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slovostarosty
projednávání rozpočtu na letošní rok, a také
mimořádný úklid a údržba zeleně.
I v letošním roce pokračujeme v boji proti
předimenzovaným stavbám na území naší
městské části. Tentokrát to je projekt bytového
domu v Hodkovičkách v ulici Na Lysinách se
čtyřmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími, s 13 bytovými jednotkami a 27 parkovacími
stáními. Z projektu je patrné, že záměrem stavebníka je především maximální zastavěnost
pozemků bez ohledu na okolí, nikoli snaha
o vhodné dotvoření nynější zástavby. Mohu
vám slíbit, že využiji všech možností, které
mi stavební zákon dává, abych tento projekt
zastavil.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
hezké jarní počasí pokračuje a u nás v městské
části se díky tomu naplno rozbíhají opravy
a investice, které jsme slíbili realizovat při

Musím se s vámi podělit také o nepříliš
dobrou zprávu, která přišla z pražského
magistrátu. Hlavní město Praha chce zvýšit
poplatek, který platíte za komunální odpad.
Domníváme se, že v dnešní ekonomicky nelehké
situaci to není dobrý nápad a navrhli jsme hlavnímu městu, aby náklady za komunální odpad
Pražanů byly plně hrazeny z příjmů z odvodů
loterií a jiných podobných her. Více si o tom můžete přečíst na straně 27 tohoto čísla Tučňáka.

Vážení čtenáři, v březnu jsme si připomněli
výročí narození a odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, filozofa, politika a státníka, který se zasloužil o vznik
samostatného československého státu. A nejen
to, stal se symbolem morální velikosti a velké
autority i milovaným prezidentem, kterému lid
s láskou přezdíval tatíček Masaryk.
Odkazem našeho prvního prezidenta je především nesmlouvavé úsilí o prosazování pravdy.
Masaryk odsuzoval pokrytectví a plané vlastenčení, příčil se mu český nacionalismus, ostře
vystupoval proti rasovým předsudkům a nesnášel
sílící antisemitismus. Jeho heslem bylo: „Nebát
se a nekrást“. Myslím, že nic z jeho odkazu neztratilo smysl ani dnes, i když od smrti Tomáše
Garrigua Masaryka uplynulo už více než 70 let.
Na závěr mi ještě dovolte, abych vám připomněl e-mailovou adresu pro vaše připomínky:
starosta@praha4.cz.

Pavel Caldr, starosta
městské části Praha 4
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párkrát zaběhat, ale samotného vás to nebavilo? Chcete
zhubnout? Potřebujete se vyrovnat se stresem nebo si
jen vyčistit hlavu? Tak právě pro vás je určena nová
aktivita MČ Praha 4 – bezplatná Běžecká škola Prahy 4!
S novým provozovatelem, kterým je o. s. Soft Palm,
začal Hospic Malovická opět přijímat pacienty v terminálním stadiu nemoci.
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Velkou zásluhu na historické zlaté olympijské medaili
ze snowboardcrossu, kterou v Soči získala Eva Samková, má Marek Jelínek, trenér snowboardové reprezentace. Jak závod prožíval, proč chtěl skočit z Nuselského
mostu a jaké má další plány, to vše najdete v našem
rozhovoru. A jeho zlatá svěřenkyně prozradila, co ji po
návratu domů udělalo největší radost.
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S názvem 4-Majetková se asi setkala většina obyvatel
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jaké činnosti vykonává a pro koho? Víte rovněž, s jakými problémy a jakým způsobem se obrátit na její
zaměstnance?
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Nedostatečný počet volných míst v mateřských školách
v jiných částech Prahy či v satelitech za metropolí vede
některé zoufalé rodiče k tomu, že účelově mění trvalý
pobyt, aby zajistili přijetí svého potomka do školky
mimo oblast skutečného trvalého bydliště. Proč tím
způsobují naší městské části problémy? Nejen o tom
informuje v rozhovoru zástupkyně starosty Ivana
Staňková.
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Ústav sociálních služeb Prahy 4 pomáhá zdravotně
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řadu služeb ulehčujících život. Jejich přehled najdete
v dubnovém i v květnovém čísle.
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témaměsíce

UDĚLEJME ZE SPOŘILOVA

LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT!
Z výsledků měření imisí na Spořilově v roce 2013 vyplývá, že kamiony extrémně zatížená oblast Spořilovské patří z hlediska životního prostředí k nejhorším
místům v Praze. Ovzduší v centru této hustě obydlené oblasti je srovnatelné
s Legerovou ulicí.
Z imisních map
Prahy (Atlas životního
prostředí) dokonce
vyplývá, že oblast
Spořilovské je zasažena nejvyššími koncentracemi prachových částic (PM10)
v největším rozsahu
z celé Prahy. Plošně
Jiří Bodenlos, 1. zástupce jsou více zasaženy již
starosty
jen některé oblasti
Pražského okruhu, kde ale není zástavba.
Problematické jsou také vysoké hodnoty
oxidů dusíku (NOx). Průměrný index kvality
ovzduší je v oblasti Spořilovské 0,8–1,0, což
znamená velmi špatné životní prostředí.

ZPLODINY Z DIESLOVÝCH MOTORŮ
ZPŮSOBUJÍ RAKOVINU
„Vinou nadměrně znečištěného ovzduší
a extrémního hluku z dopravy jsou značnému
zdravotnímu riziku vystaveny tisíce obyvatel.
Varující je, že měření imisí prokazuje maxima
škodlivin a překročení limitů u Spořilovské právě v době po odvedení poloviny kamionů,“ říká
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Vážnost situace potvrzují i měření pro zdraví
nebezpečných PM2,5 (MUDr. Šrám) a nanočástic (Dr. Vojtíšek). Alarmující je vysoký výskyt
kardiovaskulárních obtíží a nádorových onemocnění. Zplodiny z dieslových motorů prokazatelně způsobují rakovinu, stejně jako ovzduší
znečištěné dopravou. Je proto nutné, aby silnice
v centru Spořilova přestaly co nejdříve plnit úlohu tranzitních komunikací, kterými řidiči jen
projíždějí do jiných oblastí, a byl na nich zajištěn především plynulý provoz.
„Naším společným cílem je, aby se Spořilov
stal co nejdříve lepším místem k životu. Je dobré si uvědomit, že jsme byli a stále zůstáváme
nejdiskriminovanější velkou skupinou obyvatel
v Praze. Přitom těžké kamiony byly vyhnány
z Barrandova, Braníka, Krče i Říčan. Jsme jediné
sídliště v Praze, ČR a pravděpodobně i Evropě,
jehož centrem projíždí devastující těžký tranzit,“ říká Jana Růžičková, místopředsedkyně
občanského sdružení SOS Spořilov, a pokračuje:
„Je logické, že chceme stejně kvalitní podmínky
k životu jako obyvatelé výše uvedených oblastí.
Rezidenčním čtvrtím v Praze 4 a 5 se navíc
ulevilo i od tranzitní osobní dopravy. Spořilov
však zůstává nadále zahlcen kolonami kamionů,
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automobilů a autobusů. Zdravotní rizika jsou
přitom vzhledem k extrémní kumulaci dopravy
právě na Spořilově největší. Navíc soudy vyšly
vstříc Běchovicím, aniž by posuzovaly, co znamená toto rozhodnutí pro statisíce obyvatel
Prahy 4.“
MČ Praha 4 i pražský magistrát si uvědomují
vážnost situace a obě instituce podnikají kroky
ke zlepšení životních podmínek občanů na
Spořilově. Senátorka Eva Syková (ČSSD) přenesla problematiku Spořilova i na půdu senátu
a díky ní jsou do projektu Spořilov zapojeni
i vědci (viz rámeček). Z iniciativy Jiřího Bodenlose se diskutuje o možnosti nabídky cenově
zvýhodněných pobytů pro občany Spořilova
v rekreační chatě MČ Praha 4 Vápenka v Krkonoších. „Především rodiny s dětmi a senioři by
určitě tento ozdravný pobyt uvítali,“ domnívá se
Jiří Bodenlos.

ZASTŘEŠENÍ OMEZÍ HLUK
Životnímu prostředí na Spořilově mělo pomoci zprovoznění mostu u Depa Kačerov a odvedení části kamionů ze Spořilovské. Částečně se tak

stalo, nicméně desítky řidičů nákladních vozů
si stále, i přes zákaz, zkracují cestu po Spořilovské.
„Požádali jsme proto policii, aby neoprávněný
vjezd pokutovala, a tím účinně působila na dodržování příkazových značek,“ říká Jiří Bodenlos, který upozorňuje na zhoršený technický
stav kamionů. „Ve Středočeském kraji je mnoho
skladů, ze kterých se do Prahy dováží zboží.
A právě technický stav převážejících vozidel je
velice diskutabilní a patří mezi největší znečišťovatele ovzduší na Spořilově. Velice bych proto
uvítal, kdyby pražský magistrát uvolnil finance
na nákup mobilních měřicích stanic, se kterými
by policisté mohli kontrolovat způsobilost
vozidel k provozu.“
Populistické hlasy, volající po zavedení mýtného na Spořilovské, nechávají 1. zástupce
starosty MČ Praha 4 chladného. „Brání tomu
hodně překážek jak legislativních, tak administrativních,“ informuje Jiří Bodenlos, který pro
zlepšení života Spořilovských požaduje dostavbu protihlukových opatření a zastřešení Spořilovské. „I po dostavbě silničního okruhu bude
Spořilovskou denně projíždět oběma směry
až 50 000 vozidel. Zastřešení omezí hluk na
minimum a navíc umožní prodloužit tramvajovou trať směrem na Prahu 11,“ uzavírá Jiří
Bodenlos.

Dieselové kamiony zásadním způsobem znečišťují životní prostředí na Spořilově.

Ilustrační foto: SOS Spořilov
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SPOŘILOV SPOUTÁ MONITORUJÍCÍ SÍŤ
V Laboratoři speciálních projektů Fakulty dopravní ČVUT vzniká
nová senzorická síť určená pro Spořilov. Účelem pilotního projektu
je vývoj, rozmístění a provoz experimentální senzorické sítě pro monitoring životního prostředí s následným vlivem na řízení dopravy.
„Síť bude poskytovat cenné informace o aktuálním stavu škodlivých
emisí a hluku z dopravy a dalších zdrojů znečištění. Ty pak mohou
pomoci městské části zavádět účinná opatření a hodnotit jejich vliv.
Data však budou dostupná i široké veřejnosti online a pro obyvatele
tak nebude problém zjistit, jak je na tom aktuální stav životního
prostředí poblíž jejich domova,“ informuje 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos (ČSSD).
Senzorická síť bude obsahovat až třicet samostatných měřicích
bodů rozmístěných v dané lokalitě tak, aby nejen změřily požadované veličiny, ale současně informovaly o směru jejich šíření. V rámci
projektu se budou měřit především emise SO2, NO2, CO, VOC (těkavých organických látek), prachové částice a úrovně hluku, které
v lokalitě Spořilova obklopeného komunikacemi s velmi
vysokou intenzitou dopravy představují závažný problém.

Senzorická síť Trafficsens bude co nejvíce flexibilní a v případech, kdy je zaznamenáno překročení limitu v daném místě, může aktivovat měření s menšími intervaly v okolních bodech,
či v opačném případě jednotky uspat a šetřit elektrickou energii.
Vizualizace: P. Brynda

NA MAGISTRÁTU SE OPĚT JEDNALO O SPOŘILOVSKÉ ULICI
Na poslední únorový
den svolal náměstek primátora hlavního města
Prahy Jiří Nouza (TOP
09) další z řad jednání
k aktuální situaci kolem
Spořilova. Jednalo se
především o prezentaci
výsledků měření imisí
u Spořilovské ulice
Alois Těšitel, zastupitel a stanovení dalšího poMČ Praha 4
stupu. Výsledná čísla
nedávného týdenního měření vnitřních a venkovních
prostor v těsné blízkosti Spořilovské odhalila skutečnost, že mikročástice PM 2,5, tedy velmi jemný a škodlivý prach, překročily maximální limity.

„Oceňuji aktivitu magistrátu, který se v posledních
několika měsících začal problematice kolem Spořilovské pod vedením náměstka Nouzy opravdu intenzivně
věnovat. Není tu snaha o nepříjemných věcech jen
mluvit, ale jsou vidět konkrétní činy. Toto měření nemůžeme brát na lehkou váhu,“ uvedl Alois Těšitel (TOP
09), zastupitel MČ Praha 4, který se jednání na magistrátu zúčastnil.
„Příkladem může být rekonstrukce a zprovoznění
mostu u Depa Kačerov, který odvedl část kamionů, dále vybudování protihlukové stěny mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická, nebo plánovaná instalace mobilních protihlukových stěn pro Spořilovskou. Nesmíme
také zapomenout na plánované položení protihlukového asfaltu v úseku Spořilovská – Senohrabská, dále
také na revitalizaci existující protihlukové stěny mezi

ulicemi Sliačská a Spořilovská, kde se počítá s jejím
doplněním formou nového obkladu a utěsnění. Jedná
se však pouze o částečná řešení, protože, a to jsme se
s ostatními účastníky setkání jednoznačně shodli, jediným řešením této situace je dostavba Pražského okruhu směrem na Běchovice,“ doplnil Alois Těšitel.
Kromě zástupců magistrátu, městské části Praha 4,
ministerstev a dalších zástupců zákonodárců se jednání zúčastnily i spořilovská občanská sdružení a zástupci TSK a Státního zdravotního ústavu. Všichni účastníci
se shodli, že podobné výzkumy a měření musí probíhat
i nadále, jelikož jsou důležitými údaji pro směřování
dalších opatření. „Není možné brát je na lehkou váhu,
protože upozorňují na významná zdravotní rizika obyvatel žijících v těsné blízkosti,“ dodává Alois Těšitel,
který pochází a žije na Spořilově.

