy z hlavního města
a nevyčerpanými provozními prostředky z roku
2015. Příjmy, které městská část získává v rámci
ekonomické činnosti, budou využity pro investiční výdaje.

Provozní výdaje
Objem provozních výdajů na každý rok se
u nás v Praze 4 pohybuje zhruba kolem částky
600 milionů korun. Jedná se o výdaje v oblastech, které musí městská část financovat
v rámci svého poslání, jsou to tedy hlavně příspěvky na provoz pro zřizované základní
a mateřské školy, příspěvek pro jesle a příspěvek pro Ústav sociálních služeb (cca 153 mil.
Kč). Do provozních výdajů patří také financování chodu úřadu městské části (cca 276 mil.

ZMĚNA RYCHLOSTI
NA MAGISTRÁLE
MČ Praha 4 nesouhlasí se zvýšením nejvyšší povolené
rychlosti na komunikaci 5. května v úseku Vyskočilova –
Jižní spojka na 80 kilometrů v hodině. Rada městské
části Praha 4 proto pověřila starostu Petra Štěpánka,
aby s magistrátem hlavního města Prahy jednal
o ochraně zdraví obyvatel zasažených nadměrným hlukem ze Severojižní magistrály.
„Odmítli jsme zvýšení rychlosti na magistrále nejen
proto, že tuto změnu s námi nikdo neprojednal, ale především proto, že magistrála vede obydleným územím

Kč). Celkem je na provozní výdaje pro rok
2016 určeno 647 706,7 tis. Kč.
Velká část finančních prostředků (přibližně
82 mil. Kč) směřuje do oblasti životního prostředí a péče o čistotu a zeleň. Pro kulturu se počítá
s částkou zhruba 11 mil. Kč, i letos chceme pokračovat v pořádání zavedených akcí, jakými
jsou Svátek sousedů, PesFest, Novodvorský bál,
Dětský den, Mikulášská pro děti, společenská
setkání s veterány apod. V rozpočtu jsme nezapomněli ani na podporu neziskových organizací
formou grantů.

Investice

■ I letos bude pokračovat přeměna nebytových prostor v Táborské ulici na byty. Foto: Praha 4

Objem investičních výdajů na rok 2016 nedosahuje takové výše jako v minulých letech. Letos
však nechystáme zahájení nových velkých investic, spíše se soustředíme na dokončení akcí
a zrealizujeme záměry, které byly schváleny již
minulým zastupitelstvem. Takovými stavbami
jsou především obnova koupaliště Lhotka, kde
by v letošním roce měla být dokončena etapa
zahrnující obnovu vlastního koupaliště s nezbytným zázemím, a přeměna dalších nebytových
prostor v Táborské ulici na byty. Rádi bychom
také v letošním roce dokončili přeměnu bývalého kina Kosmos na moderní nebytové prostory.
Významnou investiční akcí v naší městské
části je zateplení dalších čtyř školských objektů,
které v rámci programu Snížení energetické náročnosti budov realizujeme ve spolupráci se
SFŽP. Jedná se o ZŠ Na Planině a mateřské školy
Spořilovská, K Podjezdu a Družstevní ochoz.
Kromě zateplení budov plánujeme v oblasti
školství kompletní rekonstrukci stravovacího
provozu v ZŠ Filosofská. V oblasti dopravy je
v rozpočtu zhruba 8 mil. Kč určeno pro TSK na
rekonstrukci komunikací v rámci tzv. Chodníkového programu a počítá se i se spolufinancováním rekonstrukce Branické ulice, s výdaji na rekultivaci zanedbaných ploch zeleně, bezbariérové přechody apod.

V krátkosti bych se chtěla zmínit ještě o ekonomické činnosti, která není součástí rozpočtu
na rok 2016. Plán této činnosti schválila rada
městské části 16. prosince 2015 a jsou v něm zahrnuty opravy bytových a nebytových objektů
a objektů škol, jejich celková výše činí cca
122 mil. Kč. V příštím roce bude vyčleněno více
prostředků právě na opravy bytového fondu. Samozřejmě to, zda půjde opravit všechno podle
plánu, závisí kromě jiného i na skutečnosti, jak
poctivě budou nájemníci platit nájemné stanovené v nájemní smlouvě. Je potřeba si uvědomit, že
do bytového fondu je možné vložit pouze prostředky, které tento fond generuje z nájemného.
Tak toto byl stručný průřez rozpočtem městské části Praha 4, jeho podrobnější členění najdete na webových stránkách městské části Praha 4 www.praha4.cz.
Závěrem bych si dovolila zkonstatovat, že rozpočet byl sestaven jako realistický, úsporný
a hospodárný a jsem přesvědčena, že nebyla
opomenuta žádná oblast veřejného života a že
realizace jeho obsahu přispěje ke spokojenosti
každého občana naší městské části.

Jana Niklová (Trojkoalice/KDU-ČSL),
předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 4

a my chceme ochránit naše obyvatele před hlukem,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
Odstranění dopravního značení upravující rychlost
na komunikaci 5. května na 50 kilometrů v hodině
nebylo vydáno jako opatření obecné povahy podle
zákona č. 361/2003 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, a městská část nedostala možnost se
k němu vyjádřit.
Praha 4 se zvýšením povolené rychlosti nesouhlasí,
protože magistrála v úseku Vyskočilova – Jižní spojka
prochází obytnou zónou, ve které žije několik tisíc
obyvatel.
Městské části Praha 4 nebylo předloženo žádné
měření, které by prokázalo, že se hluk snížil na záko-

nem stanovené limity 60 decibelů ve dne
a 50 decibelů v noci a že toto opatření nezpůsobí
zhoršení kvality bydlení v této lokalitě.
„Prosadit padesátku na magistrále stálo hodně
úsilí a řidiči si už zvykli, že projíždějí obytným územím, i když tudy nevede chodník,“ uvedla radní pro
územní rozvoj a dopravu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ) a dodává: „Protože jsme ani po čtrnácti
dnech neobdrželi srovnávací měření, stejně jako
v případě, kdy byla instalována pouze na jedné
straně magistrály mobilní protihluková stěna, domnívám se, že jde o ničím nepodložené rozhodnutí
náměstka pro dopravu Petra Dolínka, který se chce
zalíbit řidičům.“
(red)

STRANA 5
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Praha 4 podpořÍ FINANČNĚ
rozjezd Branického divadla
Městská část Praha 4 zveřejnila nový záměr na
pronájem Branického divadla. Jeho součástí je finanční podpora městské části pro nového nájemce, která mu umožní zahájit provoz za výhodnějších podmínek. Na svém zasedání to schválila Rada městské části Praha 4. V předchozím nabídkovém řízení se nepodařilo nájemce vybrat, protože
žádný ze tří uchazečů nesplnil formální podmínky
vyhlášeného záměru.
„Věřím, že nové zveřejnění záměru s finanční
podporou městské části přiláká další zájemce,
že obdržíme víc kvalitních ekonomických rozvah a uměleckých konceptů, ze kterých se bude
mnohem lépe vybírat,“ uvedl zástupce starosty
Lukáš Zicha (Klub Tučňák).

Odstupňované nájemné
Branické divadlo bylo městskou částí zrekonstruováno, avšak vyžádá si při zahájení provozu další investici do ozvučení a dalšího technického provozního vybavení. Proto se rada městské části rozhodla
podpořit zahájení provozu na této divadelní scéně
následujícími podmínkami nájemního vztahu:
- nájemce by měl v prvních šesti měsících nájemního vztahu hradit 10 % nájemného, v následujících šesti měsících 50 % nájemného
a od 13. měsíce 100 % nájemného,
- projekt zájemce může obsahovat na straně
vstupů přímou dotaci ze strany MČ Praha 4
až do výše 300.000 korun v každém z prvních
dvou let nájmu.
„Divadlo s dlouholetou tradicí, v zajímavé lokali-

■ Diváci by měli opět navštívit Branické divadlo letos v září. Foto: archiv
tě blízko centra města si určitě zaslouží atraktivní a umělecky zajímavé projekty,“ uvedla radní
pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.)
a dodává: „Naše finanční podpora má právě nájemci s takovými projekty umožnit v konkurenci
ostatních divadel úspěšný start.“
Městská část Praha 4 vnímá Branické divadlo jako tradiční kulturní prostor, který bude vyvíjet činnost ve velmi živé komunitě a v silné konkurenci
ostatních pražských divadelních scén. Nový nájemce tedy musí přinést inovativní umělecký projekt,
který bude zároveň plnit určité komunitní funkce,
a současně udržitelný projekt ekonomický. Cílem je
zajistit v Branickém divadle s novým nájemcem novou divadelní sezónu od září 2016.
(red)

Nesouhlas s růstem objektů do výšky
Praha 4 zaslala Magistrátu hlavního města Prahy
nesouhlasné stanovisko k navrhovaným úpravám Územního plánu hlavního města Prahy, které by do naší městské části přinesly výstavbu
nových výškových budov pro administrativu
i pro bydlení.
Došlo by tak k zatížení území nadměrnou
automobilovou dopravou a tím i ke zhoršení
kvality ovzduší a pohody života našich
obyvatel.

PŘÍLIŠ MNOHO PATER
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém
posledním zasedání v prosinci loňského roku
odmítlo navýšení kódu míry využití, tj. zvýšení počtu pater u šesti projektů.
Mimo jiné jde o výstavbu obytného komplexu Happy Way District II v ulici Sinkulova.
Developer zde požaduje pro novou výstavbu
navýšení kódu z „C“ na „H“, tzn. nyní povolenou výšku staveb činžovních vil se třemi
nadzemními podlažími a čtvrtým ustupujícím
podlažím žádá změnit na možnost realizace
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zástavby městského typu s devíti nadzemními podlažími (deváté podlaží je ustupující.

Stop předimenzované výstavbě
„Happy Way District II v Podolí je naprosto nepřijatelný projekt,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ) a pokračuje: „Jedná se o klidnou vilovou čtvrť,
proto naše městská část nedala souhlas k těmto úpravám, které by zvýšily navrženou stavbu o pět pater.“
Městská část nesouhlasí také s nárůstem koeficientu
zastavěnosti u obytného souboru Rezidence Park
Kavčí Hory v blízkosti parku na Pankráci. V tomto
případě však developer koeficient navyšovat nechce a
Praha 4 s ním jedná o konkrétní podobě výstavby podle vítězného návrhu architekta Josefa Pleskota.
Nesouhlasné stanovisko městské části k růstu
výšky objektů developerských projektů se týká
rovněž připravovaného záměru administrativní
budovy při křižovatce ulic U Plynárny a Bohdalečská v Michli, bytové zástavby v ulici Šífařská
v Hodkovičkách, bytového domu Sulická – Na
Příčce ve Lhotce a obytného souboru v lokalitě
U Společenské zahrady v Krči.(red)

PLOT OCHRÁNÍ FARNÍ
KOSTEL
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Praze 4 Braníku získal pronájmem od městské části
Praha 4 pozemek ve výměře 55 m2 k umístění
nového oplocení. „Farní
kostel byl v minulosti mnohokrát terčem vandalů a poškozen bezdomovci, v zadní části docházelo k odhazování odpadků a vytváření černé
skládky. Rozhodli jsme se proto vyhovět žádosti
a Rada městské části Praha 4 jednomyslně
schválila pronájem tohoto pozemku,“ uvedl zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha (Klub
(red)
Tučňák).

Nové byty v Táborské
ulici čekají na
nájemníky
Městská část Praha 4 má od loňského roku pro své obyvatele nové byty v Nuslích. Získala je rekonstrukcí bývalých kancelářských prostor Úřadu městské části Praha 4
v objektech v Táborské ulici. Od ledna letošního roku
jsou opět na úřední desce zveřejňovány záměry pronájmů těchto bytů. „Jedná se celkem o 12 bytů – 6 bytů
3+kk, 3 byty 2+kk a 3 byty 2+1,“ uvedl zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha (Klub Tučňák) a dodává:
„Byty nabízíme výhradně žadatelům s trvalým pobytem
v městské části Praha 4.“ Byty jsou ve velikostech od
49 do 82 m2, vytápění je centrální plynové a všechny
mají kuchyňskou linku, digestoř, elektrickou vestavnou
troubu a indukční desku. Součástí každého bytu je
(red)
sklepní kóje a dům je vybaven výtahem. 

ČINNOST KCN POKRAČUJE
Kulturní centrum Novodvorská (KCN) čeká v letošním
roce výměna nájemce. Městská část Praha 4 vypíše
výběrové řízení na nové nájemce, to ale neznamená,
že by se obyvatelé museli rozloučit se službami a programem, na které si v minulých letech zvykli.
„Kulturní centrum Novodvorská patří mnoho let
k důležitým institucím lokální kultury v Praze 4 a je oblíbeným místem různorodých aktivit našich obyvatel,“
uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (Klub Tučňák) a podotkl: „Chci proto zajistit bezproblémové předání objektu novým nájemcům, abychom udrželi kontinuitu.“
„Naším cílem je udržet v KCN dosavadní aktivity, například oblíbené kurzy, ale současně najít i novou atraktivní náplň,“ uvedla radní po kulturu Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez.) a pokračuje: „Malí i velcí diváci mohou
dál navštěvovat představení Tradičního loutkového divadla Zvoneček, čtenářům dál bude sloužit zdejší pobočka
městské knihovny.“ KCN tak zůstane i nadále otevřené,
provoz nepřeruší ani oblíbená cukrárna.
Případné dotazy zasílejte na e-mail kcn@praha4.cz.
(red)

aktuálně

Škola Kavčí hory – tři v jednom
V rámci Prahy 4 funguje unikátní vzdělávací organismus na Kavčích horách. Zdejší škola, ve
které poprvé zazvonilo v roce 1966, v sobě spojuje hned tři vzdělávací stupně. Děti mohou postupně chodit do mateřské, základní a nakonec
i do střední školy.
Školu Kavčí hory, kterou zřizuje MČ Praha 4
a do jejíž modernizace investovala mnoho milionů
korun, v současné době navštěvuje přes 700 dětí,
o které se po pedagogické i výchovné stránce stará
56 školských pracovníků. „Hodně lidí se ptá, zda
nám něco přináší soužití tří škol. Bezesporu ano.
Na jedné chodbě se potkávají malí i velcí a pro
všechny je to výchovná lekce o respektu a toleranci ke druhým. Středoškoláci také připravují různé
akce pro děti z mateřinky a ty zase chodí do školy
přivykat si s předstihem novému prostředí. Provázanost dětí je tu značná,“ říká ředitelka školy Helena Pondělíčková. Toleranci se zde učí skutečně
všichni, velcí i malí, a její nenápadnou zkouškou
je možnost výběru zvonění. Někdy si vybírají ti
nejmenší a celá škola týden poslouchá Křemílka
s Vochomůrkou, o týden později duní ze školních
reproduktorů hudba těžšího kalibru…

ny a žáci mohou využívat techniku, která je běžně přístupná až na středních školách. Středoškolští pedagogové, kteří vyučují angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu a další cizí jazyky,
působí i o stupeň níže, což posouvá školáky v jazykových schopnostech dále.
Škola Kavčí hory se rovněž intenzivně věnuje
prevenci sociálně-patologických jevů. Žáci druhého stupně pomáhají svým mladším kolegům s přechodem z prvního stupně na vyšší a škola pořádá
adaptační kurz pro studenty prvního ročníku, který je spojen s prevencí sociálně-patologických jevů. Ve školním poradenském centru působí i školní psycholog a speciální pedagog a problémy, které
se případně vyskytnou, se vedení školy snaží
ihned řešit. „Naše škola je zaplněná nejen proto,
že poskytujeme kvalitní vzdělávání a panuje tu lidsky příznivé klima, ale i z důvodu péče o jednotlivce. Vždy se snažíme analyzovat, proč konkrétní
žák například nedochází do školy či je v nějakém
předmětu méně úspěšný, a pomocí konzultačních
hodin a motivačních prostředků ho chceme dovést
k úspěchu,“ uvádí Helena Pondělíčková.

Péče o jednotlivce

Na pomoc rozvoji komunitního
života

Žáci v základní škole se učí podle programu Optimální škola, jehož cílem je poskytnout všestranné vzdělání všem. „Chceme, aby úspěch zažilo
každé dítě,“ podotýká Helena Pondělíčková.
Střední škola nabízí dva vzdělávací obory – Veřejnosprávní činnost, která připravuje budoucí úředníky státní správy, a sociální činnost, kdy prioritou je péče o klienty v sociální oblasti. Absolventi
tohoto oboru mohou po maturitě ihned pracovat
ve vázané činnosti péče o dítě do tří let věku.
Propojení základní a střední školy také usnadňuje
výuku. Škola má například čtyři počítačové učeb-

Žáci i studenti Školy Kavčí hory se zúčastňují
mnoha soutěží, ve kterých sbírají ocenění. Pravidelně jsou úspěšní například v soutěži Antifetfest a dále ve vědomostních i sportovních oblastech. Škola Kavčí hory také jako jedna z mála
získala titul Světová škola, který se snaží letos
obhájit. Je rovněž signatářem Evropské charty
bezpečnosti silničního provozu a již dvakrát za
podpory MČ Praha 4 zorganizovala akci Anděl
na přechodu, kdy
Andělky ze střední školy učí malé školáky správně přecházet silnice. A nedílnou součástí školní-

■ Nejčerstvějším úspěchem Školy Kavčí
hory je ocenění v projektu Kraje pro bezpečný internet. V polovině prosince zástupci
školy převzali ocenění za zapojení největšího
počtu žáků a studentů do projektu a jednu
z hlavních cen za správné zodpovězení všech
soutěžních otázek získal Kristián Balážik
(uprostřed) ze 7. A třídy. Foto: MHMP

ho života je spolupráce s MČ Praha 4. Studenti
docházejí na učební praxe do Zdravotnického zařízení Prahy 4 či na úřad a na oplátku pomáhají
při akcích, jako jsou například Habrovka přátelská rodině, seniorská setkání a vítání občánků.
„Intenzivně se věnujeme rozvoji komunitního života v Praze 4. V naší škole opakovně proběhly
počítačové kurzy pro seniory a maminky na mateřské a znovu se zapojíme do projektu Zpátky
do školy. Můžeme nabídnout kvalifikované pedagogy a obory, které jiné základní školy nevyučují
– například kurz psychologie nebo práva a další,“
uzavírá Helena Pondělíčková.
(md)

Děti diskutovaly o VZÁJEMNÉM SOUŽITÍ
Celkem 175 žáků ze základních škol Táborská
a Poláčkova debatovalo při pěti besedách o problematice soužití většinové společnosti s romskou
menšinou. Besedy z cyklu Romský hlavolam organizuje po celé republice obecně prospěšná společnost Osvětová beseda a jejich konání v Praze 4

podpořila v rámci programu Integrace národnostních menšin grantem naše městská část.
„Program vznikl na základě poptávky vyučujících, kteří s námi dlouhodobě spolupracují
a kteří vidí problematiku soužití většiny s romskou menšinou jako velmi aktuální a palčivou,“
uvedla ředitelka Osvětové besedy Zuzana Labudová. Na rozdíl od jiných programů, které se
soustředí zejména na poznávání romské menšiny jako takové, v tomto projektu jde hlavně o to
ukázat, kde jsou kořeny současného napětí a jak
každý z nás, ať už patří do majority, nebo minority, může přispět ke klidnému soužití.