ODMÍTÁME KÁCENÍ KOTĚROVA STROMOŘADÍ!

1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
Pevně doufám, že Pražská vodohospodářské
společnosti (PVS) svůj záměr nechat vykácet
Kotěrovo stromořadí přehodnotí a i nadále
bude lipová alej součástí Kvestorské ulice.
Neumím si představit, že bychom kácení zdravého stromořadí jen tak přihlíželi se založenýma rukama. Postavili jsme se na stranu občanů, kterým se nelíbí, že se PVS rozhodla vrátit
ke svému původnímu záměru pokácet pět lip
několik měsíců po provedení výkopových prací
spojených s rekonstrukcí vodovodu.

Radnice reagovala rychle. Odbor životního
prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 vydal
25. února předběžné opatření, kterým PVS
přikazuje zdržet se činnosti, která by mohla
způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných částí přírody, spočívající v kácení 5 lip
velkolistých, a to do doby, než bude vydáno
rozhodnutí podle ustanovení § 66 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
K rozhodnutí přispělo významnou měrou
úsilí místních obyvatel. Představitelé samosprávy pak celou situaci prošetřili a hledali řešení.
A přesně tak by se mělo na úrovni městské
části jednat. Každý občan by měl vědět, že na
radnici má svého zástupce a že se na něj může
spolehnout, když bude potřebovat.
Zdravé stromy musí zůstat stát. To je podle
mě jasné. Otázkou zůstává, zda se podaří
zachránit všech 39 vzrostlých lip. Záleží to zejména na jejich stavu. Pokud budou stromy

zdravé, není důvod je kácet. Kácet by se měly
případně jen ty, které jsou zdravotně poškozené a tím i nebezpečné. Vše necháme posoudit
soudního znalce.
Tímto způsobem jsme postupovali už v případě stromů v Jeremenkově ulici. Tam chtělo
Hlavní město Praha vykácet až 47 stromů.
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu
MČ Praha 4 ustanovil s ohledem na velký ekologický a funkční význam dřevin v Jeremenkově a za účelem zjištění všech podkladů pro
vydání rozhodnutí soudního znalce, aby zjistil
zdravotní stav dřevin, jejich provozní bezpečnost, perspektivu na daném stanovišti a ekologickou hodnotu těchto dřevin v lokalitě. Ten
v závěru svého posudku doporučil kvůli
infekčnímu stavu ke kácení z celkového počtu
47 lip pouze osm stromů. Podobně je potřeba
ochránit i většinu stromů v ulici Kvestorské.
To je můj cíl!
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aktuálně

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 4
ODSTARTUJE JIŽ ZAČÁTKEM DUBNA!
jovníci s nadváhou a další.
Organizátoři všem slibují
pravidelné tréninkové
konzultace i nové tréninkové trasy pro běžce, kteří
už mají svoje obvyklé cesty prokřižované.

Ilustrační foto: Ladislasv Adámek

První sraz je naplánován na čtvrtek 3. dubna
v 17.30 hod. v Krčském
lese u můstku k rybníku
U Labutě. Na místě běžečtí odborníci nejprve příchozí rozdělí podle jejich
výkonnosti, poté se všichni společně lehce
protáhnou a bude následovat samotný běh po
trasách, odpovídající fyzickým možnostem jednotlivých tréninkových skupin. „Běhat může
skutečně každý, záleží jen na jeho odhodlání

O OBYTNÉM SOUBORU BRANÍK
A METROPOLITNÍM PLÁNU
Před několika lety se
Rada MČ Praha 4 na
žádost magistrátního
Odboru územního plánu vyjádřila souhlasně
k úpravě kódu využití
území mezi ulicí Ke
Krči a Kunratickým potokem v Braníku ze
stupně „D“ na „G“ pro
část plochy všeobecně
Radní Milan Mikunda
obytné (OV).
„Rozhodnutí bylo plně v kompetenci bývalého starosty Pavla Horálka a členů tehdejší rady.
Již několikrát v průběhu let 2011 a 2012 jsem
se nejen já, ale i ostatní členové Zastupitelstva
městské části Praha 4 vyjádřili nesouhlasně
k tehdy projednávanému stavebnímu záměru
Obytný soubor Braník. Nový spoluvlastník
nemovitosti zatím k 28. 2. 2014 nepodal žádost
o povolení této stavby,“ říká radní Milan Mikunda (nezařazený) a pokračuje: „ K zajištění podmínek pro příznivější řešení stavby s ohledem
na okolní zástavbu jsme se v prosinci 2013 na
zasedání Rady MČ Praha 4 rozhodli požádat
magistrátní Odbory stavební a územního plánu
o zrušení úpravy využití území a vrácení zpět
kódu ,D‘. Tato žádost byla městské části Praha 4
zamítnuta.“
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Starosta Pavel Caldr proto v rámci zajištění
kontroly záměrů v území opětovně urgoval
Magistrát hl. m. Prahy o svěření pozemku
v sousedství plánované stavby do správy městské části Praha 4, které zatím nebylo ukončeno.
„Mohu ale všechny ubezpečit, že situaci
nepřestávám sledovat a budu podle svých kompetencí chránit obyvatele stávající okolní zástavby před negativními vlivy výstavby,“ dodává
starosta.

a vůli. Nenechte si proto ujít tuto výjimečnou
šanci a přidejte se k těm, kteří již pravidelně
sportují, nebo mají snahu začít žít zdravěji,“
vyzývá starosta Pavel Caldr. Podrobné informace najdete na www.behamenactyrce.cz. Partnerem projektu je RUNGO.cz.
(md)

UŽIJTE SI
ODPOČINKOVÝ
TÝDEN NA VÁPENCE
Foto: Martin Dudek

Byli jste si párkrát zaběhat, ale samotného
vás to nebavilo? Chcete zhubnout? Potřebujete
se vyrovnat se stresem nebo si jen vyčistit hlavu? Tak právě pro vás je určena bezplatná
Běžecká škola Prahy 4!
Běhání prožívá svoji renesanci a věnuje se
mu denně miliony lidí po celém světě. Není divu, jde o nízkonákladový sport, běhat lze za každého počasí a jako
doplněk je běh vhodný k jiným sportovním činnostem. „Praha 4 má navíc ideální podmínky pro běhání, od asfaltového
nábřeží v Podolí až po parky a lesy v Krči či
v Hodkovičkách,“ připomíná starosta Pavel
Caldr, který nový projekt MČ Praha 4 podporuje. Běžecká škola Prahy 4 má za cíl sdružit
všechny příznivce běhání a umožnit jim, podle
jejich výkonnosti, společný a tělu zdravý pohyb
v tréninkových skupinách. Přihlásit se tedy
mohou jak výkonnostní běžci, tak i naprostí
začátečníci, skupinky přátel, maminky s malými
dětmi, senioři, notoričtí odvykači kouření, bo-

PODNĚTY PROJEDNÁNY
Během uplynulých měsíců měli občané
Prahy 4 možnost vyjadřovat své podněty k Metropolitnímu územnímu plánu hl. m. Prahy,
jehož návrh se v současné době zpracovává na
odborném pracovišti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Všemi obdrženými podněty
se na svém březnovém zasedání zabývala
Komise rozvoje Rady MČ Praha 4, která doporučila vytvořit z přijatých podnětů podklad pro
rozhodování Zastupitelstva MČ Praha 4 o připomínkách k návrhu Metropolitnímu územnímu
plánu hl. m. Prahy, který by podle slov pořizovatele měl být představen veřejnosti v průběhu
dubna či května tohoto roku,“ informuje radní
Milan Mikunda. O zveřejnění návrhu Metropolitního územního plánu a lhůtách na vyjádření
budou občané včas informováni.

Okolí chaty Vápenka nabízí romantická zákoutí.
Městská část Praha 4 nabízí veřejnosti po
celý červenec možnost relaxačního pobytu
v chatě Vápenka v Krkonoších.
Týdenní pobyty jsou od soboty do soboty,
popř. lze domluvit i kratší. V termínech
28. 6.–5. 7. a 5.–12. 7. s možností zajištění
dopravy, jinak individuální doprava.
Ceny: děti do 3 let zdarma, děti do 15 let
560 Kč/den s plnou penzí, dospělí od 15 let
775 Kč/den s plnou penzí, dospělí nad 65 let
645 Kč/den s plnou penzí (lze domluvit
i polopenzi). Info na www.4-majetkova.cz.
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RADNICE POMÁHÁ OBČANŮM
V BOJI PROTI DEVELOPERŮM

PŘEDIMENZOVANÁ STAVBA VADÍ
Zatímco v Lomnického ulici je stavba poza-

Ten je totiž v zásadním
rozporu s navrženými limity
výstavby přijatými Zastupitelstvem městské části Praha 4
pro lokalitu Hodkoviček.
Stavebník již požádal o umístění této stavby, resp. o změnu územního rozhodnutí
o umístění stavby původního
bytového domu z roku 2008,
který na pozemku nyní stojí.
Stavební odbor úřadu městské části Praha 4 jeho návrh
na změnu územního rozhodnutí 24. února 2014 zamítl.
„Naše městská část s předimenzovanou stavbou VilaFoto: Martin Dudek
domu Hodkovičky nesouhlasí
a nebude souhlasit,“ uvedl
STAVBA v Lomnického ulici je dělníky dočasně opuštěna.
dále starosta Pavel Caldr.
„Mohu ujistit všechny občany, že naše nesoustavena, v Hodkovičkách se ještě nekoplo do
hlasné stanovisko uplatníme při všech řízeních
země, nicméně i zde se již místní obyvatelé
obávají nejhoršího. Projekt Viladům Hodkovičky vedených podle stavebního zákona, ve kterých
v ulici Na Lysinách je podle občanského sdruže- budeme účastníky, stejně jako tomu bylo v případě jiného předimenzovaného bytového domu
ní Přátelské Lysiny předimenzovaný a zcela
v ulici Na Lysinách nebo projektu v Korandově
nevhodně a necitlivě umístěn v bezprostřední
ulici.“
blízkosti lesa. Navíc na pozemcích, které jsou
na veřejnou komunikaci napojeny pouze
částečně zpevněnou úzkou účelovou komunikací – lesní cestou.
„Z projektu je patrné, že záměrem stavebníka
je především maximální zastavěnost vlastních
pozemků bez ohledu na okolí, nikoli snaha
o vhodné dotvoření nynější zástavby,“ uvedl
starosta Pavel Caldr a podotýká: „Osobně považuji tuto lokalitu za stavebně a dopravně vyčerpanou a jsem si vědom i všech dopravních komplikací, které mohou realizací projektu Viladům
Hodkovičky nastat.“ Starosta proto podpořil
petici občanského sdružení Přátelské Lysiny,
které nesouhlasí s výstavbou bytového projekPROJEKT Viladomu Hodkovičky místní obyvatelé odtu o čtyřech nadzemích a dvou podzemních
mítají z důvodu předimenzovanosti stavby.
podlažích.
Vizualizace: archív

Hned dvě kontroverzní stavby zvedají
krevní tlak obyvatelům Prahy 4 a radnice naší městské části se
snaží najít řešení, jak nenasytné developery
usměrnit.
První problematickou výstavbou je administrativní a bytový komplex v ulici Lomnického
v Nuslích. Stavební odbor Úřadu městské části
Praha 4 tuto stavbu zastavil, protože byla prováděna v rozporu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vlastník stavby se
proti rozhodnutí odvolal. „Rada městské části
Praha 4 nesouhlasí s nezodpovědným postupem
investora, který nedodržel platné stavební povolení a navzdory rozhodnutí vydanému v červnu
2013, aby zastavil stavební činnosti, pokračoval
ve výstavbě,“ uvedl starosta Pavel Caldr a dodává: „Pokuta udělená stavebním úřadem za nedodržení stavebního povolení je proto podle mého
názoru naprosto oprávněná.“
Rada městské části Praha 4 se snaží obyvatelům z okolní zástavby pomoci. V lednu 2014 se
uskutečnilo jednání mezi Prahou 4 a zástupci
stavebníka. Starosta Pavel Caldr na tomto jednání vyzval stavebníka k respektování stavebního
zákona, stavebník poté mj. přislíbil uskutečnit
setkání se zástupci petičního výboru občanů
s cílem pomoci k narovnání budoucích vztahů
v této lokalitě a k eliminaci nepříznivých vlivů
stavby.
„Osobně chci naše obyvatele ubezpečit, že
situaci kolem této kontroverzní stavby sleduji
a budu i nadále sledovat. Stavební úřad jsem
požádal, aby prováděl častější šetření na této
stavbě a zajistil důsledné dodržování všech
předpisů,“ uvedl dále starosta Pavel Caldr a uzavírá: „Trvám na tom, že součástí výstavby musí
být realizace nařízených sadových úprav a výsadba aleje podél ulice Lomnického.“
Starosta Pavel Caldr

HOSPIC MALOVICKÁ OBNOVIL ČINNOST
S novým provozovatelem, kterým je o. s. Soft
Palm, začal Hospic Malovická opět přijímat pacienty v terminálním stadiu nemoci.
„Dodrželi jsme slovo, které jsme dali veřejnosti, a znovu po nezbytných hygienických
a provozních úpravách objektu otevíráme hospicový dům v Malovické pro pacienty,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Jsem rád, že se nám to podařilo v krátké době od jeho uzavření v listopadu
loňského roku a chci ocenit úsilí všech, kteří se
na rychlém znovuotevření podíleli.“
Hospic, který městská část Praha 4 v roce

2010 zrekonstruovala a vybavila na své náklady
za částku téměř 80 milionů korun, bude nadále
sloužit svému účelu – poskytování lůžkové
paliativní péče pacientům v terminálním stavu
nemoci.
„S příchodem nového provozovatele dojde
ke zlepšení poskytovaných služeb a zároveň
se plánuje snížení nákladů za poskytnuté služby
na straně rodin. Změny jistě ocení rodinní příslušníci, kteří pro své nejbližší vyberou právě
hospic v Malovické ulici,“ uvedl dále starosta
Pavel Caldr.