Besedy mají velký ohlas
■ Nejdůležitější bylo poskytnout mladým

lidem vyvážené a objektivní informace tak,
aby se mohli nad problémem zamyslet z různých úhlů pohledu. Foto: Praha 4

„Hovoříme s teenagery zcela bez cenzury
o všem – o excesech některých Romů, jako bylo
napadení mladého páru v Duchcově nebo tzv.
mačetový útok v Novém Boru, rasistických trestných činech, jako bylo popálení dvouleté Natál-

ky, zneužívání sociálního systému, diskriminaci
na pracovním trhu, zkrátka se snažíme problém
popsat komplexně,“ uvedla dále Zuzana
Labudová.
„Problematika nebyla podávána nijak tendenčně, nutno říci, že byla zachycena komplexně z různých úhlů pohledu. Beseda byla
plná informací, zajímavých srovnání. Domníváme se, že byly vytvořeny podněty k zamyšlení
a formování postojů žáků k dané problematice.
Ve výuce se k ní vrátíme v hodinách zeměpisu
a dějepisu,“ řekl zástupce ředitele ZŠ Táborská
Miroslav Hricz.
„Žáci byli vhodnými otázkami neustále vtahováni do děje a nuceni o daném tématu přemýšlet. Ochotně spolupracovali a téma je velmi zaujalo. Podobně kvalitní a připravené přednášky
o aktuálních problémech bychom znovu přivítali,“ dodaly vyučující ze ZŠ Poláčkova Věra Mücková a Hana Kuchařová.
(red)
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Ohňostroje nejen na Silvestra
Městská část Praha 4 se dlouhodobě potýká se stížnostmi
občanů na hluk a nepořádek
při používání zábavné pyrotechniky. Naše kompetence
jsou však v této problematice
minimální, zejména pokud
jde o pořádání ohňostrojů na
soukromých pozemcích.
V září loňského roku nabyl
Lucie Michková,
účinnosti nový zákon
zastupitelka
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon
o pyrotechnice). Současná vyhláška hl. m. Prahy, která upravuje používání pyrotechniky, se
stala zastaralou a nevynutitelnou. Hl. m. Praha
momentálně připravuje nové znění vyhlášky,
avšak její finální verze dosud nebyla městským
částem předložena k připomínkování.
Aspekty používání pyrotechniky nejsou ale jenom legislativní. Její používání se dotýká každého z nás. Osobně dávám přednost profesionálně
připraveným ohňostrojům, které dokáží vykouz-

Ilustrační foto: archiv

lit perfektní show. Nejsem ale příznivkyní „domácích představení“, jejichž výsledkem bývá povětšinou jen rachot a občas i nějaké to zranění,
roztáčející pak okamžitě naprosto zbytečně kola
záchranářů.

Vzájemná ohleduplnost pomůže
Na oslavy příchodu nového roku se dokážeme
předem připravit. Málokdo si však v ten moment uvědomí, jaký stres působí používání pyrotechniky zvířatům. Praha 4 se pyšní několika
rozsáhlými lesoparky a vodními nádržemi a výskyt volně žijících zvířat je zde proto vyšší než
v jiných částech Prahy. Tyto lokality můžeme
alespoň částečně ochránit tím, že v jejich blízkosti zábavnou pyrotechniku nově vznikající vyhláškou vůbec nepovolíme. My, kteří máme doma zvířecí miláčky, víme, jaký stres jim pyrotechnika může způsobit. Mnoho zaběhlých psů
či petardami vyděšená a zraněná volně žijící zvířata jsou toho smutným důkazem.
Avšak ani sebelepší zákon či vyhláška nedokáže stoprocentně regulovat všechny mezilid-

ské vztahy, proto ani nová vyhláška hl. m. Prahy nás před divokými ohňostroji či petardami
stoprocentně neochrání. To, co nám ale určitě
zajistí klid a pohodu v naší městské části, je
vzájemná ohleduplnost a dostatek zdravého rozumu k přemýšlení o vlastním počínání. Co si
o tom myslíte vy?
Lucie Michková (ODS), zastupitelka a předsedkyně
Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4

Rekonstrukce Branické ulice začne již letos
Kdo přijede poprvé do Braníka, diví se většinou maloměstské, provinční atmosféře
této čtvrti. Provinční v dobrém i v tom horším smyslu.
Lidé se tu skutečně znají
a děti chodí v pohodě samy
pěšky do školy, ovšem zdánlivou maloměstskou idylu lemují záplatované úzké chodAdéla Gjuričová,
níky, auta zaparkovaná všude
radní
na poškozené dlážděné ulici,
vedle barokního kláštera ční panelák a Branické
náměstí vyplňuje nepoužívaný travnatý trojúhelník a další zaparkovaná auta.
„Nic nenasvědčuje tomu, že tento prostor je
centrem obce, se kterou se identifikuje téměř
19 tisíc lidí,“ prohlásili v roce 2011 architekti Boris Redčenkov a Lucie Vlachová, když diskusi
o budoucnosti Branické ulice zahájil časopis
Branický budík, vydávaný za podpory místních
obyvatel branickými spolky.

Místo, kde chceme žít
Nevzhledná realita se má již letos začít měnit.
V roce 2015 totiž konečně učinily reprezentace
hlavního města Prahy i naší městské části to, co
bylo třeba. V rozpočtu Prahy 4 jsou schváleny
prostředky, kterými se na akci budeme podílet.
Místostarosta pro investice Zdeněk Kovářík jednal
jak s představiteli Technické správy komunikací,
oficiálního magistrátního investora, tak i se zmíněnými architekty, kteří se úvahami o budoucnosti Branické dlouhodobě zabývali. Naše rada
schválila jasnou smlouvu o spoluúčasti Prahy 4
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na velké pražské investici, architekti se účastnili
příprav projektu a nyní probíhají příslušná povolovací řízení. Co přinese oprava nového? Branická
ulice se výrazně ztiší, doprava zklidní a více přizpůsobí chodcům. Zároveň se opraví téměř stoletý vodovod a další sítě. Na ulici přibudou stromy.
Z 5 milionů korun poskytnutých Prahou 4 se zaplatí nové osvětlení, lavičky a přetvoří se prostor
před domem s pečovatelskou službou. Zároveň se
připravuje projekt na úpravu Branického náměstí.

Kultivovaný veřejný prostor
Náročná rekonstrukce s sebou samozřejmě přinese i omezení. Jakmile budou jasné termíny

jednotlivých fází stavby, budeme okamžitě informovat místní občany a především majitele
obchodů a dalších provozoven. Víme, že to pro
nikoho nebude lehké. Ale mějme před sebou vidinu společného posezení na nové Branické,
pod korunami stromů a s fungujícím Branickým
divadlem – a podpořme i během oprav místní
obchodníky.
V centru Braníka totiž vznikne kultivovaný
veřejný prostor. Takový, který přináší pocit sounáležitosti a vzbuzuje v lidech odpovědnost.
Prostor, do kterého bude radost zvát přespolní.
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/Nez.),
radní MČ Praha 4

Vizualizace: Ing. arch. Lucie Vlachová

názory

Vítám připravované změny v Braníku
Když jsem se rozhodl kandidovat v komunálních volbách do Zastupitelstva městské části Praha 4, zavázal
jsem se, že budu podporovat
projekty, které jsou ku prospěchu městské části a jejich
obyvatel. V Praze 4 jsem se
narodil, vyrůstal, chodil do
školy a žiji zde stále. Vím,
Lukáš Zicha,
která místa v Praze 4 potřebuzástupce starosty
jí koncepční změnu a jaké
oblasti je potřeba změnit. Jsem proto rád, že se
konečně přistoupilo k rekonstrukcím v oblasti
Braníka, kde jsem prožil dětství.
Dlouhá léta se vedla diskuse o podobě rekonstrukce ulice Branická a jejího okolí. Spoluúčast
městské části Praha 4 na rekonstrukci byla již
v rozpočtu v roce 2014. Až po ustavení této koalice a vyjednávání byla do nově navrženého rozpočtu spoluúčast vrácena a tím pádem může
v letošním roce dojít k této významné a důležité
rekonstrukci.

Nové stromy získá Zelený pruh
Městská část Praha 4 spolu s Technickou správou komunikací bude financovat rekonstrukci

desítkami milionů korun, jejímž výsledkem bude úprava vozovky a chodníků místní komuni-

■ Změní branická autobusová zastávka název? Foto: Martin Dudek

„Volební mantra“ = hazard
Vím, že o hernách a kasinech toho bylo už napsáno
dost. Většinou jednostranně.
Hazard nebrat. Je to zlo,
skoro sprosté slovo, společensky nepřijatelná činnost,
bohužel ale doprovázející
lidstvo po celou jeho historii. Pro politiky a nejen radJarmila Machová, nice Prahy 4 je to oblast, ze
které se dá vytlouct slušný
zastupitelka
politický kapitál. Postup, jakým způsobem se rozhodlo o nulové toleranci
v MČ Praha 4, není vůbec v pořádku. Komise
ZHMP pro oblast regulace loterií a jiných podobných her na území hl. m. Prahy, jíž jsem
členkou, posuzovala objektivně podklady došlé z městských částí, které se vyjadřovaly
k jednotlivým místům, kde jsou herny nebo
kasina provozována. Ta místa, kde provoz nebyl v souladu s pravidly nebo tam už tato činnost ani vykonávána nebyla nebo z jiných relevantních příčin, byla navržena k vyřazení.
Ostatní, v jejichž provozu nebyly shledány nedostatky, zůstaly. Určitou regulaci svých
27 provozoven stanovila svým rozhodnutím
i Rada MČ Praha 4. Podoba vyhlášky o hazardu z kuchyně hl. m. Prahy však v listopadu
minulého roku doznala zásadních změn, a to
přímo na zasedání zastupitelstva. Na základě
návrhu z pléna, bez rozmyslu, bez pečlivého

kace ulice Branická nebo moderní parkovací
plochy. Dojde k osazení nového veřejného osvětlení, výsadbě stromů, umístění laviček, květináčů nebo ke zkulturnění prostoru před naším domem s pečovatelskou službou. Jako zástupce
starosty pro majetek budu důsledně kontrolovat
tuto rekonstrukci, která, věřím, je obyvateli
kvitována.
Braník ale není jenom ulice Branická, je to
například i Dobeška nebo Zelený pruh, kde již
městská část investuje své finanční prostředky
pro zkulturnění těchto lokalit. Například Na
Dobešce na vyhlídce došlo v loňském roce
k rekonstrukci cesty v tzv. oválu. V parku Na
Zeleném pruhu byly vysazeny nové stromy
a další budou vysazeny letos. Nově byl také
vybudován chodník v ulici Zelený pruh u dětského hřiště.
Závěrem musím zmínit, že budu velmi prosazovat rekonstrukci Mezivrší a zároveň jako zástupce starosty navrhnu komisi pro dopravu
změnu názvu autobusové zastávky U Staré pošty na U Branického divadla. Věřím, že oba tyto
projekty získají u mých koaličních partnerů
podporu. Změny je potřeba učinit!
Lukáš Zicha (Klub Tučňák),
zástupce starosty MČ Praha 4

Ilustrační foto: archiv

zvážení pro a proti rozhodnutí Zastupitelstva
hl. m. Prahy vyústilo k nulové toleranci v Praze 4. Přestože Rada MČ Praha 4 nulovou toleranci nepožadovala, pan starosta Petr Štěpánek na listopadovém zastupitelstvu návrh nerozporoval, a co je horší, jako zastupitel hl. m.
Prahy pro tento návrh hlasoval.

Černé herny si gambleři najdou
Zrušit bezproblémové provozovny, zejména přepychová kasina v mezinárodních hotelích nebo
kulturních centrech jako je naše Kongresové
centrum, které nenavštěvují gambleři, ale cizinci
a solventní klientela, pokládám za krok nedomyšlený a chybný. Praha přijde o stovky milionů
z hazardu, které jsou zdrojem pro grantovou politiku Prahy pro mládež, sport a volný čas. Jak
tento zdroj nahradíme? To nikdo neřeší. Z toho
bude bolet hlava až zastupitele po příštích volbách. Do té doby budou probíhat správní řízení
se zrušenými provozovnami. A co nulovou tolerancí docílíme? Rozvoj hazardu, který nebude
nikým regulován, černé herny si gambleři najdou a tam je nic a nikdo neochrání. Důsledky
budou ještě horší. Když už jsme v mnohých provozovnách dosáhli toho, že se začaly chovat podle nastavených pravidel, že přísná regulace
a kontroly začaly nést své ovoce, tak to zrušíme.
A protože o peníze jde v prvé řadě, můžeme
očekávat žaloby od provozovatelů. Nejenže nedostaneme od nich ani korunu a od černého

hraní neuchráníme naše blízké (o internetovém
sázení a kvízomatech nemluvě), bude nás to stát
miliony ve sporech o náhrady škod. Nejsem přívržencem hazardu, ale také nejsem populista.
Snažím se používat selský rozum. Tak otevřeně
říkám - herny, kasina ano, ale jen přísně regulované a kontrolované. To dává smysl.
Jarmila Machová (ANO 2011),
zastupitelka MČ Praha 4
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Radní Alžběta Rejchrtová:

„Podobu města nemají utvářet jen developeři,
architekti a politici, ale i veřejnost“

Alžběta Rejchrtová,
radní MČ Praha 4

Za dvě ostře veřejností sledované oblasti zodpovídá radní Alžběta
Rejchrtová (Trojkoalice/SZ) – za územní rozvoj, výstavbu a dopravu.
Především výstavba na území Prahy 4
byla v minulosti občany často kritizovaná pro svoji předimenzovanost.
Povedlo se nové radní situaci změnit?

Martin Dudek
Voličům jste ve volebním programu slíbili, že omezíte výstavbu
administrativních a předimenzovaných budov v Praze 4. Jak se
tento závazek daří plnit?
Ráda bych řekla, že slib dodržíme,
ale potýkáme se s jedním problémem. Správní řízení na řadu stavebních záměrů se často táhnou
mnoho let a my jako nové vedení
městské části jsme už nemohli
k některým z nich dát nesouhlasné stanovisko. Podrobné informace najdou čtenáři pod mapou na
straně 11. Typickou ukázkou dluhu z minulosti je stavba výškové
budovy, tzv. véčka, na Pankráci.
Navíc město v minulosti velice
špatně hospodařilo se svými pozemky. Magistrát je prodával developerům, aniž by se zajímal, co na
nich bude stát. Také proto tu máme přemíru administrativních budov, které mají čtyřnásobně vyšší
dopravní nároky na obslužnost
než obytné domy. „Úřednické“ automobily zatěžují okolí, zabírají
parkovací místa a způsobují v ulicích nárůst exhalací a hluku. Přitom pro developery je zcela přirozené, že budou využívat atraktivity magistrály a ověšovat ji stavbami, které přitahují dopravu. Tady
je na městě, aby si řeklo, když
chceme humanizovat magistrálu,
musíme také omezovat zdroje a cíle dopravy a mít jasnou koncepci,
která bude fungovat.
Každopádně developeři určitě
chystají nové projekty. Jak se je
daří ovlivňovat?
Aktivně vystupujeme hned v prvopočátku stavebního záměru a snažíme se s developery i s architekty
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najít optimální podobu zamýšlené
zástavby. Nebo ji i odmítnout, pokud je předimenzovaná či se nehodí do tzv. stabilizované, tedy již
utvořené, obytné čtvrti. Jeden příklad, kdy jsme zasáhli i později:
v úzké ulici U Michelského mlýna,
v historickém jádru Michle, měly
ve svahu vyrůst domy až se 17 pat-

vydala v původní podobě, která byla navržena za předcházejícího primátora Hudečka.
A je to dobře, že alespoň nějaké
PSP budou platit, nebo je to špatně, protože nejsou dokonalé?
V PSP jsou věci, které jsou dobře,
ale řada z nich je skutečně špatně.
Nejasná terminologie, vágní ustanovení. Je dobře, že například PSP
stanovují uliční a stavební čáru.
Ale v rozvojových územích, což je
v našem případě například pozemek Michelských pekáren, si je
může stavebník určit sám. My však
chceme, abychom za městskou část
mohli nejdříve zadat studii, která
prověří možnosti území a bude pro

„Praha 4 by měla mít vlastní koncepci
dalšího rozvoje a městská část
i veřejnost by měly říct, co vlastně na
těchto územích chtějí“
ry. Občanské sdružení a místní
obyvatelé proti projektu podali žalobu, my jsme se za městskou část
vyjádřili odmítavě a záměr byl
zamítnut.
Neměly právě chystaný Metropolitní plán a Pražské stavební
předpisy takové nevhodné stavební záměry omezit?
Měly by, ale Metropolitní plán počítá se zahušťováním zástavby, a jestli se do něj nějak promítl nesouhlas
naší městské části s tímto trendem,
například se zvyšováním koeficientů zastavěnosti, to zatím nevíme.
Jediné, co jsme obdrželi k připomínkování, byly připravované Pražské stavební předpisy (PSP), tedy
pravidla, podle kterých by se měly
řídit stavební úřady i stavebníci.
PSP mají být jasné a jednoznačné,
aby podle nich stavební úřady
mohly rozhodovat a také aby nevznikal prostor pro korupci. Třikrát
jsme je za Prahu 4 zásadně připomínkovali. Nakonec současná primátorka celý proces zastavila a PSP

stavebníka závazná. Odmítli jsme
i nedostatečnou ochranu zeleně.
V PSP se parky, které byly dříve nezastavitelným územím, přesunuly
do zastavitelného, izolační zeleň
v nich vůbec neexistuje! To považujeme za naprosto nepřípustné.
Rovněž jsme připomínkovali zvyšování hlukových limitů v Praze, tento záměr se nám povedlo nakonec
zrušit.
Vraťme se ještě zpátky k Praze 4
a k vašim snahám ovlivnit zamýšlené stavební projekty.
Tyto projekty lze nejlépe ovlivnit,
když jsou ještě ve fázi studie, tehdy můžeme říct developerovi, který chce například stavět obytný
soubor: „Váš záměr musí komunikovat s okolím, a to nejen z hlediska architektonického či urbanistického, ale reagovat také na potřeby
místních obyvatel a městské části.
Tady potřebujeme například školku či sociálně zdravotní služby nebo dobudovat jinou infrastrukturu.“ Záměr musí být předložen ko-

misi rozvoje a výstavby, kterou
jsme otevřeli veřejnosti, stejně jako jiné komisi. Veřejnost se k němu může vyjádřit a sdělit své další
požadavky. Stanovisko komise je
pak doporučujícím podkladem pro
konečné rozhodnutí rady. Pokud
jde o nová rozvojová či transformační území, například u stanic
metra D nebo na místě Michelských pekáren či Nuselského pivovaru, tak i tam chceme včas do
rozhodování zapojit veřejnost. ať
už formou veřejných debat, plánovacích stanů či třeba komunitního
monitoringu, kdy budou školení
pracovníci oslovovat různé věkové
či sociální skupiny a ptát se jich,
s čím jsou v daném území spokojení a co jim naopak chybí. Praha 4
by měla mít vlastní koncepci dalšího rozvoje. Městská část i veřejnost by si měly říct, co vlastně na
těchto územích chtějí. Územní
plán do jisté míry omezuje vlastnická práva ve prospěch veřejného
zájmu. Proto chci prosadit, aby
zpracovatelé územního plánu přijali naše regulační podmínky pro
tato území.
Jak na tento nový přístup reagují
sami developeři?
Musím říct, že někteří developeři
si už uvědomují, že nemůžou
území jen vytěžit a jít dál, že je
lepší nejít do konfliktu s místními
lidmi, ale něco jim nabídnout
a přinést. Přicházejí proto se svými záměry a chtějí je nejen představit na komisi rozvoje, ale vítají, když jim nabídnu setkání s těmi, jejichž životní prostředí plánovaná zástavba přímo ovlivní.
Pomohla jsem již zorganizovat
několik schůzek mezi investory
a občany například na Habrovce,
v Hodkovičkách, v Krči a v Jeremenkově ulici, na nichž se nějaké
problémy vyřešily a jiné se řeší.
Také proto budeme pravidelně
zveřejňovat mapy stavebních záměrů v jednotlivých čtvrtích
v Praze 4 a já budu ráda za jakýkoliv zájem, který občané o své
okolí projeví. V příštím čísle zveřejníme záměry v Podolí.

aktuálně

Stavební záměry v okolí Pankráce a Budějovické

1. Obytný soubor Rezidence PARK KAVČÍ HORY
Původní projekt obytného souboru má platné stavební povolení, investor záměr přepracoval dle vítězného návrhu architektonické soutěže, studie tohoto
návrhu bude představena v jednom z dalších čísel
Tučňáku.
2. Administrativní budova Parkview
Administrativní budova s 9 nadzemními podlažími, půdorys ve tvaru písmene „U“ s proskleným
atriem uprostřed, obchody, restaurace, MČ Praha
4 se stavbou nesouhlasí, územní řízení není
ukončeno.
3. Bytový dům V Tower
Výškový bytový dům ve tvaru „V“ s 30 nadzemními
podlažími, MČ Praha 4 se stavbou nesouhlasila, probíhá výstavba.
4. Administrativní dům MPP
Administrativní budova s 9 nadzemními podlažími,
půdorys složen z pěti organických hmot, doplňková
obchodní funkce, restaurace, kavárna, v roce 2015
vydáno stavební povolení – zatím nepravomocné,
MČ Praha 4 se proti tomuto povolení odvolala. Občanské spolky podaly žalobu proti územnímu
rozhodnutí.
5. City Element
Administrativní budova se 7 nadzemními podlažími,
v přízemí obchodní jednotky, stavební povolení z roku 2009 prodlouženo, stavební činnost v přípravě.