Přijímání žádostí probíhá vždy
v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin
a ve středu od 14.00 do 18.00 hodin
na adrese Malovická 3304/2, Praha 4.
V případě, že se nemůžete dostavit
ve stanovených termínech,
volejte na tel. čísla:

725 424 753 nebo 777 196 242.
Případné dotazy posílejte na e-mail:

hospic.malovicka@gmail.com
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rozhovor
VELKOU VÁŠNÍ kaskadéra Marka
Jelínka jsou skoky
a pády.

MAREK JELÍNEK se svou svěřenkyní Evou Samkovou, která si v březnu
při tréninku na závod Světového poháru ve Švýcarsku zlomila kotník.

Trenér snowboardistů Marek Jelínek:
Velkou zásluhu na
historické zlaté
olympijské medaili ze snowboardcrossu, kterou v Soči získala Eva Samková, má
Marek Jelínek, trenér snowboardové
reprezentace. Společně s druhým koučem Jakubem Flejšarem připravili
„Evku“ na její životní jízdu tak dobře,
že jejich svěřenkyně nedala soupeřkám nejmenší šanci a suverénně si
dojela pro vítězství.
Jak jste prožíval olympijskou finálovou jízdu
Evy Samkové?
Nemohu říci, že v klidu, ale rozhodně to bylo
lepší než několik dní předtím, kdy jsme byli hodně
nervózní. Evě to na trati nevycházelo, svými skvělými pohyby na sněhových překážkách totiž vyvinula
postupně takovou rychlost, že přelétávala doskoky
a padala, dvakrát se zranila. Proto jsme společně
s Evkou a s Jakubem Flejšarem hledali usilovně
varianty, jak by mohla jet co nejrychleji a přitom
se někde nevymlátit. Teprve poslední den tréninku
a v poslední jízdě to Evka dala, čímž se celý realizační tým včetně Evy dostal do pohody.
Váš záměr byl od začátku jasný – rychle odstartovat a všem ujet?
Ano, to je nejlepší varianta. Při snowboardcrossu
je velice obtížné jet v chumlu závodnic. Stačí, aby
ta vpředu upadla nebo do vás jiná drcla, a máte po
závodě. Protože Eva nemá moc možností naučit
se jízdě v houfu, dělali jsme všechno proto, aby
odstartovala první. A když to vyšlo, už jsem ji věřil,
protože byla z finálové šestice skutečně nejlepší.
Takže jste se nebál, že se Eva na trati třeba
zraní?
Ve finálových jízdách jsem se už nebál, byť to
nelze nikdy vyloučit. Snowboardcross je dost krutý
sport, na olympiádě má stabilně nejvíce zraněných.
Eva má vrozenou hypermobilitu ve všech kloubech,
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„KE ZLATU JSME
ODSTARTOVALI Z NUSLÍ“
což sice přináší skvělý rozsah pohybu, ale současně
problémy, protože její ramenní kloubní jamky jsou
velmi ploché. Při pádech nebo při startech, kdy zabírá svaly pletence ramenního, hrozí, že jí hlavice
kostí pažních vyklouznou. Eliminovat to ortézou
nebo tejpováním lze jen omezeně, takže se jí snažíme připravovat tak, aby k tomu nedocházelo.

„Evin knírek vznikl
díky hecování s Polákem“

Jak jste se vlastně dostal k trénování snowboardistů?
První prkno jsem dostal od táty asi ve dvaceti
letech. Hned mě zaujalo, že se s ním dají dělat na
svahu oblouky, což na většině tehdejších lyží bylo
vyloučené. Pak jsem jako amatér začal závodit
a tam jsem se pravidelně potkával se svým kamarádem, dnes stále špičkovým snowboardistou,
Michalem Novotným. Jemu to už tenkrát v českých
poměrech šlo a jednou mi nabídl, abych ho doprovodil na závod Světového poháru, kam jezdil bez
trenéra.
Tam jsem zjistil, že by se Michal mohl ještě
hodně zlepšit a odskočit tak světové špičce, kterou
tenkrát sledoval spíše zpovzdálí. Po návratu jsem
si doma sedl a spočítal, co je třeba pro změnu techniky jízdy, a ono to skutečně fungovalo, za rok
Michal vyhrál Světový pohár. Chtěl jsem, aby do toho ještě více šlapal, ale měl své limity. Rozhodl jsem
se proto v roce 2007 založit reprezentační družstvo
a vychovávat mladou generaci. Mým snem a cílem
je vytvořit pro snowboarding takové podmínky,
aby měl stabilní členskou základnu a kvalitní trenéry, připravující závodníky ve všech věkových kategoriích. Začlenit tak snowboarding mezi normální
klasicky vnímané sporty, byť se specifiky, které
obsahuje.

Kdepak, Evě malujeme, tedy spíše Kuba Flejšar,
knírek asi čtyři roky, jen v Soči to poprvé bylo
v národních barvách. Tento předstartovní rituál
myslím vznikl na jednom závodě, kde se Evka
špičkovala s polským snowboardistou, který si
knírek nechal narůst po vzoru jiného úspěšného
polského sportovce. Eva se mu smála a říkala, že by
ho mohla mít také. Nakonec jsme jí ho namalovali,
a protože se jí závod výsledkově povedl, vznikla
z toho tradice.

Snowboarding je však finančně náročný sport.
Uživí vás trénování?
Zdaleka ne, zatím jsem ho vždy musel dotovat
ze svého. Živím se jako kaskadér, účinkoval jsem
v desítkách filmů, například Blade, Letopisy Narnie
či Mission Impossible, a v televizních reklamách.
Trénováním snowboardcrossu se doposud uživit
nešlo, během let vznikly i pohledávky vůči některým institucím, ale věřím, že své peníze zpět
dostanu.

Díky její výhře připadla realizačnímu týmu
i finanční odměna. Už víte, jak s penězi
naložíte?
Musím částku rozdělit mezi všechny členy realizačnímu týmu, který je poměrně široký. Slíbil jsem
manželce, že pokud budeme mít zlato, pojedu s ní
a s dětmi na dovolenou k moři. Mám skvělou rodinu, ale hodně času trávím mimo domov, věnuji se
více cizím dětem než našim dvěma a na dovolenou
s rodinou až tak často nejezdím, protože na ni nemám tolik času, kolik bych si přál. Takže tohle bude
taková malá náplast.
Když se na vás dívám, napadá mě, zda pověstný Evin knírek neměl předobraz ve vašem
strništi…

Foto: archív MJ

Foto: archív MJ
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Kvůli penězům jste chtěl před
šesti lety skočit zapálený
z Nuselského mostu. Myslel jste
to vážně?
Myslel. Tehdy ve snowboardcrossu nebyly finance téměř žádné, sponzoři nikde a státní sektor
nás v podstatě nijak nepodporoval.
Pod Nuselský most jsem chodil na
procházky s kočárkem, protože bývalé hřiště ve vnitrobloku našich
domů v Čestmírově ulici před časem zaniklo. Chodil jsem proto
dál, na Folimanku. Protože jsem
bývalý gymnasta, jsou mojí kaskadérskou vášní právě pády a skoky.
OLYMPIJSKÁ VÍTĚZKA má sportovní kořeny v Praze 4.
Při procházkách ve mně postupně
ho partnera, manželka porodila druhé dítě a tento
vyklíčila myšlenka skočit si z mostu nejen pro raprojekt jsem odložil. Ale někde vzadu v hlavě ho
dost, ale současně to s něčím spojit. Napadlo mě
stále mám…
skočit z 50metrové výšky, dopadnout do krabic
a trochu to opepřit tím, že bych byl zapálený nebo
měl zavázané oči. Chtěl jsem to tenkrát trochu zproTo z vás musí mít manželka radost…
pagovat a vydělat nějakou kačku třeba na soustředěJá jsem jí neříkal, že si chodím pod Nuselák
ní nebo materiál. Pak jsme sehnali silného finančníodkrokovávat a vyměřovat, jak bych to provedl,

a doma počítal, jak dlouho
bych padal. Na druhou stranu
se známe dlouho a ona ví, že
se na každou akci poctivě
připravuji, aby riziko úrazu
bylo co nejmenší.
Nuselský most jste si vybral
náhodně nebo z nějakého
praktického důvodu?
Měl jsem to blízko bydliště,
žijeme v Nuslích. Asi před
deseti lety jsem tu ve
výběrovém řízení získal byt,
v Nuslích bydleli můj děda
i moje mamka. Mám to tady
rád, pěšky dojdu v pohodě
Foto: Herbert Slavík
k Vltavě, a i když se zdržím
někde v centru na oslavě nebo na prodloužené pracovní schůzce, bez problémů se dostanu domů.
Navíc náš oddíl, který zaštiťuje reprezentaci snowboardcrossařů, sídlí rovněž v Nuslích, takže lze
s klidem říci, že olympijská vítězka Eva Samková
má sportovní kořeny v Praze 4.
(md)

OLYMPIJSKÁ VÍTĚZKA EVA SAMKOVÁ NEMÁ S VÁHOU PROBLÉMY
Foto: Herbert Slavík

Při své olympijské premiéře v Soči získala Eva Samková (20) ve finálové jízdě stylem start – cíl zlatou medaili ve snowboardcrossu.

Foto: Herbert Slavík

jíčku mi vždy visely jejich plakáty. Mám
je ráda i proto, že když někdo řekne slovo krása, jako první mě napadne právě
kůň. Jsou to opravdu nádherná zvířata.
Se sestrou jsme jako malé chtěly pořád
něco koním nakupovat, ale neměly jsme
peníze a ani vlastního koně. Teď se nám
konečně dětský sen splnil (úsměv).

EVA SAMKOVÁ
se zlatou
olympijskou
medailí.

Považujete se za dobrou jezdkyni?
Zatím ne. Jezdit umím, ale chtěla
bych se s koněm sladit tak, abych mu na
hřbetě nevadila a nepřekážela.

VÍTĚZNÁ RADOST
po protnutí
cílové čáry.
Byla jste před finálovým startem v Soči hodně
nervózní?
Ani ne, nervozitu jsem tak nějak vyklepala
v předchozích startech, kdy jsem se na trati místy
trápila. Ve finále byl můj záměr jasný – všem rychle
ujet, abych si před předposlední klopenkou mohla
trochu přibrzdit. To se mi povedlo, proto byla finálová jízda z tohoto pohledu moje nejjistější a bez
větších nervů.
Za zlatou medaili jste mimo jiné získala vytouženého koně. Budete mít vůbec čas si ho pořádně užít?
Přes léto určitě, už se na Pepina, jak se koník
jmenuje, moc těším. Koně miluji odmalička, v poko-

Jak snášíte velký mediální zájem
o vaši osobu?
Poměrně dobře, já nemám problém
komunikovat v podstatě s kýmkoliv. Jen si teď jako
olympijská vítězka musím dávat větší pozor, s kým
se na veřejnosti ukazuji. Je to i kvůli mým reklamním partnerům a sponzorům. Takže pro jistotu jsem
si zrušila twitter.
Snowboardová sezona končí, povolíte si nějaký
hřích v životosprávě?
Určitě, protože před olympiádou jsem nejedla
sladká jídla. Jinak váhu moc neřeším, nejsem atletka nebo gymnastka, abych si každý den stoupala na
váhu, hroutila se z každého přibraného dekagramu
a pak jedla jen ovoce a zeleninu, nebo držela hladovku. Vážím 68 kilogramů a v partě lidí, se kterou
trávím téměř celý rok, se podobně „oplácené“ holky
líbí. Tak co bych si něco dobrého nedala?
Máte zlatou medaili a s ní spojené společenské
povinnosti, ve stáji na vás čeká vlastní kůň

– dostanete se ještě někdy k tomu, abyste si
zahrála na saxofon?
Tak je pravda, že saxofon teď trochu šidím, ale
jakmile se naskytne příležitost, určitě ho zase
vezmu do ruky. Saxofon je super nástroj a především moje máma vždycky chtěla, abych ji doma
něco pěkného zahrála.

EVA
SAMKOVÁ
■ narozena 28. dubna

1993 ve Vrchlabí
■ trojnásobná juniorská mistryně světa

a olympijská vítězka ve snowboardcrossu
■ koníčky: jízda na koni, hra na saxofon
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aktuálně
S názvem 4-Majetková se asi setkala většina obyvatel naší
městské části. Dokážete si ale konkrétně představit, jaké činnosti vykonává a pro koho? Víte rovněž, s jakými problémy
a jakým způsobem se obrátit na její zaměstnance?
Společnost 4-Majetková byla zřízena městskou částí především za
účelem efektivní správy
nemovitého majetku.
Hospodaří tedy s bytovými a nebytovými objekty
a pozemky ve správě
Prahy 4, a to včetně budov základních a mateřských škol. 4-Majetková
Předseda dozorčí rady
4-Majetkové Karel Ptáčník se stará zejména o opravy objektů v havarijním
stavu, ale i o běžnou údržbu a pak také o investice, to
vše v souladu s kapitolami schváleného rozpočtu
Prahy 4. Možná vás to překvapí, ale cílem hospodaření této společnosti není generovat co nejvyšší zisk.
„Naším úkolem je zajišťovat modernizaci bytového
a nebytového fondu, a to v maximální míře podle zadání od městské části. Pokud bychom vykázali velký
zisk, museli bychom z něj odvést do státního rozpočtu daň z příjmu. Proto je výhodnější z peněz, které
zbydou, rozšířit stávající investiční akce, případně
po dohodě s vedením městské části začít nové akce,“
vysvětluje předseda dozorčí rady 4-Majetkové a zastupitel MČ Praha 4 Karel Ptáčník (ČSSD).
Mezi nejvýznamnější investiční akce nyní patří
přestavba domů v Táborské ulici, které v minulosti
sloužily potřebám Úřadu městské části Praha 4, a pak
také rekonstrukce ubytovny Novodvorská. Z plnění
plánu investic a rekonstrukcí se společnost odpovídá
svému jedinému akcionáři, kterým je městská část
Praha 4.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
I DOVOLENÁ SENIORŮ
Ve správě 4-Majetkové je od minulého roku také
rekreační objekt Vápenka v Krkonoších. „Městská část
poskytuje dotace na školy v přírodě pořádané v tomto
objektu, takže cena rekreace pro jedno dítě je velmi
slušných 2750 korun včetně dopravy,“ říká Karel
Ptáčník. „Během prázdnin se objekt za stejných
podmínek využívá pro seniory,“ dodává. Chata

Foto: Martin Dudek

JAKOU POMOC VÁM NABÍZÍ 4-MAJETKOVÁ?
Vápenka v současnosti
čeká na zásadní rekonstrukci, která se týká
zejména střechy a zateplení. I to je jeden z hlavních
úkolů 4-Majetkové.
Zmíněná ubytovna
Novodvorská funguje nejen jako „levný hotel“,
ale také jako zázemí v pří- Horská chata Vápenka nabízí krásné okolí i zázemí pro sportovní aktivity.
padě přírodních pohrom
typu povodně. Naleznou zde přístřeší rodiny, které
Ubytovna je vhodná i pro uživatele masových akcí
dočasně nemohou užívat vlastní byt nebo dům.
typu sokolský slet.

CO MÁ NA STAROSTI 4-MAJETKOVÁ
1) předává přidělené bytové a nebytové prostory
uživatelům (v řádném stavu)
2) udržuje domovní fond ve stavu způsobilém
k užívání
3) zabezpečuje provoz domovního fondu,
jeho strojních zařízení a vybavení
4) zabezpečuje provoz zařízení pro dodávky tepla
a teplé užitkové vody
5) zabezpečuje údržbu a opravy bytového fondu
6) vede evidenci a provádí pravidelné prohlídky
svěřeného domovního fondu
7) přebírá nové domy do správy
8) provádí adaptace, rekonstrukce a modernizace
domovního fondu
9) udržuje pořádek a čistotu v domech, přilehlých
chodnících, dvorech a zeleně ve vnitroblocích
11) zabezpečuje služby spojené s bydlením
12) zabezpečuje účtování a vymáhání poplatků
za užívání bytů, nebytových prostor a služby
s tím spojené
13) pečuje o dodržování domovního řádu
ve svěřených objektech
14) zabezpečuje odstraňování havárií v základních
a mateřských školách
15) provádí revize ve školských zařízeních
MČ Praha 4

KOMPOSTÉRY ZÍSKAJÍ MAJITELE
Praha 4 nedávno nabídla svým občanům možnost
bezúplatného zapůjčení kompostérů v celkovém počtu 500 kusů (každý o objemu 900 litrů). Zájemci,
kteří se včas přihlásili, si 2. dubna (15–18 hod.) vyzvednou kompostér na parkovišti vedle areálu Žlutých
lázní v Podolí.
Nezbytnou součástí předání bude podpis smlouvy
o výpůjčce a předávací protokoly. Náhradní termín je
stanoven na 16. 4. od 14 do 16 hodin.
Jelikož bude vydána přibližně polovina kompostérů, mohou další zájemci zaslat žádosti na e-mail:

STRANA 10

kompostery@praha4.cz nebo je sdělit na telefon.:
261 192 376. „Podmínkou pro zapůjčení je trvalé
bydliště v MČ Praha 4 a umístění kompostéru na
vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území
MČ Praha 4,“ upozorňuje radní Martin Píša (nezařazený).
Nákup kompostérů je podporován ze SFŽP ČR
v rámci programu Operační program Životní prostředí.

VYCHÁZÍME Z PODMÍNEK
NÁJEMNÍ SMLOUVY
Pokud se obracíte na 4-Majetkovou s požadavkem,
dobře se podívejte do nájemní smlouvy, na co máte
přesně právo a zda nebude z vaší strany třeba finanční
spoluúčast. Některé drobné opravy sice společnost
zajistí, ale pak vám je bude účtovat. To se samozřejmě
netýká řešení havárie, za kterou je považován únik
plynu, porucha vody, kanalizace nebo nefunkční
osvětlení společných prostor. Společnost rovněž
nabízí speciální služby v podobě založení sdružení
vlastníků jednotek a jeho správy nebo poradenskou
právní činnost v souvislosti s novelizací Občanského
zákoníku.
Další podrobnosti získáte na www.4-majetkova.cz
nebo při telefonním kontaktu se zaměstnancem
společnosti.
Bedřich Bedrlík

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefon pro předpis nájmu: 241 731 526
Telefon na techniky: 241 731 527 nebo 241 731 530
Provozovny: Jílovská 1148 a Plamínkové 1592/4
Úřední hodiny: pondělí a středa 8–18 hod.
Telefonické konzultace (mimo úřední hodiny):
úterý a čtvrtek 8–16 hod., pátek 8–12 hod.
Havárie – tel.: pro bytové objekty 273 130 250,
pro nebytové objekty 222 222 328 (netýká se poruch
výtahu, kde je kontakt uveden v kabině zdviže).

NAVRHNĚTE
BUDOVĚ V BRANÍKU
NOVOU TVÁŘ!
Vzhledem k připravovanému zateplení a opravě
fasády domu s pečovatelskou službou, Branická
65/46, MČ Praha 4 vyzývá občany k aktivní účasti
na přípravě nové tváře této dominanty starého
Braníka. Návrhy a podněty na barevnou úpravu
fasády budovy zasílejte do konce května na adresu
Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář starosty – Tomáš Mraček, Antala Staška 2059/80b,
nebo na e-mail tomas.mracek@praha4.cz.
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„PŘI ZÁPISECH DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NĚKTEŘÍ RODIČE PODVÁDĚJÍ,“
říká zástupkyně starosty Ivana Staňková.
Nedostatečný počet volných míst v mateřských školách v jiných částech Prahy či
v satelitech za metropolí vede některé zoufalé rodiče k tomu, že účelově mění
trvalý pobyt, aby zajistili přijetí svého potomka do školky mimo oblast skutečného
trvalého bydliště. „S tímto nešvarem se nyní v masivním měřítku potýká naše
městská část a radnice nemá bohužel účinné obrany,“ posteskla si zástupkyně
starosty Ivana Staňková (nezařazená).
Disponuje v současné době naše městská část
dostatečným počtem volných míst v mateřských školách?
Jsem přesvědčená, že ano. Každý rok zvyšujeme
kapacitu v našich mateřských školách, aby se dostalo na všechny žadatele z Prahy 4. Letos nám
poněkud zkřížil plány pražský magistrát, v září
jsme chtěli otevřít čtyři nové třídy s kapacitou
112 míst v Horáčkově ulici, ale jeho liknavý přístup
a určitá neochota řešit naše požadavky zapříčinily,
že třídy zřejmě otevřeme až příští rok a v jiném
objektu, než jsme plánovali. Od září zvýšíme
kapacitu mateřských škol „alespoň“ o 28 míst.
Počítám-li i tato místa, rozšířili jsme od roku 2010
kapacitu mateřských škol o 460 míst, což odpovídá
řádově čtyřem novým čtyřtřídním mateřským
školám.
Pokud je volných míst hodně, proč si rodiče
z Prahy 4 stěžují, že jejich dítě nebylo v mateřince umístěno?
Protože je v Praze obecně nedostatek volných
míst v mateřských školách, rodiče mimo městskou
část Praha 4 našli fintu, jak k nám dítě „propašovat“. Desítky jich nyní stojí v přízemí úřadu a účelově přihlašují sebe a předškoláka k trvalému pobytu v městské části Praha 4. A bez skrupulí říkají,
že je to jen na týden či čtrnáct dní, zkrátka po dobu zápisu do našich mateřských škol. Základním
kritériem pro přijetí dítěte do mateřské školy je
jeho trvalý pobyt na území naší městské části
a zároveň i trvalý pobyt jednoho z jeho zákonných
zástupců. Takže se rodič a dítě přihlašují k prarodičům, známým a příbuzným, kteří v Praze 4 již
dlouhodobě bydlí. A ředitelka mateřské školy pak
dítě musí zařadit do přijímacího řízení.
Nelze toto podvodné chování postihnout?
Bohužel, legislativa na toto vůbec nepamatuje
a ze zákona nemůžeme ani zjišťovat, jak dlouho
zde kdo bydlí. Navíc tento podvod s sebou přináší
i ekonomickou zátěž pro naši městskou část, která
získává finanční prostředky ze státního rozpočtu
na občany s trvalým pobytem na jejím území a těm
je také povinna zajištovat jejich potřeby. V případech, kdy rodiče dítěte, které nesplňuje kritéria pro
přijetí do naší mateřské školy, účelově změní trvalý
pobyt, „okrádají“ rozpočet městské části, a tím
dochází ke snižování standardů při uspokojování
potřeb našich spoluobčanů.

Týká se tento problém i přijímání žáků do
základních škol?
Netýká, naše základní školy mají kapacitu přibližně 12 000 míst a v současnosti je navštěvuje asi
8500 žáků a žákyň.

„Rozšíření seniorských aktivit
bylo přijato velmi pozitivně“
Když se ještě vrátím k mateřským školám
– někdy se ve třídních kolektivech vyskytuje
jedinec, který ostatní děti bije nebo je jinak
terorizuje. Ačkoliv selský rozum by velel takovému dítěti zákonnou cestou docházku odepřít
a nařídit mu například pobyt ve speciální
školce, prý je to velice složité…
To máte skutečně pravdu. MČ Praha 4 jako zřizovatel má jen malé pravomoci, mezi ty nejdůležitější patří na základě konkurzního řízení jmenovat
ředitele/ku a odvolat ho/ji ze dvou zákonem stanovených důvodů. Dále se podílíme na stanovení
místa, termínu a doby pro podání a přijetí žádostí
o předškolní vzdělávání a ze zákona jsme povinni
zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím
území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Takže to, co se děje v třídních kolektivech, nemůžeme jako zástupci samosprávy
zákonnou cestou ovlivnit. A pokud navíc rodiče
problémového jedince nechtějí spolupracovat, je
hledání řešení ještě těžší. Do hry musí vstoupit
Česká školní inspekce, popřípadě další instituce.
Podle demografických prognóz by měl zájem
o místa v mateřských školách během několika málo let poklesnout a některé mateřinky
začnou mít postupně problém s naplněností.
Připravuje vedení radnice již strategii, jak
využít volné objekty či třídy?
To je asi předčasná otázka, protože prognózy
jsou statistické údaje, které se nemusí například
z důvodu nečekané migrace obyvatel vyplnit. Před
15 lety se vyplatilo volné školské objekty neprodávat, jen je pronajmout, a myslím, že obdobnou
strategii lze očekávat i v budoucnu. Určitě se dají
využít pro zájmovou činnost dětí, práci neziskových organizací, sportovní kluby či pro mateřská
centra. O pronájem určitě bude zájem, v neposled-

ní řadě v nich může působit například i školní
družina.
Letos si připomínáme 50. výročí systému školního stravování. Jaká je podle vás jeho úroveň?
Školní stravování v našich 49 školních jídelnách
a 6 školních výdejnách je na velmi dobré úrovni
a nabízí všem strávníkům kvalitní služby. Stravování na „čtyřce“ je hodnoceno nejen žáky, ale i rodiči velice pozitivně. Jen ojediněle se setkáváme se
stížnostmi a většinou přicházejí od –náctiletých,
kterým se nelíbí, že dostanou k obědu luštěniny
nebo rybu. Jenže podle vyhlášky o školním stravování musí být ve spotřebním koši určitý podíl těchto potravin, což je určitě dobře. Ráda bych proto
touto cestou poděkovala všem kuchařským kolektivům za jejich nesnadnou, leč kvalitní práci. Městská část Praha 4 navíc připravila ke kulatému výročí i soutěž O nejlepší staročeský pokrm z brambor,
do které se přihlásilo našich deset základních
a dvanáct mateřských škol (výsledky přinese příští
číslo Tučňáka – pozn. red.).
A jako perličku doplňuji, že v Krčské mateřské
škole (odloučené pracoviště Kukučínova 3), máme
nejdéle pracující kuchařku, paní Drahomíru
Fafkovou. V pracovním poměru je od prosince
1967 a já ji za neuvěřitelnou výdrž moc obdivuji.
Do vašich kompetencí patří i sociální oblast,
kterou má hodně čtenářů spojeno především
s volnočasovými aktivitami pro seniory. Nabídka akcí se letos rozšířila, jsou lidé spokojeni?
Skutečně dostávám od seniorů ve zvýšené míře
dopisy i e-maily, ve kterých nám děkují za nové
aktivity. A samozřejmě se objeví i nespokojené
ohlasy, protože se na někoho nedostalo. Což je logické, některé akce jsou omezeny prostorem, místem nebo kapacitou sálu. Musím proto znovu připomenout, že v takovém případě stačí zavolat na naši
bezplatnou seniorskou linku 800 100 128 a pokud
to jen trochu bude možné, rádi akci zopakujeme.
Na co se mohou senioři těšit v dohledné době?
Kromě stálic, jakou jsou plavenky a společenská
setkání Neseďte doma, chystáme na květen například návštěvu významných pražských staveb a cyklus přednášek na téma Zahrady, zahrádky a zahrádkaření. V červnu budou pokračovat historické
procházky po Praze a zařadíme přednášky Květiny
do bytu, na balkoón a terasy. Na Habrovce se
12. června opět uskuteční přátelské setkání celých
rodin. A abych nezapomněla i na mladší generaci,
v sobotu 6. září se v branickém sportareálu Hamr
uskuteční třetí ročník Sporťáčku, velké náborové
sportovní akce pro děti od tří do patnácti let. MČ
Praha 4 akci podporuje a bližší informace se dozvíte v jednom z následujících čísel Tučňáka. (md)
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PROJEKT probíhá pod záštitou zástupkyně starosty Ivany Staňkové a ve spolupráci s o. p. s. EVOK, která označení financuje. „Pražské služby zajistí na svých
nádobách instalaci tabulek v Braillově písmu,“ sdělil Michal Šimlinger, vedoucí
provozovny PS.
Foto: Zdeněk Kříž

■ BRAILLOVO PÍSMO OZNAČÍ VYBRANÉ SBĚRNÉ NÁDOBY

ADAM PEKÁREK po vítězném skoku,
kterým se zapsal do rekordních tabulek závodu.