6. City Deco
Administrativní budova se 6 nadzemními podlažími,
v nižších podlažích rehabilitační a relaxační služby,
stavební povolení z roku 2009 prodlouženo, stavební činnost v přípravě.
7. Dostavba Arkády Pankrác
Polyfunkční budova, rozšíření obchodního prostoru
a gastroprovozu, fitcentrum a další služby pro veřejnost, projekt je ve fázi studie.
8. Polyfunkční areál Reitknechtka
Dva 5–7 podlažní polyfunkční objekty, administrativní prostory, plochy pro obchod a služby, restaurace,
MČ Praha 4 se stavbou nesouhlasí, územní řízení
není ukončeno.
9. Administrativní dům Beryl
Dvojice administrativních objektů – věže A a B,
s 8 nadzemními podlažími osazenými na společné
podnoži 4 podzemních parkovacích podlaží, v současné době probíhá obnovené územní řízení o umístění stavby, MČ Praha 4 podala námitky.
10. Administrativní dům Malá ledová věž
Administrativní budova se 14 nadzemními podlažími, MČ Praha 4 se stavbou nesouhlasí, řízení
o umístění stavby je přerušeno.
11. Komunitní centrum Pankrác
Dvoupodlažní církevní stavba na místě původní plánované 14podlažní administrativní budovy, víceúčelový sál pro bohoslužby, společenské a sportovní aktivi-

12.

13.

14.

15.

ty, klubovny, venkovní hřiště pro veřejnost, MČ Praha
4 souhlasí s projektem, projekt je ve fázi studie.
Rezidence Výhledy Pankrác
Dva samostatné výškové 24podlažní bytové domy,
MČ Praha 4 nesouhlasila s výškou objektů, projekt
byl zastaven již ve fázi posuzování vlivu stavby na
životní prostředí z důvodu změny koncepce záměru.
Parkovací dům Budějovická
Parkovací dům s kapacitou max. 509 parkovacích
míst, 5 podzemních podlaží a 9 nadzemních podlaží,
část objektu navržena pro zdravotnictví, MČ Praha 4
má podmínku, aby byla stavba užívána výhradně jako parkovací dům, bez zdravotnického a kancelářského provozu, stavba má pravomocné územní
rozhodnutí.
Administrativní centrum Budějovická
Pět podzemních a 18 nadzemních podlaží, MČ Praha 4
se stavbou nesouhlasí, Zastupitelstvo MČ Praha 4
podpořilo petici občanů proti výstavbě této administrativní budovy a požádalo magistrát o výkup pozemku, územní řízení není ukončeno.
Hotel Vyskočilova
Hotel s kongresovým centrem, 13 nadzemních podlaží, původní záměr redukován o 50 %, odstraněna
přiléhající administrativní budova, MČ Praha 4
uplatnila své připomínky v rámci probíhajícího posuzování vlivu stavby na životní prostředí. 
(red)
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Občanka Prahy 4 Jarmila Vyšohlídová
oslavila 100 let

„…a pozdravujte ode mne Braník!“

Drobná dáma ke mně v Domově pro zrakově postižené Palata přicupitá jen
s pomocí běžné hůlky a je samý úsměv. Tiše žasnu, jak ve sto letech může být
člověk vitální a projevovat zájem o své okolí. Právě tak jako paní Jarmila
Vyšohlídová, za svobodna Slavíková, občanka MČ Praha 4, která nedávno oslavila trojmístné životní jubileum.
Martin Dudek
Narodila jste se v Táboře, nějaký čas žila
v Plzni, ale nakonec jste zakotvila v Praze. Jaké hrátky osudu vás zavály až do hlavního
města?
Můj otec pracoval ve státní správě a v roce 1929
byl přeložen do Plzně. Tam jsem absolvovala obchodní akademii a poté jsme se přestěhovali na
Vinohrady. V Praze jsem získala místo česko-německé korespondentky ve Výsadní obilní společnosti. Dostala jsem se do právního oddělení
a chodila jsem na tzv. diktáty. Právník diktoval,
já těsnopisem zapisovala a pak přepisovala.
V práci jste se také seznámila s budoucím
manželem?
Kdepak, to bylo na Agrárním plese v Obecním
domě.
A za pár měsíců jste se sestěhovali do
Braníka?
Takhle jednoduché to rozhodně nebylo. Manžel
pocházel z chalupy v Benátkách nad Jizerou
a velice tíhnul k venkovu. Když se dozvěděl, že
bydlím na Vinohradech, řekl: „ Na Vinohrady
ne, tam jsou samé domy!“ Byl zaměstnaný
v Národní politice na Václavském náměstí jako
vedoucí inzertního oddělení, tak si podal inzerát, že hledá byt. Sháněl něco po obvodu Prahy
a nakonec vyhrál Braník, kvůli přírodě a vodě.
Manžel pak rád chodil pěšky z práce až do
Braníka.
Získali jste prostorný byt?
Nejdříve jsme bydleli ve dvoupokojovém bytě
v ulici Zelinářská č. 20 u pana Viktory, to byl
krejčí. Tam se nám v letech 1942 a 1944 narodily
dvě dcery. A začalo nám být těsno, proto jsme si
byty v roce 1949 vyměnili se staršími manželi,
rovněž z Braníka. V novém jsme už mohli lépe

„dýchat“, i když pak s námi asi deset let bydlela
mladší dcera s manželem.
Předpokládám, že mezitím jste se provdala…
Ano, po tříleté známosti můj budoucí manžel
Jaroslav Vyšohlíd prohlásil, že mne uživí a že
založíme rodinu. Tenkrát to nebylo snadné, po
svatbě jsem musela opustit poměrně dobře pla-

„Když se to v republice
změnilo k lepšímu,
byli jsme šťastní“
cené místo. Takže v roce 1941 jsme se přistěhovali do Braníka.
Jak se vám v této části Prahy líbilo?
Braník jsem už trochu znala, než jsem se seznámila s manželem, chodila jsem do veslařského
klubu za jedním chlapcem (úsměv), hráli jsme
v loděnici volejbal. A také jsme z místního vlakového nádraží vyráželi na výlety směrem na Zbraslav a Mníšek. Proto jsem s manželovou volbou
souhlasila. S dětmi jsme chodili na louky za Ledárnami, a když muž v roce 1974 zemřel, procházela jsem se tam sama. Braník ode mne pozdravujte, ráda jsem si o něm četla v Tučňáku.
Když dcery vyrostly, určitě jste nezůstala doma a šla pracovat…
Doma jsem byla s dětmi 15 let, manžel si to tak
přál, navíc nás uživil. V roce 1956 jsem nastoupila do Encyklopedického ústavu Akademie věd,
ve kterém jsem pracovala do roku 1975, kdy
jsem šla do důchodu. Když jsem do nové práce
přišla, byl tam hlavním akademikem Bohumil
Němec, protikandidát Edvarda Beneše na funkci
prezidenta republiky.

Nevidomí maséři oslavili třetí narozeniny
Před třemi roky se v Kunraticích otevřelo masérské studio NOVIDA, které se rozhodlo pomáhat dobré
věci a šířit radost v podobě masáží. Z malinké společnosti se za tři roky vyvinula početná parta pěti
nevidomých masérů a masérek, kteří svým masérským umem pomáhají od bolesti zad a celého těla lidem nejen z Kunratic, ale také přilehlého okolí.
„Díky spokojenosti a zájmu klientů jsme si od podzimu 2015 mohli dovolit rozšířit naše studio
o druhou masážní místnost. Získal tak práci další úžasný nevidomý masér a zkrátila se objednací doba,“ sdělila Jana Mašínová, ředitelka neziskové organizace NOVIDA. Info na www.novida.cz.  (red)
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■ Jubilantce přišel pogratulovat také
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Foto: Verona Ballay
Osobně jste zažila spoustu historických událostí, především ty v letech 1918, 1938, 1945,
1968 či 1989. Jak jste je prožívala?
Prožívali jsme je tak, jak to šlo, a když se to
změnilo k lepšímu, byli jsme šťastní.
Nedá mi to, abych se nezeptal – jaký máte recept na dlouhověkost, a navíc v plné duševní
svěžesti?
Je to částečně díky genetice, ale není to přímý
dar po rodičích. Moje teta, sestra mého otce, se
dožila 96 roků.
A co třeba jídelníček, jedla jste střídmě?
Celkově se dá říci, že ano. Maminka skutečně jedla
střídmě, zatímco otec byl výborný jedlík. A já měla
choulostivější žaludek, nikdy jsem to s jídlem nepřeháněla. Navíc manžel v 50 letech onemocněl
cukrovkou a musel držet dietu. Vařila jsem mu
a jedla s ním. Také nesmím zapomenout na pohyb,
už za svobodna jsem ráda chodila na procházky
a s manželem jsme hodně„turistovali“. Po válce se
mu navíc povedlo koupit v pohraničí jednopatrovou
vilku, hodně jsme se na ní napracovali.

PANÍ JARMILA A DALŠÍCH 110
V městské části Praha 4 bylo k 1. září
2015 registrováno 111 sto- a víceletých
občanů, z toho 70 žen.

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

kalendáriumnaúnor
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Po 1. – po 29.

PRONÁJEM PRACOVNÍHO MÍSTA Za ZVÝHODNĚNOU
CENU
Využijte možnost pracovat ve sdílené kanceláři v Baby Office v Krči. Možnost hlídání dětí od 15 měsíců. Zvýhodněné ceny pro nové
klienty. Pište na: info@babyoffice.cz.

Po 1. - čt 18.

UKÁZKOVÉ HODINY KROUŽKŮ
Za zvýhodněné ceny si vyzkoušíte vše, co vás a vaše děti zajímá.
Přihlášky předem. MC Balónek.

Každé po

9.00–12.00 hod. HERNIČKA S HLÍDÁNÍM
Profesionální chůva pohlídá vaše děti v herničce a vy si můžete
zacvičit ve Fitness Victory nebo třeba dojít ke kadeřníkovi. Info na
www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.
9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do
4 let s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

Út 2. a 16.

16.00–17.00 hod. VÍRA A POKÁNÍ
Věříme v živého Boha? Je pokání víc než zpověď? Jak je to z pohledu Bible? Přednáší: Jaromír Loder, B.Th. Klub zdraví Lhotka.
Vstup volný.

Každé út

9.45–10.45 hod. ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz je určen úplným nebo věčným začátečníkům, kteří potřebují
získat a osvojit si základy jazyka. Důraz je kladen zejména na gramatiku. Kurz je určen maminkám (a tatínkům) na rodičovské dovolené nebo s malými dětmi. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte
je 2300 Kč (lze platit ve 2 splátkách). Přihlášky na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.
11.00–12.00 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE
Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití v pracovním
i soukromém životě. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč
(lze platit ve 2 splátkách). Kurz je určen maminkám (a tatínkům) na
rodičovské dovolené nebo s malými dětmi. Přihlášky na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý si můžete protáhnout tělo v komorním prostředí blízko metra Pankrác. Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum
Dajána.

Každou st

8.00–11.00 hod. MEDIACE - JAK ŘEŠIT SLOŽITÉ PARTNERSKÉ A RODINNÉ SITUACE.
Psycholožka-mediátorka je vám k dispozici, cena za 50min. konzultaci je 200 Kč. Možnost hlídání dětí. Nutná registrace předem
na vankova.eva@email.cz nebo na tel. 602 77 33 10. Info na
www.mcrybicka.com nebo www.mediace-najitreseni.cz
a www.slusny-rozvod.cz. MC Rybička.
10.00–11.00 hod. NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Kurz je určen mírně pokročilým, kteří již zvládají základy jazyka
a potřebují si procvičit gramatiku i základní konverzační otázky,
větnou stavbu, každodenní fráze, tvoření otázek. Cena za 20 lekcí
vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč (lze platit ve 2 splátkách). Přihlášky
na mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

15.30–17.30 hod. ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat
své dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let; cena 50 Kč / 30 Kč členi (členský příspěvek
150 Kč / pololetí); MC Rybička.

Každý čt

9.45–10.45 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE
Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití v pracovním
i soukromém životě. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč
(lze platit ve 2 splátkách). Kurz je určen maminkám (a tatínkům) na
rodičovské dovolené nebo s malými dětmi. Přihlášky na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00–12.00 hod. GRAMATICKÝ KURZ ANGLIČTINY PRO
STŘEDNĚ POKROČILÉ
Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné stavby,
slovosledu, tvoření kladné věty, záporu a otázky, nepravidelná slovesa a porozumění každodenním základním frázím a tvoření základních konverzačních otázek. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč. Kurz je určen maminkám (a tatínkům) na rodičovské dovolené nebo s malými dětmi. Přihlášky na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Čt 4.

9.15–10.00 hod. TVOŘIVÉ HRÁTKY – UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Kroužek pro děti od cca 2 do 3 let a jejich rodiče. Během každé
lekce děti vystřídají zpívání a hraní na hudební nástroje, hry pro
zvídavé děti a tvoření zaměřené na rozvoj jemné motoriky a dětské fantazie. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

Každý pá

10.30–11.15 hod. HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace
nutná SMS předem na tel. 736 537 019. Cena 130 Kč při platbě
na místě. Info na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.
15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HRÁTKY S BARVIČKAMI
Tvořivý, výtvarný kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office rozvíjí smyslové vnímání. (cena 95 Kč).

Pá 5.

18.00–20.00 hod. PROČ SE NÁM V ŽIVOTĚ DĚJE, CO NECHCEME
Tvůrci našeho života jsme my a náš život je výsledkem našeho tvoření. Přednáška Ivy Radulayové. Nutná rezervace. Centrum Dajána.

So 6.

9.00 hod. KVALIFIKAČNÍ TURNAJ JUNIORŮ V KOLOVÉ
Kvalifikační turnaj o postup do předkola mistrovství ČR. Startují
juniorské týmy z české oblasti včetně domácích týmů TJ Pankrác.
Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického ul., u st. metra Pražského povstání. Vstup volný.
10.00–18.00 hod. KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY
Automatické kresby je schopen každý člověk a jejím principem je
napojení na jemnohmotný svět. Touto formou můžeme zjistit, jak
se dotyčný cítí, co mu chybí, zdali je nemocen apod. Kurz Ivy Radulayové. Nutná rezervace. Centrum Dajána.
15.00–17.00 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL CIRKUS PODOLÍ
Podolská sokolovna, st. tram. Kublov.

10.30–11.30 hod. ANGLICKÁ KÁVIČKA
Hodinka povídání o všem možném i nemožném v angličtině. Konverzace určené pro maminky a tatínky na mateřské dovolené
s dětmi. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

20.00–01.00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA ŠIBŘINKY
Podolská sokolovna. K tanci a k poslechu zahraje skupina Saliband, tombola o ceny. Vstupné 100 Kč.

15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HUDEBNÍ HRÁTKY
Hudební kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office s prvky muzikoterapie.

10.00 a 16.00 hod. MASOPUSTNÍ KARNEVALOVÉ VESELÍ
Tradiční karneval pro nejmenší s výtvarnou minidílnou a diskotékou. MC Balónek.

Út 9.

St 10.

10.15–12.00 hod. ČEPIČKOVÝ KARNEVAL
Soutěže a tancování v maskách. Nebude chybět ani občerstvení
a odměna za každou masku. Vstupné 40 Kč členi/50 Kč ostatní,
za 2 děti 60 Kč členi/80 Kč ostatní. Na akci není potřeba se registrovat. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.
19.0 –21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Pravidelné setkávání a posilování ženské energie. Sdílení pocitů,
malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čarách
a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána.

St 10. a 24.

14.00–17.00 hod. BABY CLUB „SLUNÍČKO“
Pro maminky s dětmi do 6 let. Příběhy, hry, písničky, říkanky, kreativní tvoření, tanečky (dle věku). Pro maminky rady z oblasti zdravého životního stylu a časopisy s recepty. Info tel. 733 761 059,
rezervace vhodná. Klub zdraví Lhotka.

Čt 11.

16.00–17.00 hod. JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI
Cvičení rodičů s dětmi pomáhá zlepšovat spolupráci mezi dospělými a dětmi cca od 2 let. Baby Office.
16.00 hod. KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ J. MĚSTO
Žáci zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století
na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky
I. Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
18.30 hod. SPOLU, NEBO VEDLE SEBE
Akce v rámci Národního týdne manželství. Program povedou manželé PaedDr. Drahomíra Blažková, speciální pedagožka a psychoterapeutka, a mjr. Mgr. Jan Blažek, vojenský kaplan Ústřední vojenské nemocnice Praha. Sbor Českobratrské církve evangelické
v Braníku (zastávka Přístaviště, dřevěný kostelík pod skálou).
20.00 hod. VŠECHEN ČAS NA SVĚTĚ
Poetický, humorný a především inspirující filmový dokument je
kronikou života rodiny, která se rozhodla opustit společnost
založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři
malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině kanadského severu. Vstup zdarma.
Café Start.