■ PO DESETI LETECH PŘEKONÁN REKORD LAŤKY JITŘNÍ
Na 17. ročníku prestižního závodu ve skoku vysokém Laťka Jitřní
závodilo 226 dětí z osmi pražských škol. Tradičně nejsilněji obsazenou
kategorií byla kategorie žáků 4. a 5. tříd, naopak početně nejslabší,
ale výkonnostně nejsilnější byla kategorie 8. a 9. tříd. Ta přinesla opravdu
skvělé výkony, zvláště v chlapecké kategorii. Vyhrál ji žák sportovních
tříd Jitřní Adam Pekárek (9.A) neuvěřitelným výkonem 182 cm, čímž
překonal 10 let starý rekord závodu. Za zmínku ale stojí i velmi kvalitní
výkon (165 cm) Štěpána Kuriše (9.A). Domácí prostředí a vynikající
sportovní atmosféra vyburcovaly v kategorii 2. a 3. tříd Elišku Vojtěchovskou (3.B) a Terezu Slavíčkovou (3.A) k nádhernému výkonu 110 cm,
čímž atakovaly dosavadní rekord závodu (112 cm). V téže kategorii chlapců dosáhl stejného výkonu i Tomáš Trnka (3.B).
(dg)
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■ VYHRAJÍ SNĚHULÁCI Z KAVČÍCH HOR?
Škola Kavčí hory se účastní celostátní humanitární akce Sněhuláci pro
Afriku, jejíž výtěžek bude věnován na stavbu školy pro děti v Gambii.
Tato akce je jednou z mnoha, kterých se škola v letošním roce účastní nebo je přímo organizuje v rámci projektu Světová škola. Všechny mají společný jmenovatel – globální rozvojové vzdělávání. Vyvrcholením úsilí o
získání vizitky Světová škola bude 24. dubna Den dětských práv na
Kavkách, na který jsou všichni zváni.

Foto: ZŠ Křesomyslova

Od dubna po dobu šesti měsíců mohou nevidomí a slabozrací obyvatelé Prahy 4 odkládat jednotlivé komodity – papír, sklo, plast a nápojové
kartony – do deseti sběrných nádob označených Braillovým písmem.
„Jsme nejen první pražskou městskou částí, ale zcela určitě i prvním místem v republice, kde se tento pilotní projekt realizuje. Pevně věřím, že
označení nádob Braillovým písmem umožní našim nevidomým spoluobčanům odstranit další bariéru a že budou bez problémů třídit jednotlivé složky komunálního odpadu,“ uvedla zástupkyně starosty Ivana
Staňková (nezařazená), která nad projektem převzala záštitu.

DĚTI, ŽÁCI A STUDENTI MŠ, ZŠ a SOŠ Kavčí hory stavěli ve škole sněhuláky z různých materiálů. Ti nejlepší ze všech kategorií bojují v celostátním kole o vítězství,
hlasování probíhá do 30. 3. na www.snehulaciproafriku.cz
Foto: Škola Kavčí hory

ČESTNÝ OBČAN PRAHY 4 Jaroslav Němeček oslavil v doprovodu své manželky
70. narozeniny.
Foto: archiv Čtyřlístek, Radek Žaloudek

■ ČTYŘLÍSTEK A JAROSLAV NĚMEČEK
OSLAVILI NAROZENINY
Legendární postavičky Myšpulína, Bobíka, Fifinky a Pinďi oslavily
45. výročí svého narození a stejně tak slavil i jejich tvůrce, čestný občan
MČ Praha 4 Jaroslav Němeček, který si připomněl sedmdesáté životní
jubileum. Gratulanti se sešli v olympijském parku Soči – Letná a při této
příležitosti byla slavnostně odhalena dosud nikdy nezveřejněná grafika
původní podoby Čtyřlístku. Poprvé v historii tak fanoušci spatřili oblíbené
postavičky ještě před prvním vydáním.
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KALENDÁRIUMNADUBEN
Od út 1.
16.00 hod. – MASÁŽE A CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. Termín
rezervovat nejpozději den předem na tel.: 608 339 401, Běla
Chocová. MC Rybička.
18.00–19.00 hod. – TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ S PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVOU. Cena kurzu je 2500 Kč za 10 lekcí.
V kurzu se zaměříme na odstranění těhotenských potíží, uvolnění a relaxaci maminky, na přípravu k porodu a péči o děťátko.
Kurz povede Lenka Podlešáková, instruktorka předporodní
přípravy. Více info na www.deamadre.cz, tel.: 775 342 884
a mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.

Út 1.
14.00–18.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU
DĚTSKÉHO ÚSMĚVU. Akce je spojena s oslavou jara a Velikonoc. Centrum rovněž nabízí ještě několik volných míst
pro zájemce o pravidelnou návštěvu. CDÚ, Hvězdova 19/1594.
Info na tel.: 731 464 040, email: Centrum.DU@seznam.cz,
www.centrumdu.cz.
18.00 hod. – NETOPÝŘI PRAHY. Přednášející: Ing. Dagmar
Zieglerová. Dům ochránců přírody.

St 2., 9., 16., 23. a 30.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády
Pankrác.
9.00–17.00 hod. – FOTOGRAFICKÁ VZPOMÍNKA NA HERECKÉ HVĚZDY. Výstava fotografií a plakátů připomínajících
100 let od narození V. Ferbasové, A. Novotného a Z. Kabátové.
Současně probíhá i prodej a nákup filmových promítaček, kamer,
fotoaparátů, knih a plakátů. Filmová galerie, Branická 71. Info na
tel.: 606 112 000.

St 2.
15.30–16.30 hod. – OSTROV OBJEVŮ – UNIVERZITA PRO
BATOLATA. Ukázková hodina ZDARMA Jedná se o unikátní
kurzy, které na základě multismyslových aktivit podporují zdravý
a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny děti ve
věkovém rozmezí 1–3 roky. Více info na www.babyoffice.cz.
Baby Office, Pod Dálnicí 12. Tel.: 230 234 300, 603 564 243,
e-mail: info@babyoffice.cz.
16.00–17.00 hod. – PROMÍTÁNÍ S OPIČKOU JULINKOU.
Promítání animovaných biblických příběhů – JEŽÍŠ ŽIJE. Filmový
klub pro děti od 3 do 6 let. Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Info na tel.: 734 792 598. Vstup volný.
17.00 hod. – ZA PŘÍRODOU MILÍČOVSKÉHO LESA.
Průvodce: Patrik Sláma. Sraz u sochy kosmonautů, stanice metra
Háje.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ. Čínské učení HAM-YU se zabývá vztahem člověka
a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii
a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Lektorka Tereza
Viktorová je absolventka Školy původní čínské nauky HAM-YU,
cvičitelka jógy a specialistka v oboru Feng-shui. Cena semináře:
180 Kč, rezervace míst na tel.: 608 820 930. Dajána, Jaurisova 4,
Nusle. Info na: www.dajanapraha.cz.

Od čt 3.
18.00–19.00 hod. – TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ S PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVOU. Cena kurzu je 2500 Kč za 10 lekcí.
V kurzu se zaměříme na odstranění těhotenských potíží, uvolnění a relaxaci maminky, na přípravu k porodu a péči o děťátko. Kurz povede Lenka Podlešáková, instruktorka předporodní
přípravy. Více info na: www.deamadre.cz, tel.: 775 342 884
a www.mcrybicka.com. MC Rybička.

Čt 3.
10.00 a 11.00 hod. – REHABILITAČNÍ CVIČENÍ. Pro odstranění bolestí páteře a kloubů. Domyno, Novodvorská 12 (bus 197,
215 – zast. Nové dvory). Rezervace na tel.: 261 341 811. Pro seniory 50% sleva, tj. 50 Kč.
16.00 hod. – BESEDA S HISTORIKEM A SPISOVATELEM
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU. Pořádají Naše kavárna v Thomayerově nemocnici, knihkupectví Trávníček a Vogel Music

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 VOLNÝ
VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOL

Agency. Klavírní improvizace Jaromír Vogel, uvádí Blanka
Vogelová. Informace na tel.: 261 084 017, 739 020 260, rezervace na tel.: 261 082 265, 721 742 591, e-mail: kavarna@ftn.cz.
18.00 hod. – PĚSTOVÁNÍ TABÁKU V ČESKÉ REPUBLICE.
Přednášející: Ing. Romana Ditrichová. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. – ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ. Pokud
chcete, aby se zpívání stalo opět součástí vašeho života (tak přirozeně, jako jste si zpívali v dětství), zkuste začít třeba s mantrami. Jsou jednoduché a přinášejí sílu a radost, léčí duši i tělo a společným sdílením v kruhu se snadno vrátíte k přirozenému používání vašeho hlasu. Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na
konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 608 820
930. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na www.dajanapraha.cz.

So 5., 12., 19. a 26.
8.00–14.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY SPOŘILOV. Kromě
nakupování si můžete vyslechnout koncerty v širokém žánrovém
rozpětí od jazzu přes world music až po klasiku. Současně na
trhu budou i akce pro děti a také zde dostanete chutné teplé
občerstvení, kterým se prezentuje restaurace Eureka. Kontakt:
Roztylské náměstí, bus 293, zast. Roztylské náměstí, bus 118,
170, zast. Severozápadní, bus z Jižního Města 170.

So 5.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod. SK
Meteor Kačerov B – FK Zlíchov (ml. žáci), 10.30 hod. SK Meteor
Kačerov – SK Aritma Praha B (muži). Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.
9.30–11.30 hod. – MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE
S DĚTMI (1–3 a 3–6 let). Děti pracují zejména s aktivitami praktického života a originálními Montessori pomůckami pro smyslové rozlišování, rozvoj řeči a pohybových dovedností. Pracovny
vede Helena Kavanová. Cena 10 „medvědích“ kreditů (290 Kč)
za 2 hod. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace
na e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.
13.30 hod. – KREATIVNÍ WORKSHOP. Vazba dlouhou nití
patří k oblíbeným způsobům, jak vázat volné složené listy tak,
aby vznikla klasicky šitá knížka, jejíž vazba krásně vyniká
v pevných deskách. Z workshopu si odnesete domů originální
knížku včetně návodu. Cena workshopu je 450 Kč včetně
veškerého materiálu. Přihlášky na e-mail: akce@cafestart.cz.
Café Start, Hurbanova 1285, sídliště Krč.

18.00–19.30 hod. – ZNÁTE PRAVDU O KONOPÍ? Léčba konopím pomáhá vyřešit řadu zdravotních problémů. Představení
různých výrobků s možností vyzkoušení, některé lze i zakoupit.
Přednáší manažerka Carun Pharmacy Kateřina Adamová. KLUB
ZDRAVÍ ve Společenském centru, Za Brumlovkou 4. Info na tel.:
734 792 598, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
18.00 hod. – SASKÉ KRUŠNOHOŘÍ. Přednášející: Ing. Jan
Moravec. Dům ochránců přírody.
20.00 hod. – FILM: ILEGÁLNÍ MÁMA. Moldavsko je nejchudší zemí Evropy a mnoho Moldavanů se uchyluje k ilegální migraci do zemí západní Evropy, aby vydělali peníze, kterými podporují své příbuzné doma. V moldavských vesnicích tak vyrůstá celá generace novodobých ekonomických sirotků. Ed
Moschitz, Rakousko, 2011, 95 min. Vstup zdarma. Café Start,
Hurbanova 1285, sídliště Krč, www.cafestart.cz.

St 9.
9.30–11.00 hod. – JARNÍ VÝZDOBA TRUHLIKŮ. Přijďte si
naaranžovat jarní kytičky do květináče, které si sami můžete
doma dozdobit velikonoční dekorací. Dozvíte se, co a jak vysadit
na jaře. Cena 150 Kč vč. materiálu. Registrace nutná do 6. 4.
na e-mail: mcrybicka@centrum.cz. Info na www.mcrybicka.com.
MC Rybička.
19.30 hod. – PAŘÍŽANKY. Obnovená premiéra hry o jednom
dějství. Příběh ze současné Paříže, kdy pracovní schůzka zástupkyň domovnic dvou pařížských obvodů, které se původně mají
domlouvat o prozaických záležitostech úklidových prostředků,
nabere nečekaný směr a rozuzlení. Vstupné: 150 Kč. Předprodej:
v pokladně Divadla bez hranic, Křesomyslova 14, rezervace:
www.divadlo-blama.blog.cz nebo na tel.: 602 168 909 – Blanka
Zdichyncová.

Čt 10.

So 5. a ne 6.

9.00–11.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRKA. Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky
a programu Začít spolu. Jsme tu pro děti od 1,5 roku do 7 let.
Kontakty – e-mail: eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.
15.30–17.00 hod. – VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI. Rezervace do 8. 4. na e-mail: info@babyoffice.cz nebo
tel.: 603 564 243. Cena 150 Kč za 1 dítě, 180 Kč za 2 děti.
Baby Office, Pod dálnicí 12. Tel.: 230 234 300, 603 564 243,
e-mail: info@babyoffice.cz.
18.00 hod. – ZA KVĚTENOU TURECKA. Přednášející: RNDr.
Cedrik Haškovec, CSc. Dům ochránců přírody.

10.00 hod. – MEMORIÁL DR. ŠTĚPÁNA. Jachetní závod
v Podolí pod Vyšehradem. Pořádá Český Yacht Klub.

Pá 11.

Ne 6.
14.00–18.00 hod. – VĚTRÁNÍ DĚTSKÝCH SKŘÍNÍ. Přijďte
prodat, nakoupit nebo třeba vyměnit. Vy budete prodávat nebo
nakupovat, my se postaráme o vaše děti. Více info najdete na:
www.babyoffice.cz. Baby Office, Pod Dálnicí 12. Tel.: 230 234
300, 603 564 243, e-mail: info@babyoffice.cz.

Od po 7.
8.00–10.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE. Řešíte osobní/vztahové/rodinné problémy či jak zvládat životní role/změny/krize? Psycholožka, koučka, terapeutka je
vám k dispozici! Cena za 50min. konzultaci včetně hlídání 1 dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní; nutná registrace 5 dní předem
(možno konzultovat i pátky ve stejných časech) na tel.: 736 705
957 či na e-mail: michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.
15.00–21.00 hod. – MASÁŽE. Relaxační a aroma masáž
s použitím ušních svící. Termín a druh masáže rezervovat
nejpozději v pátek na následující pondělí na tel.: 731 831 788,
Kateřina Brixi.

9.00–17.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BABY
OFFICE. U příležitosti prvních narozenin Baby Office vás zveme
na den otevřených dveří a malou oslavu našeho projektu! Více
informací na www.babyoffice.cz. Baby Office, Pod Dálnicí 12.
Tel.: 230 234 300, 603 564 243, e-mail: info@babyoffice.cz.

So 12.
9.00–17.00 hod. – MONTTESSORI INSPIRACE PRO ŽIVOT.
Seminář je protkaný inspirací a návody na to, co doma můžete
jednoduše a hned po návratu ze semináře udělat pro své děti
do tří let. Cena: 1100 Kč za 7,5 hod. semináře. Více informací na
www.smyslovy-pruzkumnik.cz nebo www.4medvedi.cz. Registrace na e-mailu: renata@4medvedi.cz.
15.00 hod. – SK METEOR KAČEROV – TJ SOKOL CHOLUPICE. Fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

So 12. a ne 13.
10.00 hod. – MEMORIÁL Rösslera-OŘOVSKÉHO. Jachetní
závod v Podolí pod Vyšehradem. Pořádá Český Yacht Klub.

Ne 13.
Út 8.
9.00–12.00 hod. – NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ – ZÁKLADNÍ OTÁZKY PRO EFEKTIVNÍ SKLOUBENÍ RODINNÉHO
A PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Beseda v jeslích Kotorská 40.
Přihlášky na e-mail: dana.zichova@zzpraha4.cz. Info na
www.zzpraha4.cz.

9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI (3–6 let). Budete si moci vyrobit květníky stavěné
z plátu (dozdobené vykrajováním) nebo vytáčené na kruhu, kytky jako zápichy anebo vysypávané sklem. Výrobky pak budou do
14 dnů vypálené a k vyzvednutí. Cena je 20 „medvědích” kreditů či 580 Kč za dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČA
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● K
je 8 dvojic. Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB,
registrace na e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.
15.00–18.00 hod. – ZÁVODY KOČÁRKŮ. Třetí ročník celorepublikových závodů kočárků u Hamerského rybníka v Praze 10.
Akce pro celou rodinu, zajímavé ceny, skvělá atmosféra, tři hlavní kategorie a doprovodný program. Přihlášky a více informací
na http://www.zavodykocarku.cz
TIP!
nebo na www.mcrybicka.com.

hlídání dětí, hlaste dopředu (cena 120 Kč/hod. za dítě). Cena:
7 „medvědích“ kreditů (180 Kč).
19.00–21.00 hod. – SEBELÉČENÍ HUDBOU, ZPĚVEM
A ZVUKEM. Večerní setkání s hudbou, která není úplně běžná.
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Cenu vstupného
si určuje každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti.
Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Dajána, Jaurisova 4, Nusle.
Info na www.dajanapraha.cz.

Ne 13.–út 15.
(ne 11.00–18.00 hod., po + út 9.00–17.00 hod.) – DOBROČINNÝ BAZAR V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI. Prodávat
se bude dospělé i dětské oblečení, obuv a hračky. Věci se
přijímají pouze v neděli a v pondělí, neprodané budou věnovány do Charity Broumov. Výtěžek jde na projekty Dobrovolnického centra Lékořice, které zajišťuje dobrovolnický program
v Thomayerově nemocnici.
TIP!
Kontakt: dobrovolnici@ftn.cz, tel.: 261 083 690.

Út 15.

Pá 18.
10.00–16.00 hod. – DĚTSKÉ JARNÍ FOCENÍ. Délka focení
asi 20 minut, rezervace na e-mailu: veronika.ertlova@seznam.cz.
Info na webu MC Balónek.
15.00 hod. – SK METEOR KAČEROV – DUBEČ. Fotbalový
zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Po 21.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 15.00 hod.
SK Meteor Kačerov B – SK Čechie Smíchov (ml. žáci), 17.00 hod.
SK Meteor Kačerov – FC Zličín B (muži). Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.

10.00 a 11.00 hod. – UKÁZKOVÉ HODINY OSTROVA
OBJEVŮ. Akce pro děti, vstup zdarma, registrace na e-mail:
mcbalonekpraha@seznam.cz. Info na webu MC Balónek.
16.00–17.00 hod. – NEDOSTATEK VITAMINU D – STRAŠÁK NEBO SKUTEČNÁ HROZBA? Bezplatný seminář pro
veřejnost. Pavilon A1, přízemí, Ošetřovatelská poliklinika
Thomayerovy nemocnice. Přihlášky na tel.: 261 082 464, 605 235
784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.
16.00–18.00 hod. – VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI.
Café Start společně s Dětským integračním centrem pořádá
Velikonoční dílnu pro děti i dospělé. Děti se naučí velikonoční koledu, zahrají si velikonoční hru a s pomocí dospělých si vyrobí velikonoční dekoraci. Vstupné včetně materiálu
je 100 Kč za dítě. Přihlásit se na akci je možné v kavárně či
na e-mailu: akce@cafestart.cz. Café Start, Hurbanova 1285,
sídliště Krč.
18.00–19.30 hod. – KUCHAŘ VERSUS LÉKAŘKA GASTROENTEROLOG. Kdo více může ovlivnit zdraví našich trávících
orgánů? Jak si prodloužit věk v plném zdraví. Přínosné rady
i pro prevenci. Přednáší Roman Uhrin, autor televizních kurzů
zdravého vaření a mnoha kuchařek, a MUDr. Halyna Uhrin
(gastroenterolog). KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50, Praha 4
(bus 106, 121, 139, 196 – zast. Sulická). Info na tel.: 733 761 059,
www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.
18.00 hod. – SEVERNÍ INDIE. Přednášející: Mgr. Lucie
Matulová. Dům ochránců přírody.

10.00–12.00 hod. – PÁLENÍ ČARODEJNIC. Přijďte si užít
pálení čarodějnic, které si nejdřív vyrobíte. Dále je připraveno
malování na obličej, velká trampolína, herna pro děti a nakonec
opékání buřtů (buřty s sebou). Cena členi 30 Kč, 50 Kč ostatní.
MC Rybička.
16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Dřevěné bubny, zvonky ze dřeva, buben z klády a mnoho dalších
nástrojů. A také zpěv, vyprávění a pohybové i hudební hry. Cena:
7 „medvědích“ kreditů (180 Kč). Více na www.4medvedi.cz či
tel.: 774 144 485 nebo na FB.

St 16.

Pá 25.–ne 6. 7.

9.00–16.00 hod. – OSLAVY DNE ZEMĚ. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže. Park Družby na Pankráci. Info na str. 29.
9.00–12.00 hod. – ZAMĚSTNANÝ RODIČ – NÁROKY
A POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH ROLÍ V ŽIVOTĚ. Beseda
v jeslích Kotorská 40. Přihlášky na e-mail: dana.zichova@zzpraha4.cz. Info na www.zzpraha4.cz.
10.00–15.00 hod. – VELIKONOČNÍ TRHY. Přijďte nasát
atmosféru velikonočních svátků a zároveň nakoupit pro sebe či
své blízké velikonoční dekorace a drobné dárky pro radost.
Herna pro děti, venku velká trampolína, skákací hrad, drobné
občerstvení. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.
18.00–20.00 hod. – JAK NA DĚTI BEZ ODMĚN A TRESTŮ?
Nevíte si někdy rady s tím, jak k něčemu motivovat svoje
děti, nebo jak jim vysvětlit, aby něco udělaly či naopak nedělaly? Přijďte se inspirovat a dozvědět se více informací k výchově vašich dětí. Seminář vede Renata Křivánková. Cena:
10 „medvědích“ kreditů (250 Kč). Info na www.4medvedi.cz
nebo na FB, registrace na e-mail: info@elaaga.cz či na tel.:
774 144 485.

LIDÉ PRAVDĚ PODOBNÍ. Výstava fotografií Františka Dostála,
který od roku 1967 žije v Praze 4, k jeho výročí 75 let. Expozice
obsahuje na 350 fotografií v šesti souborech.
Prostory Tereziánského křídla Pražského hradu.
TIP!

Čt 17.
18.00–20.00 hod. – TVŮRČÍ DÍLNA – JARNÍ DEKORACE.
Z filcu si vyrobíte originální dekorace – girlandy z květin, ozdoby
zavěšené na stužce, zápichy do květináčů. Budete používat
krásné barvy, jednoduché doplňky, stužky… Není nutné šít,
budete i lepit a používat tavnou pistoli. Pro zájemce zajištěno

STRANA 14

St 23.
15.30–18.30 hod. – ČARODĚJNICE. Zábavné odpoledne pro
celou rodinu, divadélko, táborák, hudební doprovod skupiny
Marná snaha. Info na webu MC Balónek.

Čt 24.
9.00–12.00 hod. – PŘEHLED PODPŮRNÉ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
PRO RODINY S DĚTMI. Beseda v jeslích Kotorská 40. Přihlášky
na e-mail: dana.zichova@zzpraha4.cz. Info na www.zzpraha4.cz.
18.00 hod. – NA SVATÉHO JIŘÍ VYLÉZAJÍ HADI A ŠTÍŘI.
Přednášející: Ing. Jiří Haleš. Dům ochránců přírody.

Pá 25.

So 26.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod.
SK Meteor Kačerov – TJ JM Chodov (ml. žáci), 10.30 hod. SK
Meteor Kačerov – TJ Sokol Lochkov (muži). Hřiště Za Mlýnem
101, Braník.

So 26. a ne 27.
10.00 hod. – O VORAŘSKOU HOUŽEV. Jachetní závod
v Podolí pod Vyšehradem. V neděli odpoledne spolek VLTAVAN
předá vítězi cenu, kterou věnoval. Pořádá Český Yacht Klub.

Ne 27.
10.00 hod. – DEN ZEMĚ S KOŇMI. Pro děti budou v areálu
TJ Orion připraveny naučné soutěže, prohlídka stájí a mohou se
svézt na koních. Info na www.tjorion.cz. TJ Orion, U Ledáren 48,
Braník.
17.00 hod. – SK METEOR KAČEROV B – SK ČECHIE SMÍCHOV. Fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Út 29.
18.00–19.00 hod. – CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC
WALKING. Výuka nenáročné chůze s hůlkami pro všechny věkové skupiny. Zapůjčíme omezený počet hůlek a doporučíme, jaké si
zakoupit. Sraz: Klub zdraví Lhotka, Zálesí 50, u zast. Sulická (bus
z Kačerova). Rezervace na tel.: 733 761 059, vstupné dobrovolné.
20.00 hod. – CESTOVATELSKÝ VEČER: ÍRÁN – II. ČÁST.
Přednášející Luboš Vránek. Vstupné dobrovolné. Café Start,
Hurbanova 1285, sídliště Krč, www.cafestart.cz.

St 30.
8.00–14.00 hod. – ZÁCHRÁNÁŘSKÝ DEN V ZŠ NA LÍŠE.
Vzdělávací akce pro žáky školy. Akci bude doprovázet zvýšený
hluk a provoz, škola touto cestou předem děkuje spoluobčanům
za toleranci.
17.00 hod. – ČARODĚJNICE V TŘEŠŇOVCE. V podvečer
společně spálíme svoje zlobení, za doprovodu her pro děti.
Vhodné pro celou rodinu, občerstvení a hudební nástroje
s sebou. Sraz u Ekoškolky Rozárka, je možné přijít i později do
Třešňovky. Informace na webu Ekoškolky Rozárka a u Hana
Weiser, e-mail: hana.weiser@podhoubi.cz, tel.: 774 448 123.

Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4
Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz
■

■

■

■

■

■

■

■

■

So 26.
9.30–18.00 hod. – RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ.
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání, zdravotní potíže či jiné trápení? Řešení můžete nalézt
pomocí systemických (rodinných) konstelací. Celodenní seminář, během kterého si můžete „postavit“ vlastní konstelaci
a najít v ní odpověď na svůj problém, vede zkušený lektor
Aleš Michálek. Povinná rezervace místa na tel.: 608 820 930.
Cena semináře: 900 Kč. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na
www.dajanapraha.cz.