Pá 12.

18.00–20.00 hod. ROK OPICE – CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2016
Podle čínského zvěrokruhu právě začíná rok Ohnivé opice. Ta po
nás bude chtít, abychom dali pravidla chaoticky se měnícímu světu i svým osobním životům. Chcete-li se dozvědět, co nás čeká
a jak se na to připravit, rezervujte si místa na přednášce včas!
Centrum Dajána.

So 13.

10.00–12.00 hod. ZA BRANICKÝM PTACTVEM
Info na str. 15.
10.00–16.00 hod. VÝTVARNÉ DÍLNY
Pro děti a rodiče, přihlášky do 10. 2. na e-: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
10.00–16.00 hod. DESKOHRANÍ
Společenské hry, a to i v angličtině. Přihlášky do 10. 2. na e-mail:
mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

Ne 14.

9.30–18.00 RODINNÉ (A JINÉ) KONSTELACE
Problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání, zdravotní a jiné potíže můžete vyřešit pomocí (rodinných) konstelací. Vede
zkušený lektor Aleš Michálek. Nutná rezervace. Centrum Dajána.
16.00 hod. FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – FAT PIPE
FLORBAL CHODOV
Extraligový zápas žen. Vstupné 50 Kč. SH Děkanka.
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Po 15.

15.30–18.00 hod. ZVÍŘATA NEZNÁMÁ A ZNÁMÁ
Tentokráte na téma „vlci“. Nový odpolední program pro celou rodinu - čeká vás tvořivá dílna, soutěže a hry, přednáška s ukázkou
československého vlčáka. Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@
seznam.cz. MC Balónek.

19.00 – 21.00 hod. HUDEBNĚ - MEDITAČNÍ VEČER
Večer uvede Ondřej Janoušek (sundrum, kytara) a Klára Zikmundová (kytara, zpěv) a poté se k nim připojí muzikoterapeuté Dan
a Jana Čadovi, aby nám ukázali, jak se pomocí zvuků a vibrací
zbavovat stresu a napětí, harmonizovat tělo a duši a léčit různé
nemoci. Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Út 16.

Čt 25.

10.00–11.30 hod. JAK PŘEŽÍT DĚTSKÝ VZDOR
Beseda s psycholožkou Veronikou Valentovou. Přihlášky na e-mail:
ver.valentova@email.cz. Možnost hlídání dítěte. MC Balónek.

St 17.

19.00 – 21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Chcete-li, aby se zpívání stalo opět součástí vašeho života, začněte třeba s mantrami. Můžete zpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Čt 18.

10.00–16.00 hod. DEJTE ŠANCI ZDRAVÍ
Info na str. 15.
18.00 – 20.00 hod. PJÉR LA ŠÉ´Z – PSYCHOLOGIE SOUHLASU
Pjér la Šé´z je známý psychoterapeut, divadelník, muzikant a spisovatel a tato přednáška uvede křest stejnojmenné knihy, věnované bytostnému sjednocení. Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.

So 20.

10.00 hod. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V KRASOJÍZDĚ
Východoevropský pohár Bohemia open a mistrovství Prahy v krasojízdě. Mezinárodní soutěž jednotlivců, dvojic, čtveřic všech věkových kategorií–1. kolo soutěže zařazené do série závodů s účastí
konkurence ze Slovenska, Maďarska, Ukrajiny i Německa. Poté
následuje soutěž pražských krasojezdců - mistrovství Prahy, která
je nominací pro další účast v mistrovstvích ČR. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického ul., u st. metra Pražského povstání. Vstup volný.
13.00 hod. DOWNMALL
V pátém ročníku závodu v BMX a MTB se nejlepší evropští jezdci
v čele s Tomášem Slavíkem, Tomášem Zejdou, Johannesem Fischbachem a dalšími utkají již klasicky ve třech disciplínách ve velkém superfinále v OC Arkády Pankrác.
14.00 hod. KREATIVNÍ DÍLNA – MOZAIKA
Přijďte se připravit na jaro třeba výrobou podtácku na venkovní
posedávání. Délka workshopu 4,5-5,5 hodiny, cena 500-850 Kč
podle zvolené desky. V případě zájmu se přihlaste na akce@cafestart.cz. Café Start.

Po 22. - st 24.

9.00–11.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Lesní pedagogika, program Začít spolu, školička pro předškoláky,
respektující přístup. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let. Kontakt: eva.
surova@podhoubi.cz, 777 123 690, Ekoškolka Rozárka.
9.30 hod. VŠE O KOJENÍ
Beseda s laktační poradkyní Evou Vránovou. Přihlášky na e-mail:
mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
17.00 hod. PÍSNIČKY STARÉ PRAHY
Info na str. 3.

Pá 26.

19.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ MICHELLE
SUDKŮ
Výstava bude k vidění v prostorách Café Start od 27. 2. do 31. 3.

So 27.

14.00 hod. Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU
Vlastivědná procházka v délce cca 4,5 km, organizovaná
Pražskou vlastivědou. Cena 100/70 Kč, sraz u východu
z metra C Roztyly. Info na tel.: 221 714 161, 221 714 714,
vlastiveda@prague.eu.
17.00 hod. FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – TJ SOKOL BRNO ŽIDENICE
Extraligový zápas ve florbale žen. Vstupné 50 Kč. SH Děkanka.

Ne 28.

17.00 hod. FBŠ BOHEMIANS – SK BIVOJ LITVÍNOV
Florbalový zápas v mužské superlize. Vstupné 50 Kč. SH Děkanka.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,

www.Facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, sídliště Krč, po–ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra)
Přihlášky a rezervace na tel.: 721 040 045, akce@dajanapraha.cz
Info na www.dajanapraha.cz
Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz,
www.dumochrancuprirody.csop.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle, www.hernickalumpik,
info@hernickalumpik.cz
KLUB ZDRAVÍ Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info tel. 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz
RMC 4medvědi
Nad Hájem 3, Hodkovičky, www.4medvedi.cz

PROSAZ ZVE NA PLES
Nezisková organizace PROSAZ, která pomáhá zdravotně postiženým žít normálním životem, pořádá již
10. reprezentační ples.
Zve všechny přátele a příznivce 5. února od
19.00 hod. do Orea Hotelu Pyramida k oslavě
25. narozenin. Tel.: 296 113 214, www.prosaz.cz.

(red)

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835

9.30–11.30 hod. ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Rozpis a podrobné info najdete na webu MC Balónek.

e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz

Út 23.

6. so
6.55–19.00 hod. JEDNODENNÍ ZÁJEZD
NA HORY do Pasek nad Jizerou pro děti a mládež.
7. ne
9.00–15.00 hod. PRAŽSKÁ LIGA
HÁZEDEL – 3. kolo soutěže házedel na letišti
v Letňanech. Sraz před hangárem.
8. po
13.30–15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA
V KLUBU AMFORA v Klubovně na dvorku – zima
z papíru. Dílna pro volně příchozí děti a mládež.
9. út
15.00–17.00 hod. MASOPUSTNÍ
VESELICE – výtvarná a dramatická dílna pro volně
příchozí děti.
10. st
19.00–21.30 hod. Cestovatelský večer TASMÁNIE, promítá Jaroslav Bouzek v pavilonu D, 2. patro.
15. po
14.00–17.00 hod. KORÁLKOVÁ
A VÝTVARNÁ DÍLNA - sněhuláci z korálků a ponožek
v areálu Vltavanů (Vltavanů 229, Praha–Braník).
18. čt
14.00–17.00 hod. košíkářská VÝTVARNÁ

9.00–17.00 hod. VÝMĚNNÝ BAZAR DĚTSKÝCH HRAČEK,
KNÍŽEK, CD A DVD
Máte doma dětské hračky, které už nevyužijete? Přineste alespoň jeden kus dětského zboží a na oplátku si můžete odnést
cokoliv z toho, co přinesli ostatní! Věci, které si nikdo nevybere, věnujeme do čekáren dětských lékařů. Hračky a ostatní věci
můžete do Baby Office nosit průběžně i před akcí, stačí kontakt na info@babyoffice.cz.
18.00–19.30 hod. MÝTY, OMYLY A PRAVDY O VÝŽIVĚ
Jak výrazně zlepšit zdraví u lidí s různými civilizačními nemocemi
včetně cukrovky. Jak si prodloužit věk v plném zdraví. Přínosné rady i pro prevenci. Mimořádná přednáška s projekcí. Přednáší:
MUDr. Milan Moskala, Institut pro zdraví a rodinu. Vstupné dobrovolné. Klub zdraví Lhotka.

St 24.

15.00–16.30 hod. ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Rozpis a podrobné info najdete na webu MC Balónek.

DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI – sluníčka a ošatky
v pavilonu D Hobby centra 4.
21. ne
9.00–15.00 hod. PRAŽSKÁ LIGA
HÁZEDEL – 4. kolo soutěže házedel na letišti
v Letňanech. Sraz před hangárem.
22. po
13.30–15.30 hod. HRÁTKY S DRUMBENY
v Klubu Amfora v Klubovně na dvorku – relaxace
a muzicírování u netradičního hudebního nástroje.
22. po
13.30–15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA
V KLUBU AMFORA v Klubovně na dvorku - loutky úplně
jinak. Dílna pro volně příchozí děti a mládež.
27. 2.-5. 3. JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
v Peci pod Sněžkou pro kluky a holky, kteří chtějí lyžovat
a snowboardovat pod vedením zkušených lektorů.
29. 2.-3. 3. denně 8.00-16.30 hod. JARNÍ
PRÁZDNINY S KLUBEM AMFORA – hry, soutěže,
sportování, exkurze, tvořivé dílny. Součástí programu je
celodenní pitný režim, oběd a svačiny.

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

Malí, velcí spisovatelé
aneb udělej si knížku sám

Ilustrační foto: archiv

Městská část Praha 4 vyhlásila soutěž pro děti ze základních škol. Jejím obsahem je výroba vlastní knihy na téma
pohádka (pro mladší děti) nebo fantasy
příběh (pro starší děti). Knížka může být
kreslená, psaná, s ilustracemi, bez obrázků nebo třeba komiks.
Hotové knížky je možné přinést do konce února na recepci MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, do Městské knihovny
v Praze, pobočka Novodvorská 151 nebo
pobočka Spořilov, Postupická 7/2932, a do
Domu dětí a mládeže Praha 4 - Hobby
centrum 4, Bartákova 1200/4. Vyrobené
knihy lze na uvedené adresy zasílat
i poštou.
Nezapomeňte knížku zabalit a označit
nápisem „Malí velcí spisovatelé“, určitě
napište svoje jméno a příjmení, adresu
a kontaktní telefon a e-mail na dospělou
osobu (rodiče, paní učitelku).
Nejlepší dílka v obou kategoriích budou oceněna. Máte-li dotazy nebo nápady, posílejte je na e-mail petra.handlova@praha4.cz nebo můžete volat na tel.:
261 192 176. (red)

VYCHÁZKA ZA
BRANICKÝMI PTÁKY
Na sobotu 13. února (10–12 hod.) je připravena vycházka se zkušeným ornitologem RNDr. Ondřejem
Sedláčkem, Ph.D., za ptáky branické Třešňovky. Akce
je vhodná pro celou rodinu. Díky stativovému dalekohledu doslova spočítáte pírka každému návštěvníkovi
krmítek. Pokud bude přát počasí, proběhne i ukázka
odchytu do sítí a kroužkování. Sraz u informační tabule při vstupu do Třešňovky od ulice Psohlavců. Kontakt: hana.weiser@podhoubi.cz, tel. 774 448 123,
(red)
Ekoškolka Rozárka. 

Únor v Centru Elpida
pro seniory
St 10. 2. 9.00–11.00 hod.
Senioři píší Wikipedii
Přednáška o tom, jak se s námi můžete zapojit do vylepšování největší encyklopedie světa.
St 17. 2. 15.00 hod.
Ondřej Suchý
Beseda Karla Tejkala s novinářem, spisovatelem
a textař Ondřejem Suchým. Jeho doménou je psaní biografií. Na svém kontě jich má už okolo dvaceti. Doposud pravidelně přispívá do časopisu
Sedmička.

Dejte šanci svému zdraví
To je motto aktivity, která se uskuteční v rámci
Dne zdraví 18. února (10.00–16.00 hod.) ve velkém sále Nuselské radnice. Nenechte si ujít
úspěšný preventivně-osvětový program „Životní
styl & zdraví“ (Health Expo), který byl aplikován již v mnoha zemích světa za účelem ozdravení populace. Cílem je snaha o změnu nesprávných až rizikových návyků životního stylu. Program je postaven na vlivu 8 principů životního
stylu – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost,
vzduch, odpočinek a důvěra. Na občany z MČ
Praha 4 čeká na několika stanovištích 8 druhů
měření a tři testy. Pro účastníky Dne zdraví je
vše bezplatné. Čas strávený na stanovištích je
cca 30 minut.

Bezplatná měření
Účastníci se mohou těšit na měření BMI, výpočet BMR, Harvardský step test, měření hmotnos-

ti, tuku v těle, test životního stylu, měření krevního tlaku, měření kyslíku v buňkách, měření
viscerálního tuku, poměru pas – bedra, měření
síly stisku a měření kosterního svaloviny. Po absolvování všech stanovišť zájemce navíc čeká
bezplatné osobní poradenství životního stylu.
Součástí akce bude také nabídka literatury pro
zdraví těla, duše i ducha a dvě přednášky - od
10.00 hod. promluví Roman Uhrin (autor několika knih o zdraví, TV kurzů a poradce životního
stylu) na téma „Rovnováha ve výživě – rovnováha v životě“, kde poradí, co udělat, aby člověku nic nechybělo ani nepřebývalo. Od 13.00
hod. pak bude praktická přednáška Zdenky Hoffmanové (cvičitelky pilates a SM systému) s názvem „Co dělat, aby záda nebolela“. „Těšíme se
na účast všech, kteří se chtějí zodpovědně starat
o své zdraví,“ zve Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ),
zástupkyně starosty Prahy 4. 
(red)

LOUTKY SE TĚŠÍ NA DIVÁKY
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček zve i v únoru malé i velké diváky na představení v KC Novodvorská. V jeden
den se hraje vždy dvakrát, od 14.00 a od 15. 30 hod., pokud není uvedeno jinak. Program: 6. 2. Sněhová královna, 13. 2. Sněhurka a sedm trpaslíků, 20. 2. Pohádka o Plaváčkovi, 25. 2. Tři prasátka – čtvrteční pohádka od
(red)
16.00 hod., 27. 2. Příběh z džungle. Info na www.zvonecek.info. 

■ V Elpidě pobeseduje Ondřej Suchý. Foto: OS

Út 23. 2. 13.00–16.00 hod.
Seminář digi foto
Základní minimum pro práci s fotografií na PC. Získáte znalosti nutné pro přenášení fotografie z fotoaparátu do počítače, prohlížení, digitální úpravy a vylepšení fotografií. Vše srozumitelně a názorně.
Každý pátek 10.45–12.15 hod.
Orientální tance pro seniorky
Út 1. 3. 9.00–16.00 hod.
Den otevřených dveří
Ochutnávky z našich kurzů a přednášek. Cvičení, líčení, tablety, výtvarka, angličtina a další.
St 2. 3. 13.00–16.00 hod.
Windows 10
Seznamte se s novým operačním systémem. Nahuštěný průvodce po hlavních změnách systému.
Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky
a přihlášení na tel.: 272 701 335 nebo e-mailu
(red)
info@elpida.cz. 
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 5. ledna oslavila 85. narozeniny

Drahomíra Mesárošová
z Kavčích hor
Pevné zdraví, štěstí, spokojenost
a mnoho úspěchů na bradlech
přejí synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 15. ledna oslavila 85. narozeniny

Věnceslava Langrová z Podolí
Do dalších let hodně zdraví
a životní pohody přejí manžel
Zdeněk, dcera Zdeňka s rodinou
a příbuzní.

Dne 6. února oslaví 95. narozeniny

Danuše Mauleová z Nuslí
Pevné zdraví, hodně štěstí
a elán do dalších let přejí sousedé.

Dne 12. února oslaví 80. narozeniny

Zdeňka Menclová ze Spořilova
Před 80 lety jsi přišla na svět, děkujeme Ti za každý
úsměv, radu, pohlazení, ale hlavně za to, že Tě máme.
Těžko v životě potkáme tak výjimečnou ženu, jako jsi
Ty, a my máme štěstí, že jsi naše! Přejeme Ti hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti. Eliška s rodinou.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

Dne 18. 2. si připomeneme
nedožité 70. narozeniny
milovaného manžela, tatínka,
dědečka a kamaráda

Václava Zmatlíka.
Stále jsi v našich srdcích.