5. so
Jarní výlet pro rodiče s dětmi – do Hornopožárských lesů
spojený s kuličkovým turnajem.
7. po
13.30–16.30 hod.
Tvořivá dílna v Klubu Amfora – velikonoční motivy
v klubovně Na dvorku.
10. čt
14.00–17.00 hod.
Výtvarná dílna v pavilonu D Hobby centra 4
– velikonoční motivy – malování na vejdumky a ještě něco
navíc. Nutné přihlášení.
17. čt
Aquapark v Liberci, výlet pro všechny malé i větší milovníky
vodních hrátek, spojený s návštěvou IQ parku.
23. st
13.30–16.30 hod.
Jeden den pro planetu Zemi – zábavné odpoledne v zahradě
Hobby centra 4 plné přírody a tvořivých dílen, soutěží a kvízů
s ekologickou tematikou.
24. čt
14.00–17.00 hod.
Výtvarná dílna v pavilonu D – rozkvetlé stromky
– práce s proutím a dekoračním materiálem. Nutné přihlášení.
26.–27.
9.00–15.00 hod.
Keramický kurz – jaro v keramické dílně
a točení na hrnčířském kruhu.
28. po
13.30–16.30 hod.
Hudební dílna v Klubu Amfora – odpolední relaxace
u drumbenů.
DUBEN
Výstava výtvarných prací předškoláků z výtvarných kroužků
Hobby centra 4 v pavilonu B.
Baletky – výstava obrazů účastníků výtvarných kurzů
v pavilonu D.

KONTAKTY:
●
●
●
●

Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,
info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka,
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
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A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTU
RAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOL

PRAHA 4 NABÍZÍ STARŠÍM OBČANŮM
PESTROU NABÍDKU AKTIVIT
Využití volného času ovlivňuje mnoho okolností, mezi které patří převážně to,
kde senioři bydlí a s kým a jak jsou soběstační při vykonávání běžných denních
aktivit.
„Pro seniory je trávení a efektivní využití volného času velmi důležité, proto se městská
část Praha 4 snaží jim nabídnout co nejvíce možností a variant pro trávení volného času.
Zajímáme se o to, zda nabídka volnočasových aktivit našim starším spoluobčanům vyhovuje,
nebo jim některé aktivity chybí a podle toho připravujeme programovou nabídku,“ uvádí
zástupkyně starosty Ivana Staňková, a dodává, „jen od ledna nabídla MČ Praha 4 seniorům
téměř 40 různých aktivit, kterých se zúčastnilo přes 1300 seniorů.“

SENIORY POTĚŠÍ ŽESŤOVÉ KVINTETO
MČ Praha 4 připravila v rámci Českého roku hudby pro své seniory čtyři koncertní představení. V pořadí druhý koncert Hudba v proměnách času se uskuteční 29. dubna od
14.00 hod. ve velkém sále Nuselské radnice. Tentokrát zahraje žesťové kvinteto Brass five,
které vzniklo již v roce 1996 na půdě Pražské konzervatoře. Program obsahuje výběr z nejznámějších skladeb autorů od renesance až po hudbu 20. století. Ukázky jsou transkripcemi
známých děl, původně psaných pro různá obsazení.
Koncert je doplněn mluveným slovem, které přitažlivou formou seznamuje posluchače se
skladateli takových jmen, jakými byli J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Bizet, B.
Smetana, L. Bernstein aj. Výdej vstupenek proběhne 15. 4. od 8.00 do 8.30 hod. v přízemí ÚMČ Praha 4 (viz str. 17).

EAGLES PRAHA VSTUPUJE DO NOVÉ SEZONY
Sezona 2014 v baseballovém a softballovém areálu Eagles Praha
naplno otevře své brány poslední březnový víkend, a to již v pátek
28. března, kdy se odehrají dva tradiční baseballové turnaje. Jedním
z nich je „Jarní turnaj žáků“ pro chlapce a dívky do 12 let. Druhým
je „První jarní homerun“, který prověří připravenost mužské
kategorie na novou sezonu. Softbalistky se poprvé v letošní sezoně
představí na „Jarním turnaji žen“ v prvním dubnovém víkendu
4.–6. 4. Největšími dubnovými akcemi v Eagles parku však budou
dva tradiční mezinárodní mládežnické turnaje SUMA Open a Krčanda, které se hrají
současně ve dnech 17. až 20. 4. Změří v nich síly mladé baseballové naděje chlapců do 14
let a 16 let a dívky v softbalové kategorii do 16 let.
Oba turnaje jsou evropské kvalifikační turnaje PONY LEAGUE, druhé největší mládežnické
organizace baseballu a softballu v USA. 32 celků ze 14 zemí Evropy bude bojovat o tři postupová místa, zaručující účast ve finále Světové série v USA. Slavnostní zahájení proběhne
17. dubna od 18 hodin v areálu Eagles Praha a jeho součástí bude velmi významná událost.
Paní Cathy Bradley, výkonná ředitelka americké organizace Baseball Tomorrow Fund, předá
klubu Eagles Praha šek na 95 000 dolarů. Jedná se o příspěvek na opravu areálu, který byl
těžce poškozen loňskou srpnovou vichřicí. První extraligové baseballové zápasy mužů budou
v krčském areálu k vidění v pátek 11. dubna a sobotu 12. dubna proti olomouckým Skokanům. Softballistky se v extralize poprvé představí o týden později, v sobotu 19. dubna.

TÝDNY PLNÉ SPORTU S BEACHKLUBEM PANKRÁC
Beachklub Pankrác pořádá od druhé poloviny července do poloviny srpna týdenní
příměstské kempy pro děti ve věku 4–12 let.
Účastníci budou sportovat, trénovat základy beachvolejbalu a ochladí se v bazénu, to vše pod
dohledem zkušených trenérů. Více na www.beachklub.cz/kempy.

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE
Na sobotu 12. dubna od 14.00 do 17.00 hodin připravilo oddělení gastra obchodního centra DBK Budějovická velikonoční dílnu pro celou rodinu. Pod vedením zkušených instruktorů se naučíte zdobit velikonoční kraslice a perníčky, plést pomlázky a vyrábět velikonoční dekorace na sváteční stůl. Vstup na akci je zdarma.

PROJEĎTE BEZPEČNĚ PRAHOU 4 A ZÍSKEJTE CENU
Autoklub České republiky, AOS klub Praha v AČR, ve spolupráci s MČ Praha 4, pořádá v neděli 27. dubna (9.30–12.00 hodin) pro všechny řidiče a jejich spolujezdce
třetí ročník soutěže Bezpečně Prahou 4.
„Přijďte si vyzkoušet znalost dopravních předpisů a objevit zajímavá místa Prahy 4,” zve radní
Lucie Michková (ODS), pod jejíž záštitou akce proběhne. Pro nejlepší posádky jsou připraveny zajímavé ceny. Přihlášky a bližší informace od 14. dubna na www.aoscz.info, zúčastnit se mohou
všichni držitelé řidičského průkazu.
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senioři
ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4 POMÁHÁ
SENIORŮM A ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝM
Ústav sociálních služeb v Praze 4 se sídlem Podolská 208/31, Praha 4, je od 1. prosince 2000 příspěvkovou
organizací, zřízenou městskou částí Praha 4. Jejím posláním je pomáhat starším osobám a handicapovaným
občanům.
Ústav sociálních služeb
v Praze 4 (ÚSS 4) zajišťuje se svými 110 zaměstnanci ve smyslu zákona
Miloš HÁJEK (ČSSD),
č. 108/2006 Sb. poskytováředitel ÚSS 4
ní sociálních služeb pro sea zastupitel MČ Praha 4
niory a zdravotně postižené
obyvatele městské části Praha 4. Ve smyslu uvedeného zákona je registrovaným poskytovatelem
základního sociálního poradenství, pečovatelské
služby, pobytové odlehčovací služby a služby
denního stacionáře. Dále zajišťuje sociálně-aktivizační služby pro seniory, v jejichž rámci provozuje též kluby seniorů.

Novodvorská, zde poskytuje pobytové odlehčovací služby. Celková kapacita je 39 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
Další z poskytovaných služeb jsou sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, v jejichž rámci ÚSS 4
organizuje společenská setkání, rekreační pobyty, poznávací zájezdy a zajišťuje provoz 13 klubů
seniorů.

KDE NÁS NAJDETE?
Adresa: Podolská 208/31, Praha 4
Ústředna (poskytuje základní informace
o službách a spojuje všechna pracoviště
v objektu Podolská 31/208) – tel.: 241 434 160,
241 433 599.
Podrobné informace na www.uss4.cz
Sekretariát ředitele – tel.: 241 431 380, fax:
241 433 587, e-mail: uss4@iol.cz,info@uss4.cz
Vyřizuje též veškeré personální záležitosti,
vnitřní kontrolní činnost a právní služby
ústavu.
Zástupce ředitele – tel.: 241 434 160, linka
248, 241 433 599, linka 248, e-mail: ur@uss4.cz
Informace o možnostech umístění v domech
s pečovatelskou službou (DPS) a příjem
žádostí.
Ekonomický úsek – tel.: 241 434 158,
e-mail: eu@uss4.cz
Provozně-technický úsek – tel.: 241 433 109,
e-mail: ptu@uss4.cz. Vyřizuje též veškeré
záležitosti spojené s autodopravou.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Praze 4 (budova
uprostřed).
Pečovatelská služba je zajišťována jednak tzv.
terénním způsobem, tj. přímo v domácnostech
jednotlivých uživatelů včetně čtyř domů s pečovatelskou službou (DPS) městské části Praha 4,
které se nacházejí v Podolské ulici 31/208, v Branické ulici 43/55, Branické 65/46 a v ulici Marie
Cibulkové 4/626, jednak tzv. ambulantním
způsobem, tj. v prádelnách, jídelnách pro seniory
či střediscích osobní hygieny, kam uživatelé
služeb docházejí, případně mohou být dovezeni
vozidly ÚSS 4.
Součástí pečovatelské služby je rozvoz obědů
do domácností jednotlivých uživatelů, což realizují posádky vozidel ÚSS 4. Na území městské
části je 8 rozvozových tras obědů provozovaných
v pracovní dny, o sobotách jsou v provozu dvě
rozvozové trasy, v nezbytně nutných případech
je zajišťován dovoz obědů též o nedělích
a svátcích.

ÚSEK PEČOVATELSKÝCH
A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB:
● okrsek pečovatelské služby č. 1:

●

●

●

●

POSÁDKY VOZIDEL ÚSS 4 zajišťují v rámci pečovatelské služby i rozvoz obědů.
ÚSS v Praze 4 provozuje také Dům seniorů
Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11 na sídlišti
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Viktorinova 1/1122, Praha 4, vedoucí
okrsku, tel.: 261 223 574, e-mail: ps1@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 2:
Podolská 208/31, Praha 4, vedoucí okrsku,
tel.: 241 430 273, e-mail: ps2@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 3:
Na Chodovci 54, Praha 4, vedoucí okrsku,
tel.: 261 223 576, e-mail: ps3@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 4:
Branická 65/46, Praha 4, vedoucí okrsku,
tel.: 244 462 523, e-mail: ps4@uss4.cz
okrsek pečovatelské služby č. 5:
Marie Cibulkové 4/626, Praha 4, vedoucí
okrsku, tel.: 261 224 713, e-mail: ps5@uss4.cz

Zájemci o pečovatelskou službu nás mohou
kontaktovat na výše uvedených telefonních
číslech, e-mailu či při osobní návštěvě koordinátorů pečovatelské služby – vedoucích okrsků
podle místa bydliště, případně na telefonním

čísle ústředny, kde je stálý provoz a žádost
o kontakt zájemce o službu bude předána odpovědnému zaměstnanci.
Všechna pracoviště okrsků pečovatelské služby jsou vybavena záznamníkem přijímaných
hovorů, kde mohou uživatelé i zájemci o službu
zanechat své vzkazy a dotazy. Pokud dojde
mezi zájemcem o službu a zástupcem ÚSS 4
k dohodě o podmínkách pečovatelské služby,
bude mezi oběma stranami uzavřena písemná
smlouva o poskytované službě.
Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem
služby a ředitelem ÚSS 4 jako zástupcem poskytovatele služby může být sjednaná služba zahájena. Před podpisem smlouvy je zájemce seznamován s vnitřními pravidly sociální služby a se
sazebníkem úhrad služby, který je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ústavu sociálních služeb v Praze 4 www.uss4.cz.
Veškeré úkony pečovatelské služby jsou
poskytovány bezplatně na základě zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. účastníkům odboje a osobám, účastným rehabilitace
podle zákona č. 119/1990 Sb. nebo zařazených
v táborech nucených prací a rehabilitovaných.