Odpoledne
s trampskou písní
Zábavné odpoledne nejen pro ženy připravila MČ Praha 4 na 8. 3. od 14.00 hodin v slavnostním sále Nuselské radnice v rámci cyklu „Neseďte doma, přijďte za
námi“. „Přijďte si užít příjemné odpoledne a poslechnout si a třeba si u kytary i zazpívat známé trampské
písničky,“ zve Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně
starosty. Lístky je možné vyzvednout 1. 3. od 8.00 do
8.30 hod. na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.
(red)

STRANA 16

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
únor
Tvořivá dílna – malování na sklo

2. 2. od 10.00 h., klub Amfora, Pujmanové 9
Cyklus 4 přednášek na téma Slavné a vý- 2. 2. od 14.00 h., malý sál
znamné útěky v českých dějinách
Nuselské radnice
– 4. Nešťastné bitvy Marie Terezie
Klementinum – komentovaná prohlídka 4. 2. od 10.00 a 12.00 h.,
(opakování)
sraz před vchodem do Magistrátu hl. m. Praha, Mariánské
nám.
Nový cyklus 4 přednášek na téma Histo- 4. 2. od 15.00 h., malý sál
rie českého cestovatelství – 1. Zrod Nuselské radnice
českého cestovatelství (E. Holub,
V. Náprstek)
Rudolfinum – prohlídka s průvodcem
9. 2. od 13.00 a 14.30 h.,
sraz na Palachově nám. pod
schody Rudolfina
Neseďte doma, přijďte mezi nás (I.) –
11. 2. od 14.00 h.,
ples pro seniory
KC Novodvorská
Prohlídka synagog – s průvodcem
(opakování)
Literární odpoledne s hercem Jiřím
Brožem – vybrané kapitoly z úsměvné
knihy M. Horníčka – Dobře utajené
housle
Den zdraví na Nuselské radnici – celodenní akce.
Dvě přednášky v rámci Dne zdraví –
„Rovnováha ve výživě – rovnováha
v životě“ a „Co dělat, aby záda
nebolela“
Kostel sv. Benedikta – prohlídka
s průvodcem
Zápis do osmitýdenních kurzů „Zpátky
do školy“
České muzeum hudby – prohlídka
s průvodcem

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 1.; 20 míst
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 1.; 50 míst
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 1. – 2 x 25 míst; poplatek
100 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 2. – 50 míst

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 2.; 2 x 40 míst; vstupné
50 Kč/os.
výdej vstupenek 2. 2. od 8.00 do 8.30
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška - 160 míst
16. 2. od 10.00 h., sraz v in- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
formačním centru, Maiselova 18 od 8. 2.; 35 míst; vstupné 88 Kč/os.
16. 2. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 8. 2.; 50 míst
18. 2. od 9.00 do 16.00 h.,
velký sál Nuselské radnice
18. 2. od 10.00 a 13.00 h.,
malý sál Nuselské radnice

bez přihlášek – pro všechny věkové
kategorie
bez přihlášek – pro všechny věkové
kategorie

23. 2. od 14.00 a 15.00 h.,
sraz před kostelem, Hradčanské nám. 184/3
24. 2. od 9.00 do 16.00 h.,
velký sál Nuselské radnice
25. 2. od 10.00 a 14.00 h.,
sraz před vchodem, Karmeliská
2/4, P1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 15. 2.; 2 x 30 míst
Je třeba se přihlásit osobně, podrobnosti
viz přihláška.
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 15. 2.; 2 x 35 míst; vstupné
80 Kč/os.

březen
Cyklus 4 přednášek z oblasti psycholo- 1. 3. od 10.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
gie pozitivního myšlení – 2. přednáška Nuselské radnice
od 22. 2.; 50 míst
na téma Odnaučte se používat záporku ne
a naučte se vnímat řeč těla
Bílkova vila – prohlídka
1. 3. od 14.00 h., sraz před vcho- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
s průvodcem
dem vily, Mickiewiczova 233/1
od 22. 2.; 35 míst; vstupné 30 Kč/os.
Dáma nejen pro dámy – turnaj ve stolních 3. 3. od 14.00 h., velký sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
hrách
a „Člověče, nezlob se“
Nuselské radnice 25. 1.–8. 2. po aodčt 22.
2.; 40 míst
Pá 8.–1.„Dáma“
10.45 hod.
11.30–13.30
hod.
Kostel
Srdce Páně,
8. 3. od 10.00 h.,
srazopakovací
u zad- přihlášky
Krádež,Nejsvětějšího
ztráta, rušení nočního
klidu.
Velký
kurz PC na bezpl. linku 800 100 128
Přednáška
z cyklu
Právní minimum
pro seniory. Otázky
a odpovědi
Získejte
jistotu
nejdůležitějších
témat.30 Kč/os.
nám.
Jiřího
z Poděbrad
– prohlídka
ního
vchodu. kostela
nám.
Jiří- opakováním
od 29. 2.;
35 míst; vstupné
s St
průvodcem
(opakování)
ho z Poděbrad 112/19
13. 1. 14.30
hod.
Po 18. 1. 9.00–12.00 hod.
Jak se připravit
na stáří
Rodinná
historievýdej vstupenek 1. 3. od 8.00
Neseďte
doma, přijďte
za námi (II.) – zá- 8. 3. od 14.00 h.,
slavnostní
Sestavte svůj rodokmen,
najděte
svoje příbuzné
internetu.
bavné
odpoledne
se
zpěvem
nejen
sál
Nuselské
radnice
do 8.30
h., přepážka
č. 34,napřízemí
MČ
Kázeň, disciplína a pořádek jako elixír mládí. Přednáška bývaléhoženy
hasiče– astaré
vojákatrampské
Maxmiliána
Sperlinga
St 27. 1. 14.00 hod.
pro
písně,
na ky-o cestách k životní
Praha 4, Antala Staška – 120 míst
moudrosti.
TGM
taru
zahraje Jaroslav Houdl
Ohlédnutí za naším prvním prezidentem. Jak se nám jeví
13.–27. 1. St a radnice
Po 14.00–16.00
hod.
Staroměstská
– prohlídka
10. 3. od 10.00„Prezident
a 11.30 h.,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
osvoboditel“ dnes? Je jeho odkaz stále živý,
fotografie I.
s Digitální
průvodcem
sraz před vchodem
do radnice,
29.jeho
2.; ideály
2 x 30jižmíst;
vstupné 70 Kč
inspirativní,
neboodjsou
vyčerpané
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, digitální
Staroměstské náměstí
1
+ 90 Kč na věž – senior hradí polovinu,
a zastaralé?
úpravy a vylepšení fotografií.
tj. 80 Kč/os.
Nový cyklus 4 přednášek věnovaný
10. 3. od 14.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Karlu IV. – 1. část Karel IV. – syn
malý sál Nuselské radnice
od 29. 2.; 50 míst

Leden v centru Elpida

senioři
Vzdělávací kurz pro seniory „Zpátky do školy
aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2016“
Tento úspěšný vzdělávací projekt připravila MČ
Praha 4 ve školních letech 2012/13 a 2013/14
a připravuje jej opět v tomto školním roce 2015/16
ve spolupráci se základními školami. Jedná se
o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou vrátit „zpět do školních lavic“ a zopakovat si oblíbený předmět či si vybrat studium nové.
Tento projekt doplňuje bohatou nabídku sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 každoročně pořádá.

Jak se přihlásit?
1) Vyplňte přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat.
Školu a kurz vyznačte na přihlášce (pro případ,
že bude kapacita na vámi vybrané škole rychle
naplněna, si promyslete ještě další kurz či školu).
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Registrace bude probíhat 24. února od 9.00
do 16.00 hod. ve 3. patře ve velkém sále Nu-

selské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Budete zapsáni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete.
Výuka na školách začne v týdnu od 7. března a bude trvat 8 týdnů!

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup rodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou
s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma
přihlášení (telefonem, poštou) nebude platná!
Rovněž dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě MČ
Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN kapacitou kurzu. Pokud nebude při přihlašování kurz
naplněn dostatečným počtem uchazečů, nemusí
být otevřen. Po naplnění kapacity nebudou další
přihlášky u registrace přijímány.
Kontaktní osoba na MČ Praha 4: Petra Pohlreichová,
referentka odb. školství, odd. rodinné politiky, tel.
261 192 415, e-mail: petra.pohlreichova@praha4.cz.

PŘIHLÁŠKA do vzdělávacího kurzu „Zpátky do školy aneb cesta do hlubin študákovy

PŘIHLÁŠKA
duše“ do vzdělávacího kurzu „Zpátky do školy aneb cesta do hlubin študákovy duše“
Jméno: …………………………………………………………………….
Trvalé bydliště ……………………………………………………………
Telefon……………………… Datum nar. ……………………………….
Předmět výuky…………………………………………………………….
Zakřížkujte prosím základní školu, do které budete docházet na vzdělávací kurz:

❏
❏
❏
❏
❏

ZŠ Bítovská 1246/1
ZŠ Jeremenkova 1003/66a
ZŠ Jílovská 1100/16
ZŠ Křesomyslova 724/2
ZŠ Na Planině 1393/13

❏ ZŠ Filosofská 1166/3
❏ ZŠ Jižní 1750/10
❏ ZŠ Kavčí hory, ul. K Sídlišti 840/2
❏ ZŠ Nedvědovo nám. 140/13

Senior Hobby klub

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

Pravidelné aktivity:
St 10.00-11.30 hod.
kurz ZÁKLADŮ PRÁCE NA POČÍTAČI PRO MÍRNĚ POKROČILÉ v počítačové učebně Hobby centra 4, v pavilonu A, I. patro. Vstup 20 Kč.

ra 4, přízemí pavilonu B. Informace na tel.
778 710 491. Zápisné na 2 měsíce 560 Kč.

Čt 9.00-11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE. Klub Amfora. Vstup zdarma.

V ÚNORU ZVEME NA AKCE:
2. 2. 10.00–11.30 hod.
TVOŘIVÁ DÍLNA - MALOVÁNÍ NA SKLO. Klub Amfora.
Vstup zdarma (nutné přihlášení na tel. 800 100 128)

9.30-11.00 hod.
KERAMICKÝ KURZ v keramické dílně Hobby cent-

4., 11. a 18. 2. 9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS. Klub Amfora. Vstup zdarma.

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

CVIČENÍM KE ZDRAVÍ
I v novém roce probíhají zdravotní cvičení, organizovaná občanským sdružením Senior fitnes, za účastnický poplatek 40 Kč
(v bazénech za 50 Kč) v osvědčených zařízeních: Sokol Spořilov, Severozápadní VI, č. 1668, v pondělí od 12 do 13 hodin
s Arnoštem Böhmem, Sokol Michle, Pod Stárkou 4, ve středu od 12 do 13 hodin s Arnoštem Böhmem, bazén Podolí, ve středu od 11.50 do 13.40 hod. s Markétou Jakoubkovou, KC Novodvorská, Novodvorská 151, s Evou Ondríkovou, v pondělí od
9.30 do 10.30 hod. Přihlášky a informace na www.seniorfitnes.cz a na e-mailu: seniorfitnes@seznam.cz.
(red)

Rozvrh hodin
s přehledem kurzů
ZŠ Bítovská: pondělí 15.45–16.45 hod. francouzština
konverzace, úterý 15.00–16.00 hod. latina začátečníci
ZŠ Filosofská: pondělí 13.00–14.00 hod. němčina
pokročilí, středa 14.30–15.30 hod. francouzština začátečníci (objekt Jitřní)
ZŠ Kavčí hory: pondělí 14.00–15.00 hod. literární kurz
(8 osobností české literatury), 14.45–15.45 hod. italština
pro začátečníky, středa 14.30–15.30 hod. právo po každého, 15.30–16.30 hod. základy psychologie, 15.30–
16.30 hod. němčina začátečníci, čtvrtek 14.00–15.00
hod. regionální zeměpis / výtvarný kurz
ZŠ Jižní: pondělí 14.30–15.30 hod. čeština (novinky
v gramatice a literatuře), úterý 16.30–17.30 hod. angličtina začátečníci, čtvrtek 16.00–18.00 hod. šperkařství (kreativní výroba)
ZŠ Jeremenkova: pondělí 14.00–15.00 hod. španělština začátečníci, středa 9.00–10.30 hod. výtvarná výchova
a dějiny umění, pátek 14.30–15.30 hod. matematika
ZŠ Křesomyslova: pondělí 14.00–15.00 hod. jak
funguje lidské tělo, 16.00–17.00 hod. přírodovědné
praktikum (práce s mikroskopem atd.), úterý 14.00–
15.00 hod. angličtina pokročilí, středa 14.30–15.30
hod. historie známá i neznámá, čtvrtek 14.00–15.00
hod. šikovné ruce
ZŠ Jílovská: pondělí 15.30–16.30 hod. kultura mluveného projevu / řečtina začátečníci, úterý 14.30–
15.30 hod. španělština začátečníci, 15.30–16.30
hod. angličtina začátečníci, středa 13.00–15.00 hod.
výtvarná výchova a dějiny umění, čtvrtek 15.30–
16.30 hod. matematika, pátek 14.30–15.30 hod.
němčina začátečníci a mírně pokročilí
ZŠ Nedvědovo náměstí: pondělí 14.00–15.00 hod.
hudba v proměnách času, 14.30–15.30 hod. angličtina
pokročilí, úterý 16.00–17.00 hod. jóga pro život
ZŠ Na Planině: úterý 15.00–16.00 hod. fyzika
kolem nás

Dáma nejen pro dámy
a Člověče, nezlob se
Zveme zájemce z řad seniorů na hravé odpoledne
3. 3. od 14.00 hodin, kdy si budou moci poměřit
síly ve společenských hrách „dáma“ či „Člověče, nezlob se“. Hrát se bude ve velkém sále Nuselské radnice. „Přijďte strávit příjemné odpoledne při hraní
společenských her,“ zve zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). Telefonické přihlášky se přijímají od 22. 2. na bezplatné seniorské lince
800 100 128. Při přihlašování je třeba uvést, kterou
společenskou hru si chcete zahrát.
Výherci z jednotlivých soutěží budou oceněni diplomem a věcnou
cenou, všichni účastníci
dostanou
kávu a k ní
i něco
dobrého
k zakousnutí. (red)
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veřejnýprostor

Letos vydaná ojedinělá publikace „Spořilov. Největší zahradní
město Velké Prahy“ se
zabývá (nejen) z arNejvětší
zahradní město
chitektonického hleVelké Prahy
diska významnou
částí Prahy 4. Jaká
byla a jaká je očima
historika architektury
Vladimíra Czumala?
Spořilov, největší
zahradní město na území Velké Prahy, byl postaven ve 20. a 30. letech 20. století jako bydliště
příslušníků střední vrstvy sdílejících nový životní styl spojený s dobrovolnou skromností. Promyšlené dispozice jednotlivých typů domů s plným standardem, které preferovaly halový princip přístupu k místnostem v patře schodištěm
přímo z obytného pokoje v přízemí, nejen rafinovaně bránily majitelům, aby si se státní podporou opatřili zdroj příjmů od nájemníků. Zároveň je také učily bydlet.

SPOŘILOV

SPOŘILOV

NEJVĚTŠÍ ZAHR ADNÍ MĚSTO VELKÉ PR AHY

SPOŘILOVSKÉ HODNOTY A JEJICH OCHRANA
OČIMA HISTORIKA ARCHITEKTURY

Přístavby a ploty
Byl-li v urbanistickém plánu Spořilova potenciál
jeho růstu, v typových domech možnost růstu
zakódována není. Přístavby motivované vyššími
prostorovými nároky rozbily původní lapidární
objemy, některé domy expandovaly do zahrádky,
jiné až k uliční čáře, do obou směrů i vzhůru.
Stoupala potřeba garáží, s nimiž samozřejmě původní krajně úsporné projekty nepočítaly. Citlivá
rovnováha je stále silněji, jak narůstají ekonomické i materiálové a technologické možnosti majitelů, porušována ve prospěch rozmanitosti. Padl
jednotný modul oken, padla výrazová blízkost fasád. Do důstojné šedi, vytvářející vhodné pozadí
vegetaci, vpadla často agresivní nová barevnost
fasád. Přehlédnout nelze expanzi privátního a jeho opevňování vůči veřejnému. Původní sousedská atmosféra zahradního města, využívajícího
mechanismy sociální kontroly, vylučovala jiný
plot než transparentní. Přidávání neprůhledných
zástěn, nahrazování plotů plnými zdmi a jejich
zvyšování lze už chápat jako negaci smyslu prostředí, a tedy jev sociálněpatologický. Většina

prostorové expanze směřuje do nitra bloků,
zmenšuje plochu zahrádek, obestavuje hospodářské uličky, případně privatizuje jejich poloveřejný
prostor. Stále citelněji se ale dotýká i prostoru veřejného, především likvidací poloveřejné zóny
předzahrádek. Detailní degradace prvků prostředí
může být nebezpečnější než velké stavební akce,
postupuje nenápadně, plíživě.

Bedlivě střežit zeleň
Největší nebezpečí hrozí Spořilovu z neznalosti
a nepochopení. Proč si koupí spartánsky skromný spořilovský řadový domek někdo, kdo chce
bazén a potřebuje garážovat dvě auta, motorku
a čtyřkolku? Proč se do zahradního města stěhují i lidé, kteří tu své bydlení začínají ne nezbytným vykácením zeleně na svém pozemku? Proč
velká parková náměstí někoho zneklidňují jako
nevyužité plochy? Hlavní naděje na uchování
hodnot prostředí Spořilova je v místní komunitě,
v tom, že jsou uvědomovány a sdíleny. Chráníme to, čemu rozumíme a máme to rádi. Rychle
postupující rozklad prostředí je viditelným projevem přibývání těch, kdo si tyto hodnoty neuvědomují a nesdílejí je.
Urbanistický koncept může být chráněn
územním plánem, vylučujícím změny půdorys-

BEZPLATNÁ PROHLÍDKA PRAHY
Asociace průvodců ČR zve veřejnost na tradiční bezplatné prohlídky Prahy
u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v sobotu 20. února od 14.00
hodin.
Sraz účastníků je u Meeting pointu v Celetné ul. 5, Praha 1. Na prohlídky
se není třeba předem hlásit.
Letošní trasy povedou ze Staroměstského na Křížovnické náměstí. Je jich
celkem pět včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. Info na www.asociacepruvodcu.cz.
(red)
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né struktury zahradního města a charakteru jeho zastavění. Stejně tak bránícím úbytku veřejného prostoru. Problém nespočívá v nedostatečné legislativě, ale v krajně omezené vymahatelnosti práva. To platí i o devastaci spořilovské architektury. Fakt, že se Spořilov ocitl v pozici ostrova obtékaného tak hustým automobilovým
provozem, musí logicky vést k vyloučení průjezdní dopravy z jeho území, má-li být zachován
zbytek kvalit prostředí. K tomu stačí jen kus
dobré politické vůle.
Bedlivě je třeba střežit také poměr zastavěné plochy a zeleně. Úbytek zeleně jako ztráta
na paměti sice není měřitelný, exaktně měřitelné jsou ale ztráty na hygienických kvalitách
prostředí, stále více zatěžovaného okolní
i vnitřní dopravou. V nijak neregulovaném
a nekultivovaném konfliktu těchto dvou sfér
je i základní problém dnešního Spořilova, stále ještě jedinečného zahradního města s kolektivní pamětí.
Zkrácená část úvodního textu a fotografie jsou
z knihy „Spořilov. Největší zahradní město Velké
Prahy“, kterou vydala v roce 2015 při příležitosti
90. výročí založení stavebního družstva Spořilov
obecně prospěšná společnost Prostor – architektura, interiér, design.
Ilustrační foto: archiv

únor

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. po 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
		- komedie
2. út 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		- komedie
3. st 19.00 Generálka (J. Hubač) – komedie
4. čt 19.00 Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		- komedie
5. pá 19.00 Práskni do bot – zadané
		
(O. McCafferty) – komedie
6. so 19.00 Tři v tom (J. Vostrý) – komedie
7. ne 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
		- komedie
8. po 19.00 Generálka – komedie
9. út 19.00 Poslední aristokratkaka – komedie
10. st 19.00 Poslední aristokratka – komedie
11. čt 19.00 Práskni do bot – komedie
12. pá 19.00 Poslední aristokratka – komedie
13. so 19.00 Já, Francois Villon (J. Hubač,
		
O. Brzobohatý, P. Vrba) – muzikál
14. ne 19.00 Práskni do bot – komedie
15. po 19.00 Generálka – komedie
16. út 19.00 Takový žertík (J. Dell, G. Silbleyras)
		- komedie
17. st 19.00 Charleyova teta – komedie
18. čt 19.00 Komedianti (A.Goldflam) – komedie
19. pá 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
		- komedie
21. ne 19.00 Tři v tom (J. Vostrý) – komedie
22. po 19.00 Paní plukovníková – komedie
23. út 19.00 Charleyova teta – komedie
24. st 19.00 Generálka – komedie
26. pá 19.00 Zahraj to znovu, Same (W. Allen)
		- komedie
28. ne 19.00 Paní plukovníková – komedie
29. po 19.00 Poslední aristokratka – komedie

kultura/společnost
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. po 18.00 L. Pachl - První výstava
		Oldy Shaterhanda
2. út 19.00	ZUŠ Modřany, Pavel Fiala –
		
Jak měnit, až vyměnit a Jak péci
		
skřivany sypané cukrem. Niel Simon –
		
Host z lepších kruhů.
3. st 19.30 Gangster Ka – kinokavárna, film ČR.
4. čt 19.00	Přicházíte z práce unavení?
		Přednáška o feng-šuej.
6. so 15.00	Masopust na Dobešce
		Od 16. hod. průvod Dobeškou.
7. ne 15.00	České peklo – pohádková rezervace
10. st 19.30	Iracionální muž – kinokavárna
11. čt 19.00	Trabantem napříč Tichomořím
		Přednáška
14. ne 15.00	Pinocchio – Divadlo Já to jsem
		
Vítězslava Marčíka ml.
14. ne 18.30	Mnohochuť – literární čtení Soni
		
Čapkové – Program plný koření,
		
zpěvu, hudby, básnění a nejen to.
17. st 19.30	Zkáza krásou – kinokavárna
18. čt 20.00	Jiří Schmitzer – koncert
20. so 15.00	Malá z rybárny – filmový klub pro děti
21. ne 15.00	O Sněhurce – klasická loutková
		
pohádka. Uvádí Malé divadélko Praha
22. po 19.30	Besídka 2016
		Tradiční představení divadla Sklep.
23. út 19.30	Besídka 2016
24. st 19.30	Druhá šance – kinokavárna
25. čt 19.30	Výběr z Besídek
		Sklizeň nejlepších plodů posledních let.
28. ne 15.00	Děti moře – autorská pohádka
		o podmořském dobrodružství.
		
Uvádí divadlo Damúza.

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz

On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt a Ticketpro.
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci na měsíc přespříští.

2. út 19.30 	Eva tropí hlouposti – činohra
3. st 19.30 	Jen žádný sex, prosím – činohra
4. čt 19.30 	Jeptišky – muzikál
6. so 15.00 	Dohazovačka – činohra
8. po 19.30 	Nerušit prosím – činohra
9. út 19.30	Techtle mechtle – činohra
10. st 19.30	Jeptišky – muzikál
11. čt 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
12. pá 19.30	Dohazovačka – činohra
13. so 15.00	Až naprší a uschne – činohra
15. po 10.30	Babička – činohra
16. út 10.30	Babička – činohra
17. st 19.30	Eva tropí hlouposti – činohra
18. čt 19.30	Jen žádný sex, prosím – činohra
19. pá 19.30	Až naprší a uschne – činohra
20. so 15.00	Dohazovačka - činohra
23. út 19.30	Jeptišky – muzikál
24. st 19.30 	Až naprší a uschne – činohra
25. čt 19.30 	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
27. so 15.00 	Eva tropí hlouposti – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
1. po
3. st
5. pá
6. so
8. po
16. út
28. ne

19.30	Tři holky jako květ – činohra
19.30 	Můj báječný rozvod – činohra
19.30 	Tři holky jako květ – činohra
19.30 	Nejlepší kamarádky – činohra
19.30 	Můj báječný rozvod – činohra
19.30 	Nejlepší kamarádky – činohra
19.30 	Tři holky jako květ – činohra

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli
věku nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí:
Galerie Sue Ryder:
JIŘÍ PLASS - výstava kreseb (1.–29. 2.)
Autor je bývalým dlouholetým animátorem studia
Bratři v triku. V galerii bude instalována výstava kreseb
z let 2010-15 se zaměřením na abstraktní formu.
1., 15. a 29. po 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 9. 11.00–18.00 hod.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Restaurace Michelský dvůr zve na speciální menu,
které se váže k tradici masopustů.
24. st 15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro
dobročinné obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka
projektu Korálek ke korálu. Registrace:
dfejtkova@centrum.cz. Restaurace Michelský dvůr.
Přehled dalších kulturních a společenských akcí najdete i na stránce

www.praha4.cz
pod záložkou Kalendář akcí.

DVĚ PREMIÉRY DIVADLA NA JEZERCE
Divadlo Na Jezerce nadělí svým divákům další
komediální titul. Současná francouzská hra Dědicové se ihned po svém uvedení v Paříži stala
velkým divadelním hitem. Pro pražskou nuselskou scénu ji nazkouší oceňovaný režisér Juraj
Herz. Premiéru černé komedie s Miroslavem
Etzlerem plánují Na Jezerce 17. března.
Hra začíná tím, že dědicové se sejdou v bytě zesnulého fotografa Pascala. A smutek začne odkrývat různá tajemství. Jak se zdá, poslední vůle neexistuje, a tak rodina bez skru-

pulí přejde k rabování, protože dědit chtějí
všichni! A když se kromě přítelkyně nebožtíka přihlásí ještě milenka, a do toho přijde instalatérka opravovat plynový kotel, začne jít
opravdu do tuhého.
Další novinkou divadla, která se na jaře začne zkoušet, bude dlouho očekávaný Shylock
v režii Radka Balaše s Milanem Kňažkem v titulní roli. Hra bude mít Na Jezerce českou
premiéru 28. dubna. 
(md)

■ Milana Kňažka uvidíme od dubna v nové hře. Foto: DNJ

Jarní prázdniny? Třeba ve Žlutých lázních nebo na Děkance
Areál Žluté lázně v Podolí otevře letos poprvé jarní dětské příměstské tábory. V obou pražských termínech prázdnin bude možné přihlásit děti od čtyř do dvanácti let. K dispozici jim bude plně vybavený nově zrekonstruovaný areál se sportovišti, rozsáhlým dětským koutkem i vnitřní hernou. Nabitý program pod dohledem zkušených instruktorů nabídne mimo jiné výchovně vzdělávací workshopy, seznámení s fyzikou a chemií zábavnou formou i výuku základů první pomoci a předvedení práce záchranářů. Chybět nebude kulturní část s výtvarnými dílnami,
hudebními nástroji či divadlem. Za 600 korun děti dostanou 5x denně stravu a starat se o ně bude zkušený tým pedagogů. Malí táborníci mohou strávit na břehu Vltavy celý týden, nebo
vybrané dny. Info na www.slunicka.org. Příměstský sportovní kemp Element pro děti od 3 do 15 let se uskuteční 29. února – 4. března (8–16 hod.) ve SH Děkanka, Děkanská vini(red)
ce I. 987/5. Je rozdělen na multisportovní a florbalový, ceny se pohybují od 1800 do 2000 Kč (400/450 Kč/den), v ceně je strava i pitný režim. Info na www.elementkempy.cz. 
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inzerce

BIG JOHN
nekácejte,
přesazujte

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

PŘESAZOVAČ VZROSTLÝCH STROMŮ

8. – 28. 2.
Interaktivní výstava
o lese a jeho obyvatelích

obvod kmene
až 97 cm

+420 602 622 856

www.covenant.cz

SC-351798/03

92x130.indd 1

SC- 361075/01

14.1.16 13:51

SC-361026/01
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(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):
Stavební práce

inzerce
SPŠ stavební

J. GočáraVokáčova
v Praze 4
Butiky s dámskou módou
a autorskou Madla
šperkovou
bižuterií
4leté denní
na zábradlí
Malířství
Prodej
bytůstudium
NOVĚ v
4
Podlahy - Zednictví
Lakýrnictví PRAZE
studijní
obor
Praha
Pankrác
Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
Nabízíme:www.balkap.cz
www.vokacova.cz
Byty 1+kk až
4+1 / tel.: 608 360 350
STAVEBNICTVÍ
Elegantní a společenskou módu (plesy, taneční, promoce, koncerty, divadla, večírky, přehlídky, společenské události)
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
Manažerské oblečení (zaměstnání, reprezentace, obchodní schůzky, podnikové akce)
se zaměřením na
Šperkovou bižuterii z vlastní návrhářské dílny
POZEMNÍ
výkup
knih
(kompletní autorské řady doplňků šperkové bižuterie k jakémukoli oblečení, jednotlivě i sety, možnost zpracování na základě návrhu
klienta)
KOUPÍM
starý nábytek
a
knihoven
Rádi vás uvidíme v příjemném prostředí našich prodejen.
dřevěný
a z chromových trubek,
STAVITELSTVÍ
i poškozený do roku 1970.
ODHADY NEMOVITOSTÍ www.elodevysperky.cz
Dáleotevřených
obrazy, šavle, hodiny,dveří:
housle, atd.
Dny
Platba ihned, vlastní odvoz
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
17.
12.906
a 21.
tel.
č.: 775
596, 1.
p. Šmaha,
tel.: 604 11 44 66
tel.: 602 581 122
www.znalec.f-m.cz
e-mail: pavar11@seznam.cz
arco@antikvariaty.cz
od 17:00 hodin.
4,4 x 2,0 cm
REKONSTRUKCE
www.spsgocar.cz
PRONAJMU GARÁŽ
BALKAP, s.r.o.

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

23 let jsme tu s Vámi

SC-351771/02

•
•

SC-351786/02

•

SC-351880/01

SC-351757/02

VOKACOVA-inz_92x30mm-OK.indd 1

SC-351920/01

SC-351901/22

SC-351810/01

www.BytoveJadro.cz

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

tel: 602 244 255

28. 8. 2014 16:14:42

koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR

•

OC DBK Praha 4, Budějovická 1667/64
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00–20:00
Autopark
So, Ne 9:00–19:00

Milevská
Praha 4

Tel.: 724 190 627

SC-351788/02

SC-361074/01

Také o víkendech bez příplatku.
Pravidelné úklidy kanceláří.

Tel.: 272 932 464, mobil: 737 566
189
SC-351837/02
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
rozvody, opravy, výměny baterii
a WC, připojení praček, myček
tel.: 737 384 001
e-mail:fort.mirek@seznam.cz
SC-361029/01

SC-351787/02
pro rodiče a zájemce
o studium

na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726

„HLEDÁM
KE nábytek
KOUPI
KOUPÍM
starý
BYT
V
PRAZE.
IDEÁLNĚ
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený
do roku
1970.
2+KK,
2+1,
I VĚTŠÍ.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Tel.:
601 223 344“
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-361100/01
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,

Nabízíme široký sortiment krmiv,
hraček atd... pro zvířata
Specializujeme se na bonusové pytle
krmiv Hills, Eukanoba, Purina ProPlan 15 kg.
Při zakoupení zákazník zdarma
obdrží 3 kg + dárek + dopravu.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

se konají: 10. 12. 2008 a 7. 1. 2009
vždy od 17.00 do 19.00 hod.

Pro rok 2009/2010 přijímáme celkem 4 třídy,
z toho 2 třídy 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia:
10. 2. 2009 a 2. 4. 2009 od 14.30 hod.
Od 14. 1. 2009 jsou připraveny přípravné kurzy
z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.
Bližší informace na www.gymlit.cz
SC-350033/01

Čištění koberců, sedaček
(dalšího čalouněného nábytku) a mytí oken.

SC-351914/01

e-mail: pavar11@seznam.cz
Chovatelské
potřeby

PVJ-2015_44x30
10.1.2015dveří
15:45 S
Dny otevřených

Dvorecké nám. 405/3, 147 00 P 4-Podolí
244 468 097, 603 551 556
www.krmiva-olbert.cz

SC-361085/01

SC-351879/01

Zedník, obkladač, malíř
REKONSTRUKCE KOUPELEN
Rekonstrukce koupelen
Rakovec 608 709 716 den,
A
KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY
BYTŮ.
267 913 922 – 19–21.00
a celých bytů UVÁDÍME
VE STÁTNÍ
www.zednictvi-praha4.cz
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
OPEŘE

Vyměním 1+1B P-9 , 45,5 m2

Zednictví, malířství, elektro, instalatérství

3. p-výtah, I. kat.
Za větší na P-4 nejlépe Nusle
Horší kat. vítána. Rozdíl doplatím
mobil: 602 100 303

www.bilec-koupelny.cz

1. Čarodějnický obchod Praha

Osobní cenová kalkulace a konzultace
zdarma.
Pokládka
podlah, kuchyňské linky

opera

Tel.: 777 317 278 Tel.: 737 645 284, 775 902 071Engelbert Humperdinck
Láska, peníze, zdraví: Rada, pomoc

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

SC-351158/06

JENÍČEK
A MAŘENKA

Sleva 10 % pro klienty
v důchodovém věku

T: 605 852 123, 224 210 025-P1

Jindřišská 7, www:carodejnice.com

Rodinné představení
podle známé pohádky
Hrajeme v češtině
31. ledna a 14. února 2016,
vždy od 11 a 17 hodin ve Státní opeře
SC-351160/03

www.narodni-divadlo.cz

4

SC-361121/03
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ptámesezastupitelů...

Jak hodnotíte záměr zavedení
JIŘÍ BENDL, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Kvalitu i délku života
ve městech zásadním
způsobem omezují
zdravotně rizikové
emise z dieselových a benzinových
motorů a hluk. Rovněž i stres z intenzivní dopravy v našem bezprostředním okolí třeba i při chůzi po
chodníku zvyšuje nemocnost. Nega-

přednost veřejné dopravě, nebo využít osobní auto, závisí i na snadnosti parkování ve městě. Šetřiví dojíždějící i návštěvníci nechávají firemní parkoviště i parkovací domy
prázdné a každodenně zaplavují
veškerá volná místa k parkování
v ulicích Prahy 4. Jedním z nástrojů,
jak ubránit vlastní parkování v okolí
svého bydliště a přispět k rozhodnu-

tí dojíždějících, aby dali přednost veřejné dopravě, jsou parkovací zóny.
Citlivé podmínky zón a jejich promyšlené situování může zásadní
měrou zlepšit neúnosný pražský
„přeautomobilismus“. Systém umožňuje i ponechání fyzicky oddělených
ostrovů čistě rezidenčních oblastí
bez zón. Zkušenosti však ukazují,
že počáteční odpor se mění v zájem.

pravy. Na druhou stranu se parkovací plochy výrazně zmenší. Normované parkovací stání zabere více
místa a nebudou k dispozici prostory, které jsou nyní řidiči zvyklí využívat. Nepříjemný bude i ekonomický dopad na obyvatele. Avizovaná
cena 1200 korun ročně pro rezidenty mi přijde nesmyslná. Proč má
člověk platit takovou částku za to,
aby mohl parkovat před svým do-

mem? Cíleně píši, mohl by, protože
místa skutečně nepřibydou a s jejich nedostatkem budeme bojovat
i nadále. Na území naší městské
části není ze strany hlavního města
řešena ani problematika parkování
„Park and Ride“, která musí být
součástí komplexního řešení.
Můj názor tedy zní: parkovací
zóny ano, ale až na to bude Praha 4
připravena!

uživatelů systému. Současně nám
hrozí odchod části provozovatelů
níze obyvatel nepomůže! Není-li
menších a středních obchodů
součástí návrhu lokace, termín ote- a služeb zapříčiněný zvýšenými
vření a způsob financování parko- náklady na provoz a zdražením
vacích míst nezbytných pro obslu- zboží či služby pro koncového záhu území, pak je takový návrh zce- kazníka. Dopadne to také na nála zbytečným populismem. Revštěvníky sportovních a kulturních
strikce navíc v případě Prahy 4
aktivit, ale i abonenty zdravotnicv celkové sumě všech nákladů bu- kých, sociálních, správních i školde dražší než vložené prostředky
ských zařízení. Středověk měl své

hradby a na nich svá cla, my si zavedeme své zóny a s nimi spojené
poplatky!
NESOUHLASÍM! Ale přestože mám
garáž, jsem osobně připraven platit
ročně plánovaných 1200 Kč jako
speciální poplatek na výstavbu nových parkovacích míst, a to nejen
v rámci systému P + R. Dobře si totiž uvědomuji, že místo ve městě
má svou cenu.

dem opraváře či rodičů na návštěvu bez možnosti rozumně zaparkovat. Je však potřeba si uvědomit, že zóny parkování nevyřeší.
Je potřeba bez dalších odkladů začít s výstavbou nových velkokapacitních P+R parkovišť, především
u stanic metra, ale i další MHD,
příměstské vlakové spoje nevyjímaje. Stejně tak je velmi důležité
dobudování dálničního okruhu
okolo Prahy, neboť v současném
stavu je pro většinu řidičů nejlepší

a nejrychlejší variantou dojet po
D1 co „nejhlouběji“ do Prahy
a tam hledat parkování místo toho,
aby po okruhu našli nejvhodnější
místo vzhledem k lokalitě, kam
dále MHD pokračují. Na závěr si
dovolím podotknout, že v době
uzávěrky tohoto čísla nemáme jako městská část dostatečné informace o tom, jak vlastně parkovací
zóny v Praze 4 mají vypadat, jejich
zavedení v brzké době se tak nedá
předpokládat.

tiva luxusního bydlení v příměstské
oblasti se nespravedlivě přenášejí na
obyvatele Prahy 4, kam jsou až příliš snadno přiváděny desetitisíce až
statisíce osobních automobilů, které
pak kromě nezdravých emisí zpomalují veřejnou dopravu a způsobují značné ekonomické škody kongescemi. Rozhodnutí, zdali dát

ZDENĚK POKORNÝ, radní MČ Praha 4, Klub Tučňák
Na parkovacích zónách mi nejvíce vadí
přístup hlavního města, kdy o realizaci
a základních parametrech služby magistrát rozhodl bez projednání s naší
městskou částí. Chybí i základní informovanost směrem k obyvatelům.
Samotná realizace pak přinese mno-

ho pozitivních i negativních dopadů
na obyvatele městské části.
Jedním z očekávaných efektů by
měl být nižší počet zaparkovaných
vozidel na území Prahy 4. Mělo by
ubýt aut přespolních, kteří do Prahy jedou za prací a nechávají své
vozy zaparkované na místech
v blízkosti zastávek hromadné do-

ZDENĚK KOVÁŘÍK, zástupce starosty, ODS
Bohužel musím
hodnotit současný
postup přípravy zón
placeného stání
v Praze 4 jako jednu velkou chybu.
Doprava v klidu se nedá ve velkém
městě řešit jinak než komplexně.
Pouhé přehazování „nadbytečných“ aut z místa na místo za pe-

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Zavedení parkovacích zón v Praze 4
se jeví jako nutné
zlo, bez kterého,
bohužel, nejde dopravu v klidu
moc regulovat. Stejně jako na jiných místech v Praze, kde zóny již
jsou, budou lokality, kde rezidentům zavedení pomůže. Ale tam,
kde je nedostatek míst především
v noci již nyní, může být efekt za-

nedbatelný nebo se vinou úbytku
parkovacích míst může situace
i zhoršit. Tam, kam ráno najíždějí
mimopražští řidiči či řidiči z jiných míst Prahy, bude efekt velký
především v denních hodinách.
Oproti různobarevným zónám,
které známe z centra, bude na většině míst umožněno za poplatek
krátkodobě parkovat i nerezidentům, ubydou tak starosti s příjez-

MÁTE DOTAZY NA VAŠE POLITIKY?
VYUŽIJTE VEŘEJNÁ SETKÁNÍ POD HLAVIČKOU MÍSTNÍ AGENDY 21!
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ptámesezastupitelů...

parkovacích zón v Praze 4?
parkovišť P + R. 20 pražských P + R
parkovišť má celkovou kapacitu
S dovolením nejdřív
na určitých místech smysl, pokud
pouze něco přes pět tisíc vozů. Třetí
vyjádřím přesvědčení, budou naplněny tři základní podnejdůležitější podmínkou smysluplčím zavedení parkomínky: půjde o promyšlené systénosti zavedení parkovacích zón je jevacích zón v Praze 4
mové řešení v rámci celé Prahy, kte- jich opravdu důkladná předchozí
ani jinde být nesmí, a to způsobem, ré umožní bezproblémové parkování debata s občany, kteří musí být s řejak získávat na občanech městské
rezidentů městských částí bez toho, šením srozuměni. Velmi dobře rozučásti finanční prostředky do městské aby omezilo možnosti podnikání.
mím při stávajícím naprostém nedokasy. Placené parkovací zóny nemají Zřízení parkovacích zón se bude ča- statku informací o připravovaných
být dodatečnou daní a způsobem,
sově shodovat se zahájením provozu parkovacích zónách v Praze 4 odpojak město vybere peníze od občanů. nových parkovacích domů (např.
ru občanů proti jejich zavedení naZavedení parkovacích zón může mít u metra Roztyly) a dalším rozvojem příklad v prostoru starého Spořilova,
MICHAL HROZA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

JIŘÍ BODENLOS, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Zavedení zón placeného stání pro automobilovou dopravu
podporujeme dlouhodobě. Diskuze o rozsahu a parametrech těchto zón probíhala v Praze 4
několik let. V době, kdy jsem měl jako zástupce starosty oblast dopravy
na starosti, dospěli zastupitelé městské části k rozhodnutí, když v prosinci 2012 schválili konkrétní projekt.

Návrh, který jsem předkládal, získal
podporu 40 hlasů ze 45! Nebylo to
tedy tak, že koalice „převálcovala“
opozici. Od té doby uplynuly více
než tři roky. Rozhodnutí zastupitelstva č. 11Z-42/2012 zůstává stále
v platnosti. A najednou stojíme před
upraveným projektem, který se má
realizovat. Stejně jako v případě regulace hazardu zastupitelé Prahy 4 nově připravenou verzi zón placeného

Antonín Lébl, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Parkování v místě
bydliště trápí mnoho
Pražanů. Je to problém, kterému by vedení všech městských částí (MČ)
i hl. m. Prahy mělo věnovat zvýšenou pozornost. Vyřešit parkování
lze pouze po důkladné analýze současného stavu. Je nutné vědět, zda
se jedná o problém celé oblasti MČ,

či jen určitých sektorů. Rozhodnutí,
zda parkovací zóna bude zřízena
v celé oblasti MČ, či jen sektorově,
je nutno provést velice citlivě, aby
občané MČ, kteří nemají tento problém, nebyli tímto rozhodnutím postiženi. Důležité je stanovit cíle,
kterých by tímto opatřením mělo
být dosaženo. Jeden cíl je zcela jasný - zajistit občanům v problema-

který je posledním vhodným místem pro pilotní fázi projektu parkovacích zón. Za vhodnou motivaci
pro využití hromadné dopravy považuji návrat ke zvýhodněnému jízdnému spojenému s parkovným, pokud člověk odstaví svůj vůz na některém z P + R parkovišť. Prostředky, které tímto způsobem město
a městské části získají, musí být využity výhradně na údržbu systému
a na stavbu dalších záchytných
parkovišť.

stání neprojednávali. Zde se dokonce
nehlasovalo ani v radě městské části.
Na prosincovém zastupitelstvu
odpověděl starosta Petr Štěpánek na
mou interpelaci: „My jsme využili tu
původní studii… jsou tam jen drobné změny několika ulic v těch hraničních oblastech.“ Kdo je to „my“?
A co si o tom myslí na Spořilově,
který byl oproti původní verzi zařazen do zón placeného stání už
v první etapě? Negativní názory ob-

čanů jsem dobře slyšel na veřejném
fóru v ZŠ Jižní. Navíc před třemi lety
pan starosta Štěpánek prosazoval
v diskuzi na zastupitelstvu placené
zóny na území celé Prahy 4, jinak
prý dojde ke zhoršení parkování podél Vltavy v rezidenčních částech
Podolí, Braníka a Hodkoviček. Proč
teď změnil názor? Nevíme, na čtyřce
se totiž jedná stále více v politickém
zákulisí, mimo dosah kamer a hlasovacích zařízení.

tických zónách možnost parkování
v místě trvalého bydliště, druhý,
často zmiňovaný cíl – „přinutit“
Pražany více používat MHD (i kvůli
pozitivnímu vlivu na životní prostředí), považuji s ohledem na současné vytížení dopravních kapacit
za kontraproduktivní. Domnívám
se naopak, že nový systém by měl
být otevřený Pražanům a umožnit
jim (dle přijatelných podmínek)

operativní parkování i v jiných MČ
(např. do 16.00 hod). K administraci by mělo být využito všech nejmodernějších komunikačních prostředků. Rada MČ Praha 4 o řešení
parkování nemá jasno - nejdříve
preferovala sektorové rozdělení, nyní „oblastní“ řešení. Rozhodnutí rady by prioritně mělo hájit zájmy
občanů Prahy 4 – to je její povinnost i odpovědnost.

DĚTI Z UKRAJINY PROŽILY ČESKÉ VÁNOCE
Praha 4 pomohla dětem z válkou sužované Ukrajiny. V čase vánočních svátků pro ně otevřela MŠ
Matěchova a umožnila jim tak prožít atmosféru
českých Vánoc. Tyto děti jsou silně ovlivněny válečným konfliktem, jejich otcové a další příbuzní
jsou často v bojových jednotkách, někteří byli
v konfliktu zraněni, anebo dokonce zahynuli.
„Jsem rád, že jsme mohli přispět k této bohulibé akci a dětem těžce zkoušeným osudem nabídnout pár klidných chvil k odreagování,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS) a dodal: „Proto chci v této souvislosti ocenit zaměstnankyně naší mateřské školy, které se ve spolupráci s ukrajinskou nadací aktivně ujaly nápadu

své zaměstnankyně a nabídly zdarma prostory
mateřské školy, která je přes Vánoce zavřená,
k vánočnímu pobytu ukrajinských dětí ze sociálně slabých rodin.“
Mateřská škola byla pro tento účel ideálním
místem, děti se mohly volně pohybovat a hrát si
v hernách. Zažily si tak letos Vánoce dvakrát, nejprve naše a pak doma ty pravoslavné. Mateřská
škola Matěchova navíc prostřednictvím rodičů
uspořádala v předvánočním čase sbírku hraček,
které pak čekaly na ukrajinské děti pod vánočním
stromkem. Za účasti radního Jaroslava Mítha byly
ukrajinským dětem předány batohy s věcnými
dárky a sladkosti. „Nápad využít volné prostory

■ Ukrajinské děti obdržely pod českým vánočním stromkem pěkné dárky. Foto: Praha

mateřských škol v době Vánoc k podobným charitativním akcím se ukázal jako výborný a v letošním roce bychom jej chtěli zopakovat i v dalších
školských zařízeních,“ informoval dále radní Jaroslav Míth (na snímku vpravo).
(red)
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA!
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt vč. všech poboček
CK Čedok. www.hdk.cz
Hlavní mediální partner
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VĚTŠÍ NEŽ MALÉ
MNOŽSTVÍ LÁSKY
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KDY: Pondělí: 1. 2., ÚTerý: 2. 2., STředa: 3. 2., čtvrtek: 4. 2. 10–17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech
zlata
(bývalý dům železničářů),
Náměstí míru 9, (metro A - stanice nám. míru)
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ZPRACOVÁ

ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ

Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné a to jak nepoužité v plátcích aurix, či
destičkách, tak zubní zlato již použité.
PLATBA V HOTOVOSTI AŽ DO VÝŠE

5.000.000 KČ

Firma HAUER & Schneiberger, registrována puncovním úřadem.

PRO VELKÝ ZÁJEM OBČANŮ SE TATO AKCE OPAKUJE!
Výkup starožitností tel.: 603 505 686
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)

říbro
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Obrazy - všech
Brilianty
Zlaté mince

Zajišťujeme
zprostředkování
do aukčních síNi.
sní,

Hodinky - kapeolní
náramkové, st
a nástěnné

POUKÁZKA NA 200 KČ

Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.

• OBRAZY • HODINY • HODINKY • ŠPERKY (BRILIANTOVÉ, GRANÁTOVÉ ATD.) • STŘÍBRO
(STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SVÍCNY, STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ, TÁCY, PUDŘENKY, TABATĚRKY,
MINCE, ATD.) • SOŠKY A PLASTIKY (Z PORCELÁNU, BRONZU, KOVU, SLONOVINY, DŘEVA)
• ŠAVLE • BODÁKY • SMYČCOVÉ NÁSTROJE • ZLATÉ MINCE (NAPŘ. SV. VÁCLAV,
FR. JOSEF ATD.) • PERSKÉ KOBERCE • JINÉ ZAJÍMAVÉ STAROŽITNOSTI.

SC-351843/07
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servis

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BLÍŽÍ SE SPLATNOST POPLATKU ZA PSA
V prosinci 2015 byli přivítáni starostou Petrem
Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou
(oba Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám
Přímětická a Mendíků a za celoroční milou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 8. prosince byli přivítáni: Ema Střeštíková, Tereza Blažková, Matěj Bryndza, Eliška Plzáková, Oliver Maxa, Ernesto Matěj Savara, Leon
Karvai, Pankrác Kačaba, Kryštof Pícha, Oliver Polačko, Klára Kijenská, Marek Dlouhý, Tobiáš Jeřábek, Matyáš Kovalenko, Valerie Madar, Karla Kubovcová a Karolína Nosková.
Ve středu 9. prosince byli přivítáni: Anna
Melnarová, Jáchym Horský, Jakub Jaroš, Mikuláš
Blažek, Václav Král, Linda Nováková, Elena Michálková, Jakub Krejčík, Magdalena Hobzová,
Štěpán Křeček, Ella Sechterová, Tereza Kopecká,
Tobias Mentlík, Alžběta Urbanová, Štěpán Cedidla, Šimon Kejda, Eliška Machačová a Petr Kieler.
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty

Partneři vítání občánků z Prahy 4

Petr Rychlý pokřtil
kalendář v nemocnici
Herec Petr Rychlý alias primář MUDr. Čestmír Mázl ze seriálu TV Nova Ordinace v růžové zahradě pokřtil v Thomayerově nemocnici kalendář, který nafotily místní vrchní sestřičky. Kalendář vznikl na podporu Centra podpůrné péče
při Thomayerově nemocnici, kam poputuje výtěžek z jeho
prodeje. „Kalendář lze zakoupit v lékárně a v Naší kavárně, pavilon A1 Thomayerovy nemocnice, za 200 korun,“
dodala Libuše Pešlová z Thomayerovy nemocnice. (red)

■ Kalendář pokřtil herec Petr Rychlý. Foto: TN

Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů, aby nezapomněli na včasné uhrazení místního poplatku za kalendářní rok 2016. Poplatek pro důchodce (důchod je jediný zdroj příjmu – sazba
200 Kč), majitele rodinných domů (600 Kč) a poplatek za I. pololetí (leden-červen) 750 Kč za psa
chovaného v bytě (1500 Kč) je splatný bez vyměření předem do 31. března každého kalendářního
roku. Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení k místním poplatkům psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku), je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 § 4 odst. 1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Mnohým také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého
označení psa (čipování). Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, na pokladně ÚMČ P4 na Antala Staška 2059/80b nebo na poště složenkou typu A. V těchto případech
platby je velice důležitý znát váš variabilní symbol, který je 10místný a začíná 9004… nebo začíná 1341… (je uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku). Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je: 19-2000832359/0800. Pokud někdo neví
svůj variabilní symbol nebo bude-li potřebovat nějakou
bližší informaci, či si není jistý výší letošního
poplatku (sleva na čipování po dobu
dvou let max. do výše 350 Kč),
může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 488, 261 192
434 nebo na e-mailové adrese:
eva.sedlakova@praha4.cz. (red)

ADVOKÁT RADÍ
Objednala jsem si rekonstrukci bytu u soukromého řemeslníka. Na základě mé písemné objednávky byla vyhotovena smlouva. Teď chce zhotovitel předat hotové dílo, ale to vykazuje závady
a nedodělky. Musím podepsat předávací protokol? Pokud ano, musím závady zapsat do předávacího protokolu a žádat odstranění závad, i když už nejsem s prací tohoto řemeslníka spokojena
a nechci, aby cokoliv dál dodělal či opravil? Kdy mu mám zaplatit hotové dílo?
Naše odpověď bohužel nemůže být přesná a v každém případě vyhledejte právní pomoc. Pro relevantní odpověď je nutné seznámit se s uzavřenou smlouvou o dílo. Níže uvedené závěry platí obecně pro případy, kdy smlouva uzavřena není (nebo v ní není upraveno předání díla). Smlouva má
v tomto případě přednost před zákonem (č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění – dále jen
„OZ“). Dle § 2610 OZ vzniká právo na zaplacení ceny díla provedením díla. Dle § 2604 je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dle § 2605 odst. 1 OZ je dílo dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit ke svému účelu. Jinými slovy, pokud má dílo vady, které nebrání jeho řádnému užívání (a není ve smlouvě uvedeno něco jiného), je objednatel povinen dílo převzít (a následně
zaplatit). Současně je nezbytné do předávacího protokolu sepsat všechny vady, které dílo má. Hrozí,
že k jakýmkoliv neuvedeným vadám později soud nepřihlédne (§ 2605 odst. 2 OZ). Za určitých
okolností je možné také odstoupit od smlouvy. Je to ale složitá otázka a znovu zdůrazňuji, že bez
znalosti smlouvy a detailů nejsme bohužel schopni kvalifikovaně odpovědět. Jinak příště doporučujeme projednat smlouvu o dílo již před jejím podpisem s odborníkem. Vyhnete se tak řadě starostí
a často i zbytečným nákladům.
Jakub Schejbal, advokát

Máme přes 1000 Dobrých andělů
Ti všichni jsou z Prahy 4 a pomáhají prostřednictvím nadace Dobrý anděl rodinám s dětmi,
které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné nemoci
dostaly do finanční tísně. Často se stává, že
v případě vážné diagnózy u dítěte jeden z rodičů musí přestat pracovat. Zatímco příjem rodiny
klesne, výdaje spojené s léčbou postupně rostou. Rodiny musí jezdit často do vzdálených nemocnic, doplácet na léky, zajistit speciální stra-

STRANA 26

vu, rehabilitační pomůcky či sterilní prostředí,
které je nezbytnou součástí léčby, a v případě
více dětí v domácnosti také péči o další sourozence. Během čtyř let pomohli dárci - Dobří andělé - 3 000 rodinám s dětmi. „Z Prahy 4 evidujeme 55 rodin, z nichž je 19 rodin s onkologicky
nemocným dítětem, 17 rodičů s nádorovým onemocněním a dětí s jiným vážným onemocněním
je 19,“ vysvětluje spoluzakladatel nadace Dobrý

anděl Petr Sýkora a dodává: „Děkujeme všem,
kteří se rozhodli zapojit do pomoci.“ Stát se
Dobrým andělem je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz. Jako Dobrý anděl uvidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomůžete. Vaše příspěvky odevzdá nadace potřebným do posledního haléře, protože provoz nadace je hrazen ze soukromých zdrojů jejich zakladatelů a dalších filantropů. 
(red)

servis
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa A
sobota
27. 2.

středa
27. 4.
15. 6.
27. 7.
14. 9.
26.10.

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

Trasa D
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:40–10:00
10:10–10:30
10:40–11:00
11:10–11:30
11:40–12:00
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

sobota
2. 4.

čtvrtek
19. 5.
7. 7.
18. 8.
6. 10.
23. 11.

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

Trasa B
sobota
23. 4.

čtvrtek
17. 3.
16. 6.
28. 7.
15. 9.
27.10.

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

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

středa
18. 5.
17. 8.

sobota
12. 11.

1. Roztylské nám. u č. 369/32

8:00–8:20

2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách

9:30–9:50

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

10:10–10:30

5. křižovatka ul. Znojemská - Přímětická

10:50–11:10

6. ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

11:30–11:50

7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

12:00–12:20

1. Roztylské nám. u č. 369/32

8:00–8:20

2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách

9:30–9:50

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

10:10–10:30

5. křižovatka ul. Znojemská - Přímětická

10:50–11:10

6. ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

11:30–11:50

7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

12:00–12:20

Trasa C
sobota
9. 4.

středa
18. 5.
čtvrtek
7. 7.
středa
17. 8.
čtvrtek
6. 10.
středa
16. 11.

8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30- 9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50
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 F

1. křižovatka ul. Za skalkou č. 1593/3 – Kovriginova

8:00–8:20

2. ul. Zelený pruh č. 1221/28

8:30–8:50

3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora – Penny Market)

9:00–9:20

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

středa
30. 3.
29. 6.

1. křižovatka ul. Ružinovská - Pod Krčským lesem

15:00–15:20

2. křižovatka ul. U Zátiší - Pod Lysinami (u trafostanice)

15:30–15:50

3. křižovatka ul. Podolská - K Vysoké cestě

16:00–16:20

9:30–9:50

4. křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 - Kubištova (parkoviště)

16:30–16:50

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

11:00–10:20

5. křižovatka ul. Ohradní - Michelská

17:00–17:20

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

10:30–10:50

6. křižovatka ul. Na Veselí - Soudní

17:30–17:50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny – U Habrovky

11:00–11:20

7. ul. Žateckých u č. 1169/11

18:00–18:20

8. křižovatka ul. Hornokrčská – Rodvinovská

11:30–11:50

8. křižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí č. 1164/14

18:30–18:50

1. křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 – Kovriginova

15:00–15:20

1. křižovatka ul. Ružinovská - Pod Krčským lesem

8:00–8:20

2. ul. Zelený pruh č. 1221/28

15:30–15:50

2. křižovatka ul. U Zátiší - Pod Lysinami (u trafostanice)

8:30–8:50

3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora – Penny Market)

16:00–16:20

3. křižovatka ul. Podolská - K Vysoké cestě

9:00–9:20

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

16:30–16:50

4. křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 - Kubištova (parkoviště)

9:30–9:50

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

17:00–17:20

5. křižovatka ul. Ohradní - Michelská

10:00–10:20

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

17:30–17:50

6. křižovatka ul. Na Veselí - Soudní

10:30–10:50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny – U Habrovky

18:00–18:20

7. ul. Žateckých u č. 1169/11

11:00–11:20

8. křižovatka ul. Hornokrčská – Rodvinovská

18:30–18:50

8. křižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí č. 1164/14

11:30–11:50

sobota
10. 9.

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

V ÚNORU NEBUDOU NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 4
PŘISTAVENY VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY!
STRANA 27

různé

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVNÍ
KLUBY A JEDNOTY PRAHY 4
Metro osudem TJ Pankrác
Devět oddílů, dva areály a přibližně 300 členů, to je stručná vizitka
TJ Pankrác. Jednoty, která nemá na růžích ustláno a do jejíhož chodu už
dvakrát zasáhla výstavba stanic pražského metra.
Nejznámějšími pankráckými sportovci jsou bezpochyby členky a členové oddílu krasojízdy, kteří se ve svých kategoriích pravidelně umisťují na medailových příčkách v celostátních i mezinárodních soutěžích. Oddílová sestava žen
dokonce vybojovala 5. místo na MS 2014 v krasojízdě. Zástupci krasojízdy a kolové i v minulosti přiváželi ocenění z mezinárodních podniků, a zvláště Jan
Krištůfek se nesmazatelně zapsal do historie TJ Pankrác. V krasojízdě se stal mistrem republiky a čtyřikrát získal bronzovou medaili na mistrovství světa. Na jeho počest proto oddíl cyklistiky každoročně pořádá kvalitně obsazený memoriál. Také oddíl nohejbalu byl jeden čas na výsluní a v současné době opět zažívá svůj restart. „Mužské áčko nám postoupilo do druhé ligy, ale nyní zvažuje,
zda se jí z finančních důvodů zúčastní. A rovněž ženy si vybojovaly postup do
druhé nejvyšší nohejbalové ligy,“ říká tajemník jednoty Petr Stejskal. Asi nejblyštivější pankráckou sportovní akcí je nohejbalová Poslední smeč, v závěru
loňského roku proběhl již 30. ročník. „Svou prestiží předčí i mistrovství světa,
protože se do naší haly sjede mnohem více špičkových formací,“ tvrdí Petr Stejskal, který podotýká, že úspěšní jsou i pankráčtí šachisté, hrající 1. a 2. ligu.

Gymnasti mají 80 a více let
TJ Pankrác má k dispozici dva areály, sportovní halu v Lomnického ulici
a tenisovo-nohejbalový areál v prostoru bývalé Reitknechtky v ulici Druž-

Čtenáři píší

Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
Vážení spoluobčané,
vánoční čas je už za námi a nový rok se
neúprosně rozběhl. Přestože čas nelze
zastavit, dovolte mi se ještě na chvíli
ohlédnout. Přála bych si, aby každému
občanu osvícená Praha připomínala
nádherné a tradiční vánoční svátky. Letos v Praze 4 probíhalo pouze komunitní zdobení stromků. Tohoto zdobení se
mnoho z nás neúčastnilo, neboť jsme
informace o termínu a místu zdobení
buďto nesledovali, nebo jsme necítili, že
bychom byli k tomuto zdobení přizváni.
V každém případě se v našich ulicích
vánoční světla nerozsvítila a vánoční atmosféru bylo tak obtížnější vytvořit a plně si ji vychutnat. Kdyby kalendář neukazoval konec roku, z ulic Prahy 4 by
vůbec nebylo poznat, že se blíží Vánoce.
Na tradiční vánoční osvětlení a atmosféru jsme si museli zajet do centra města.
Ráda bych, aby se příští Vánoce i před
našimi domy rozsvítily ozdobené stromky, které nám v této hektické době připomenou krásné a šťastné Vánoce. Ne
všichni z 137 000 občanů Prahy 4 jsme
zapojeni do určité komunity a většina
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z nás někdy i právem profituje z anonymity velkoměsta. Věřím však, že právě
proto je veřejné vánoční osvětlení důležité, aby se potěšili i ti, kteří do žádné
komunity nepatří. Proti jiným výdajům
jsou náklady na vánoční osvětlení, které
nám přivodí atmosféru dětství, cukroví,
pohádek a těšení se na Ježíška, zanedbatelné. Přeji všem hodně zdraví,
úspěšné vykročení a šťastnou cestu
v novém roce. Pevně doufám, že příští
adventní čas v ulicích Prahy 4 bude
skutečně více vánoční.
Petra Innemanová
Budoucí šampioni na podolské
náplavce
Cesta po podolské náplavce je jedna
z nejkrásnějších nedělních procházek.
Při jedné takové procházce jsem pozorovala, jak na náplavce senioři a maminky s dětmi krmí nutrie. Zhruba desetičlenná smečka je velmi přítulná
a nechává se krmit i z ruky. O nutrie je
tak skvěle pečováno, že se všichni potkani z celé podolské kanalizace přestěhovali na výsluní podolské náplavky.

■ Turnaj Poslední smeč patří k nohejbalovým vrcholům roku.
Foto: Martin Maršálek

stevní ochoz. Na obou sportovištích probíhá aktivní členský život od těch
nejmenších až po seniory. Nad areálem Reitknechtky se čtyřmi tenisovými
a třemi nohejbalovými kurty se však v současné době poněkud smráká.
„Náš pozemek se dvěma nevyužitými fotbalovými hřišti se zřejmě stane
základnou pro stavební stroje a stavebníky, kteří budou pracovat na výstavbě stanic metra D. Nemůžeme tam do budoucna plánovat žádnou
sportovní činnost, byť v areálu ještě působí zajímavý gymnastický oddíl,
jehož členy jsou senioři od 80 let, pravidelně cvičící venku,“ informuje Petr Stejskal. Pro jednotu není střet s výstavbou metra novinkou – v roce
1969 byla ze stejného důvodu zbourána tělocvična u kostela svatého Pankráce a teprve v roce 1983 byla dokončena nová domovská hala v Lomnického ulici.
(md)

Někteří senioři, kteří nemají nejostřejší
zrak, se dokonce domnívají, že potkani
jsou mláďátka nutrií, a naopak si dají
záležet, aby každý potkánek nebyl
o svůj díl ošizen. Když už jsou nutrie
i potkani tak přecpaní, že již o jídlo nemají zájem, starostliví důchodci vysypou zbytky pečiva z napěchovaných tašek na zem a odchází s hřejivým pocitem, jak se zvířátkům na podolské náplavce dobře daří.
Protože potkaní farma roste geometrickou řadou, domnívala jsem se, že
upozorním hygienickou stanici, zda by
nebylo vhodné potkany odchytat? Bylo
mi hygienickou stanicí sděleno, že deratizace se provádí pouze v kanálech,

a nikoliv v místech, kde žijí i jiní živočichové. Toto mi připadá jako velmi rozumný názor, nezbývá než s ním souhlasit. Mám svůj dotaz směřovat na
odbor životního prostředí.
Říká se, že každý Pražan má svého potkana. Bylo by dobré, aby si tedy každý
Pražan svého potkana vyzvednul na podolské náplavce a odvedl domů. Vedle
náplavky je i veterinární služba a obchod s krmivem pro zvířata pro případ,
že byste snad svého potkana chtěli nechat ihned kastrovat, očkovat či čipovat.
Dále mu můžete koupit obojek, klec nebo pelíšek. Zkrátka všechno pro svého
nového domácího mazlíčka. (red. zkr.)
P. I.

různé

Charitativní akce DĚTI DĚTEM pomohla již popáté
Praha 4 uspořádala již 5. ročník charitativní akce DĚTI DĚTEM, ve které děti z 29 mateřských
a základních škol zřizovaných Prahou 4 uspořádaly materiální sbírku na podporu dětí v Dětském centru při Thomayerově nemocnici v Krči. Předání hraček a potřeb proběhlo za účasti
radního pro školství a vzdělávání Jaroslava Mítha (ODS), zástupkyně starosty pro sociální oblast Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ), ředitele Thomayerovy nemocnice Zdeňka Beneše a ředitelky Dětského centra při Thomayerově nemocnici Jaroslavy Lukešové.
„Je vidět, že z naší charitativní akce se stala
již tradice, v letošním roce jsme předali rekordních 60 pytlů a 40 krabic materiální pomoci, od
dětských plen až po zubní pasty,“ uvedl radní
Jaroslav Míth a podotýká: „Tato akce nám pomáhá významně i výchovně, když otevřeně ukazuje našim dětem, s jakým osudem se musí potýkat jejich vrstevníci.“
Mimo materiální sbírky uspořádaly ZŠ Jeremenkova, ZŠ Jižní, ZŠ U Krčského lesa a MŠ
V Zápolí prodejní benefici svých výrobků a výtě-

■ Zástupkyně starosty Iva Kotvová a radní Jaroslav Míth se zúčastnili předání materiální sbírky. Foto: Praha 4

žek pak předaly ve formě finančního daru.
„Děkuji všem zaměstnancům škol, rodičům
a dětem, kteří se sbírky zúčastnili a pomohli tak

Studenti Střední školy gastronomické
a hotelové získávali zkušenosti v Číně
V závěru loňského roku se skupina žáků Střední
školy gastronomické a hotelové vypravila z branické Vrbovy ulice až do čínského Pekingu.
Studenti maturitních oborů hotelnictví, cestovních ruch a gastronomie a výučních oborů
kuchař-číšník a cukrář odjeli sbírat dojmy, zážitky i zkušenosti do partnerské školy Beijing
Jingsong Vocational School. Ale není škola jako
škola. Ráno budíček, snídaně a výuka. Ranní
rozcvičky byli sice studenti (jako hosté) ušetřeni, ale hodin čínštiny nikoliv. Teoretické vyučování v anglickém jazyce o čínské kultuře, pohostinnosti, hotelnictví a cestovním ruchu pak
o víkendech doplňovaly exkurze po nejznáměj-

■ Studenti pilovali praktické zkušenosti po
boku svých čínských kolegů. Foto: SŠGH

ších čínských památkách. Fotografie z Velké
čínské zdi, Zakázaného města, Letního paláce
čínských císařů, centra Pekingu, ubytování
a cesty pak po návratu účastníci prezentovali
svým spolužákům, včetně mnoha faktů i překvapivých historek.

Poznávali gastronomický Peking
Praktické vyučování se zaměřovalo především na
pokrmy tradiční místní kuchyně, specifika prostírání a stolování, základy přípravy a servírování
tradičního čínského čaje, carving ovoce a zeleniny po čínsku. Aby se dostali blíže ke standardům
hotelnictví v této specifické zemi, naši studenti
navštívili několik hotelů v centru Pekingu.
Nyní již ve svých životopisech mají kromě
praxe v luxusních hotelech a restauracích v Praze, Španělsku a Německu také Čínu. Na konci
výměnného pobytu byla podepsána smlouva
o spolupráci mezi pražskou a čínskou školou.
Další žáci se tedy mohou těšit na příští výpravu
do Číny.
„Naším záměrem při dojednávání tohoto výměnného studijního pobytu bylo prohloubit
v našich žácích zájem o odvětví, ve kterých se
vzdělávají, a rozšířit jim obzory. Přece jenom žili téměř tři týdny ve zcela kulturně odlišném
prostředí, než jaké znají z České republiky, což
je rozhodně nezapomenutelný zážitek,“ řekl Karel Vratišovský, ředitel školy.
Pokud vás zajímají další podrobnosti, běžte se
do této školy podívat na dny otevřených dveří.
Ty nejbližší se konají 11. a 23. února. 
(red)

v adventním čase dětem, které se ocitly bez svého přičinění v obtížné životní situaci,“ dodala
zástupkyně starosty Iva Kotvová. 
(red)

rodiče, naučte se
první pomoc!
MČ Praha 4 připravila ve spolupráci s Českým červeným křížem pro maminky na mateřské či rodiče na
rodičovské dovolené opakování kurzu první pomoci
s praktickými ukázkami. Účastníci se naučí, jak pomoci dítěti v bezvědomí, vyzkouší si resuscitaci na figuríně kojence a předškolního dítěte. Dále se naučí záchranu dusícího se dítěte, výuka se bude týkat i běžnějších úrazů, jako jsou popáleniny apod.
Pro absolventky kurzu má MČ Praha 4 připraven
ještě malý dárek, který maminkám v úvodu kurzu
předá zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/
SZ), v závěru maminky obdrží osvědčení o absolvování kurzu a praktickou brožuru.
Kurz v délce 4 hodiny se uskuteční 18. 2. od
9.00 do 13.00 hodin (v průběhu kurzu bude přestávka). Kurz se koná ve 2. patře Nuselské radnice
v místnosti č. 205.
Každá účastnice kurzu zaplatí jen 25 % ceny kurzu,
tj. 100 Kč, zbylou částku hradí MČ Praha 4. Podmínkou účasti na kurzu je trvalé bydliště na území MČ
Praha 4. Přihlášky na kurz se přijímají od 10. 2. od
8.00 hod. na bezplatné telefonní lince 800 100 128.
V případě potřeby je možné zajistit hlídání dětí, což je
třeba závazně nahlásit při přihlašování, aby byl
(red)
zajištěn potřebný počet chův. 

ŠKOLA POPTÁVÁ
KUCHAŘKU
ZŠ Ohradní, Praha 4, přijme ihned do školní jídelny kuchařku nebo pomocnou sílu na plný úvazek. Bližší in(red)
formace na tel. 261 109 528. 
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volnýčas
PODANÁ RUKA PŘI
ŽIVOTNÍ KRIZI

Běžecká škola nemá
zimní spánek

KOMUNITA SEBEREVOLTA
MYSLÍ NA OSTATNÍ

V rámci sociální poradny při Husově sboru bude od února nabízena nová bezplatná služba - doprovázení
v obtížných životních situacích. Je určena lidem,
kteří se ocitli na životní křižovatce (ztráta práce, neshoda
v rodině, ztráta blízkých, osamělost, nejistota...) a hledají
porozumění, dočasnou podporu, možnost s někým o své
situaci promluvit, sdílet své obavy a společně hledat, jak
takovou situaci dobře zvládnout. Službu je možné využít
pravidelně v úterý od 9.30 do 12.30 hod. v Husově sboru, Táborská 317/65, Nusle nebo v jiný den po předchozí
domluvě na telefonu 604 500 173.
(red)

Běžecká škola Prahy 4 vyrazila do nového roku už 1. ledna
ve 12 hodin. Novoroční sportování přilákalo přes pět desítek běžců včetně celých rodin a dva kočárky. Však se japonští turisté na Vyšehradě, kam jednu velikou skupinu zavedli
dva tradiční vodiči, nestačili divit (a uhýbat). Účastníci uběhli
celkem 6 km po rovině, do schodů i z kopce, včetně rozcvičení a závěrečného finiše. Běhů se můžete zúčastnit každý
čtvrtek, sraz je ve Žlutých lázních od 18 hodin (šatny, sprchy,
(red)
občerstvení i parkování zdarma).

Seberevolta - Praha je pozitivní komunita, která inspiruje
mladé lidi ke zdravému životnímu stylu nejen cvičením těla,
ale i ducha. Funguje již více než tři roky a během té doby
se v Praze a po celé ČR velmi rozšířila stavba venkovních
posilovacích hřišť, která poskytují zázemí všem komunitám,
včetně Seberevoltě. „Stojíme si za tím, že nepotřebujeme
alkohol ani ostatní drogy k tomu, abychom se dobře bavili.
Klademe důraz na hodnoty jako zodpovědnost, morálka,
pokora, disciplína, vytrvalost, tvořivost, tolerance a spolupráce,“ říká Petr Varga ze Seberevolty a pokračuje: „Volný
čas věnujeme tomu, co je prospěšné jak pro nás, tak pro
společnost, například sběru odpadků v přírodě, darování
oblečení, ´free hugs ´ (objetí zdarma) a přednáškám na základních školách, kde motivujeme mládež ke smysluplnějšímu trávení volného času a také ukazujeme, že s vlastní
vahou těla může cvičit opravdu každý, stačí jen odhodlání.“ Seberevolta Praha přivítá nové zájemce na všech trénincích i na dalších akcích, které pořádá. Sraz je každou
neděli od 18.00 hod. v prostorách Xfitness v Braníku (aut.
zastávka U Staré pošty), kontakt najdete na Facebooku –
skupina Seberevolta – Praha.
(red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
5 KUFŘÍKŮ
S IGRÁČKEM!

■ Někteří odvážlivci vyběhli na Nový rok bosky… Foto: BŽ

PLES POMÁHÁ ŽENÁM S RAKOVINOU PRSU
V pořadí druhý ročník plesu pro neziskovou organizaci Mamma HELP, která pomáhá ženám s rakovinou prsu, se uskuteční 2. dubna od 19 hodin ve velkém sále Lucerny Praha. Organizátoři slibují nejen zajímavý program například s krásným
zpěvem Laďi Kerndla nebo jedinečným komikem a kouzelníkem Richardem Nedvědem, ale i zajímavé soutěžní ceny, mezi
kterými nebude chybět ani setkání se známými televizními tvářemi. Záštitu nad akcí převzala Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ),
zástupkyně starosty MČ Praha 4. Více informací o akci a předprodeji vstupenek na www.ersi.cz.
(red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Známá postavička mnoha profesí v posledních letech opět
patří mezi ikony českého hračkářského průmyslu a letos slaví
40. narozeniny. Záchrana této hračky je právem připisována
panu Miroslavu Kotíkovi, majiteli firmy EFKO, české společnosti na výrobu společenských her a hraček. Obnovením výroby v roce 2010 si majitel společnosti splnil svůj dětský sen
– dát lesk a slávu původní a nejznámější české hračce. IGRÁČEK získal také dvě zásadní novinky v příslušenství, které přispívají k tomu, že se jedná o moderní hračku 21. století. První z nich je ojedinělý praktický přenosný kufřík, který po rozložení vytváří IGRÁČKOVI prostředí dané profese, a druhou
jsou autíčka, modifikovaná do mnoha různých verzí.

soutěžní otázka:
Kde se Igráček vyrábí?

a) Nové Veselí

b) Poděbrady

c) Plzeň

Nápověda na www.efko.cz.
Praktický Igráčkův kufřík Hasič s doplňky získá
14., 34., 64., 95. a 121. správná odpověď, zaslaná do
12. února 2016 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z lednového ČÍSLA:
(správná odpověď – NeoSmile 3D): Věra Holubová,
Ivan Sochor a Jana Kestřánková. Gratulujeme!

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

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

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

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

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání: www.ceskydomov.cz
Uzávěrka březnového čísla je 12. února 2016.

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

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).
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inzerce
ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

PRO VELKÝ ZÁJEM PRODLUŽUJEME!

NOVĚ V PRODEJI TERMÍN ÚNOR-DUBEN 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU
hosté:

Helena vondráčková , adéla gondíková a David gránský

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
j. langmajer · p. vítek · j. ASTEROVÁ · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
m. nosková · h. křížková · R. FIŠAROVÁ · H. KŘÍŽKOVÁ · b. slezáček · A DALŠÍ...
Generální partner

WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ

hlavní partneŘI

Mamma Mia! tančí
s
producenti

DARK STYLE
Agency
SC-351899/06

SVĚTOVÉ HITY VE STYLU GREGORIÁNSKÝCH CHORÁLŮ

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

OD DUBNA 2016

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

NOV É CD V PRO DEJ I

11. 5. 2016 PRAHA Kongresové centrum
WWW.GREGORIAN.CZ

SC-351899/07

HVĚZDNÉ OBSAZENÍ - VŠECHNY PÍSNĚ Z FILMU
JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
SC-351899/08
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činohra
UVÁDÍME
V NÁRODNÍM
DIVADLE

MANON
LESCAUT
Vítězslav Nezval

Hrajeme od 11. února
www.narodni-divadlo.cz

SC-361121/02