JÍDELNY PRO SENIORY V PRAZE 4
■ Jídelna – ul. Svatoslavova 27
Dopravní spojení: autobus č. 193 a tramvaj č. 18
– zastávka Nuselská radnice, tramvaj č. 11 – zastávka V Horkách. Kontakt pro zájemce o službu:
vedoucí okrsku č. 1, tel.: 261 223 574,
■ Jídelna v DPS Marie Cibulkové 626/4
Dopravní spojení: metro C – stanice Vyšehrad
nebo Pražského povstání, tramvaj č. 18 a autobus
č. 193 – zastávka Pražského povstání nebo autobus č. 121 – zastávka Klikovka. Kontakt pro
zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 5, tel.:
261 224 713,
■ Jídelna v DPS Branická 55/43
Dopravní spojení: autobus č. 196, 197, 170
– zastávka U Staré pošty, tramvaj č. 3, 17
– zastávka Přístaviště. Kontakt pro zájemce
o službu: vedoucí okrsku č. 4, tel.: 244 462
523, 241 494 924,
■ Jídelna v DPS Podolská 208/31
Dopravní spojení: tramvaj č. 3, 17 – zastávka Podolská vodárna, autobus č. 121– konečná stanice
Podolská vodárna. Kontakt: pro zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 2, tel.: 241 430 273 nebo
241 434 160, linka 248,
■ Jídelna v objektu Domu seniorů
Ošetřovatelské zařízení Jílovská 432/11
Dopravní spojení: autobus č. 106, 196, 197
– zastávka sídliště Novodvorská. Kontakt: pro
zájemce o službu: vedoucí okrsku č. 4, tel.:
241 494 924, 244 462 523.
(Pokračování v příštím čísle)
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Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!
Název akce

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

CYKLUS 4 NA TÉMA: Zahrady, zahrádky a zahrádkaření
– I. přednáška Pěstujeme bylinky na zahrádce
i za oknem, využití bylinek pro zdraví a v kuchyni

1. 4. od 14.00 hod.
Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 24. 3. 50 míst.

4x okénkem do historie – přednáška z cyklu
„Omyly a záhady české historie II“
– Jak to bylo s významnými bitvami

3. 4. od 14.00 hod.
Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 24. 3. 50 míst.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK – AKTUÁLNÍ ZMĚNY
– cyklus seminářů 3. část
Téma: ochrana spotřebitele

8. 4. od 10.00 hod.
Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 31. 3. 50 míst.

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI
– Pálení čarodějnic – maškarní rej

10. 4. od 14.00 hod.
KC Novodvorská

Výdej vstupenek 4. 4. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059. 160 míst.

PŘEDNÁŠKA: HOUBY JAKO VÁŠEŇ 4.
– Houby v kuchyni

15. 4. od 14.00 hod.
Nuselská radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 4. 50 míst.

JÓGOVÁ TERAPIE – ukázky cvičení
vhodného pro seniory na posílení těla a mysli

15. 4. od 10.00 hod.
Nuselská radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 4. 15 míst.

TURNAJ VE SKLÁDÁNÍ PUZZLE
– pro rodiny, předškoláky a mladší žáky

17. 4. od 14.00 hod.
Nuselská radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 1.4.

TVŮRČÍ DÍLNY
– velikonoční výzdoba do bytu

17. 4. 9.30–11.30 hod.
Klub Amfora

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 4. 20 míst.

VÝTVARNÁ DÍLNA – téma: Středověké odívání a textil
Ateliér: tkaní na stávku s použitím
klasických i netradičních materiálů

17. a 24. 4. od 14.00 hod.
Anežský klášter

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 7. 4. 16 míst.

PROCHÁZKA Z CYKLU 4x PRAHOU – do pražských měst
za staropražskými hospůdkami, restauracemi, vinárnami,
pivnicemi a hotely II. – Vycházka po Novém Městě

22. 4. sraz v 10.00 hod.
u sochy na Jungmannově
náměstí

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 14. 4. 30 míst.

ORIENTÁLNÍ TANEC
– ukázková hodina pro seniory – opakování

22. 4. od 14.30 hod.
Nuselská radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 14. 4. 30 míst.

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
– Hudba v proměnách času,
vystoupí žesťové kvinteto Brass Five

29. 4. od 14.00 hod.
Nuselská radnice

Výdej vstupenek 15. 4. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059. 120 míst.

BLAHOPŘÁNÍ
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Začátkem dubna oslaví 80. narozeniny

EVA
ŠTANGLOVÁ
z Nuslí.
Blahopřejí dcery s rodinami,
pravnoučátka Terezka,
Honzík a Ninulka.

Dne 17. dubna 2014 oslaví manželé

NABÍDKA SENIOR HOBBY KLUBU
● Každý čtvrtek
9.30–11.00 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU LAHODNÉHO ČAJE
Senior Hobby klub, info Lenka Jedková, tel.: 241 731 489,
602 507 510. Klub Amfora, Pujmanové 9. Zdarma.
● Každé úterý
10.00–11.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI
Info Alena Svobodová, tel.: 241 731 510, linka 32. Hobby
centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● 3. 4.
STOLNÍ TENIS PRO SENIORY
Klub Amfora. Vstup zdarma.

9.30–11.00 hod.

● 10. 4.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA
Tvořivá dílna s keramickou hlínou a velikonoční temati-

kou. Keramická dílna Hobby centra 4, pavilon B, přízemí.
Vstup 40 Kč.
● 17. 4.
9.30–11.00 hod.
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO SENIORY
– VELIKONOČNÍ VÝZDOBA DO BYTU
Klub Amfora. Nutné přihlášení na bezplatné lince 800 100
129 od 14. 4. Zdarma.
● 24. 4.
10.00–11.00 hod.
HUDEBNÍ DÍLNA S DRUMBENY
Jednoduché rytmické nástroje a interiérové doplňky v Klubu
Amfora. Zdarma.
● Na červenec připravujeme pro seniory pobyty
v chorvatském Bibinje. Termíny 27. 6.–8. 7. a 8.–19. 7.
Bližší informace v Klubu Amfora.

Na akce je omezený počet míst, proto je nutná rezervace v Klubu Amfora (tel.: 241 731 489, 602 507 510).

VYDEJTE SE DO PŘÍRODY NORDIC WALKINGOVOU CHŮZÍ
MČ Praha 4 připravila i v letošním roce Nordic Walkingové
procházky pro občany nad 50 let z naší městské části. Nordic
Walkingová chůze je ideální právě pro starší lidi, u nichž by
jinak jiný sport, s nímž by začínali od začátku, vedl k nezdravému zatěžování kloubů a vazů. Chůze se naopak hodí

i pro lidi s vysokým tlakem nebo kloubními problémy. Výkon
během lekce je vyžadován od 600 svalů lidského těla, což
představuje téměř 90 % všech svalů v těle.
Po zkušenosti z loňského roku budou lekce probíhat pravidelně 2x týdně na místech Prahy 4, a to:

JARMILA a JAN
BYRTUSOVI z Michle
diamantovou svatbu.
Hodně štěstí a zdraví do dalších společných let
přejí dcera Zuzana a syn Jan s rodinami.

V DUBNU
PRAHA POZDNÍHO BAROKA
St 16. 4.
9.00–10.30 hod.
Přednáška z cyklu Povídání o Praze. Přednáší Alena
Štěpánová. Každou třetí středu v měsíci. Vstup 30 Kč.
VELKÝ OPAKOVACÍ KURZ PC
7.–23. 4. Po a St
16.30–18.30 hod.
Získejte jistotu opakováním nejdůležitějších dovedností.
WINDOWS 8
22. 4.
14.00–17.00 hod.
Seznamte se s novým operačním systémem. Základní
rozdíly v ovládání systému, krok za krokem si vyzkoušíte
novinky, kterými Windows 8 disponuje.
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PRO SENIORY
28. 4.–12. 5. Po a St
16.30–18.30 hod.
Naučíte se přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače,
setřídění složek, digitální úpravy a vylepšení fotografií.
Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech a přihlášení na tel.:
272 701 335 nebo na e-mailu info@elpida.cz.
■ Hodkovičky – trasa cyklostezky podél Vltavy od 1. 4.

do 24. 6., poté od 2. 9. do 21. 10. Sraz vždy v úterý
v 15 hod. u zahradnictví.
■ Krčský les – lesní cesty od 3. 4. do 27. 11. Sraz vždy
ve čtvrtek v 15 hod. u restaurace U Labutě.

Základní lekce jsou zdarma včetně zapůjčení holí.
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KROK PO KROKU ANEB JEDEN KROK K POKROKU VIII
„Historicky první
kurz výuky práce s počítačem pro seniory, kteří
trvale žijí na území MČ
Praha 4, byl zahájen
v březnu roku 2009,“ říká radní Lucie Michková
(ODS) a pokračuje:
„Zájem seniorů je každoročně veliký a kurzy
absolvovalo již více než
Radní Lucie Michková
4000 seniorů. Máme
velkou radost, že počítačové kurzy MČ Praha 4
mají takový úspěch. A proto máme pro vás připraven již další, v pořadí osmý kurz. Pevně
věříme, že i ti, kteří doposud váhali, se přeci jen
rozhodnou a půjdou s námi do toho. A také
máme důležitý vzkaz pro ty, kteří již v minulosti kurz absolvovali – můžete se opět přihlásit,“
informuje radní Lucie Michková.
MČ PRAHA 4

Podmínkou účasti v kurzu je trvalý pobyt na
území MČ Praha 4, věk nad 63 let a chuť vzdělávat se! Kurz bude trvat 8 týdnů, vždy jedenkrát
týdně v odpoledních hodinách na základních
školách MČ Praha 4. Je určen pro úplné začátečníky, tedy pro ty, kteří nemají s počítačem žádné zkušenosti, ale bude také opět otevřen kurz
pro pokročilé, kteří si mohou své znalosti na PC
zdokonalit. Výuka na školách začne v týdnu
od 21. dubna 2014.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
1) Vyplňte přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si jednu z uvedených základních
škol, tu která je vašemu bydlišti nejblíže a do
které chcete na kurz docházet. Označte si ji
(pro případ, že bude kapacita na vámi vybrané škole rychle naplněna, si promyslete,
kterou jinou školu byste zvolili). Pokud potřebujete bezbariérový přístup, vyberte si

PŘIHLÁŠKA DO KURZU „PC pro seniory“
Jméno: .............................................................................................................................
Trvalé bydliště: .................................................................................................................
Telefon: .................................................. Datum narození: ............................................
začátečník/pokročilý*
*nevyhovující škrtněte

Zakroužkujte základní školu, do které chcete docházet na počítačový kurz:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ZŠ Bítovská 1246/1
ZŠ Poláčkova 1067
ZŠ Jeremenkova 1003
ZŠ Jílovská 100
ZŠ Táborská 45
ZŠ Jitřní 185
ZŠ Mendíků 1000

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ZŠ Nedvědovo náměstí 140
ZŠ Kavčí hory (K Sídlišti 840)
ZŠ Sdružení 1080
ZŠ Školní 700
ZŠ Na Chodovci 54/2700
ZŠ U Krčského lesa (Jánošíkova 1320)
ZŠ Křesomyslova

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V BRANÍKU,
Modřanská 118, zastávka Přístaviště

jednu ze škol, které jsou v přihlášce uvedeny
červeně.
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Ti, kteří se chtějí přihlásit do kurzu pro začátečníky, nechť se dostaví 7. dubna od 9.00
do 12.00 hod. nebo od 13.00 do 16.00 hod.
5) Ti, kteří se chtějí přihlásit do kurzu pro pokročilé, nechť se dostaví 8. dubna od 9.00
do 12.00 hod. nebo od 13.00 do 16.00 hod.
Registrace bude v uvedené dny a hodiny probíhat ve Slavnostním sále historické budovy
Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! My si vás
zapíšeme podle pořadí, v jakém k registraci dojdete, a zde vám také předáme další potřebné
informace k povinnému zápisu na té základní
škole, kterou jste si vybrali.
Zápis na školách bude probíhat 16. 4. od
14.30 do 16.00 hod., sem opět musíte dojít
osobně!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
„Uvědomujeme si, že vědomosti, které jste
získali na PC kurzech, je třeba si občas trochu
,oprášit‘, a proto se také v letošním roce kurzy
otevírají i pro absolventy PC kurzů z minulých
let,“ znovu připomíná radní Lucie Michková.
Je nutné se přihlásit osobně (je možný zástup rodinným příslušníkem či kamarádkou
nebo kamarádem s podepsanou plnou mocí),
jakákoliv jiná forma přihlášení nebude platná
(např. telefonicky či poštou). Rovněž dřívější
odevzdání přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není
možné.
POČET MÍST JE OPĚT OMEZEN, pokud nebude kurz naplněn dostatečným počtem uchazečů, bude převeden na jinou školu po dohodě
s uchazečem. Po naplnění kapacity nebudeme
další přihlášky u registrace přijímat.

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ,
Nusle, Táborská 317/65
17. 4. 17.00 hod. Bohoslužba kolem stolu • 18. 4. 17.00 hod. Čtení Pašijí s varhanní hudbou • 20. 4.
9.00 hod. Bohoslužba s večeří Páně.

18. 4. 17.30 hod. a 20. 4. 9.30 hod. – mše.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ,
U Michelského mlýna 27, Michle

KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU, Lhotka

17. 4. 18 hod. pobožnost • 18. 4. 18 hod. pobožnost • 20. 4. 10 hod. bohoslužby, 10.00 hod. Nový rok.

13. 4. 8.00; 10.00 a 18.30 hod. Mše svatá, 15.00 hod. Křížová cesta pro rodiny v lese, sraz u restaurace Na louce zelený, 16.00 hod. Křížová cesta v kostele • 17. 4. 16.00 a 18.30 hod. Mše svatá,
19.30–21.00 hod. Čas pro osobní modlitbu, zpovídání • 18. 4. 13.00 hod. Křížová cesta pro mládež
v lese, sraz u restaurace Na louce zelený, 14.00 a 17.30 hod. Křížová cesta v kostele, 15.00 a 18.30 hod.
Velkopáteční obřady (18.30 hod. se zpívanými Pašijemi), 19.30–21.00 hod. Čas pro osobní modlitbu,
zpovídání • 19. 4. 10.00 hod. Modlitba se čtením, 10.30–17.00 hod. Čas pro osobní modlitbu,
20.30 hod. Vigilie, křest dospělých., 20. 4. 8.00; 10.00 a 18.30 hod. Mše svatá (10.00 hod. s doprovodem chrámového sboru a orchestru – W. A. Mozart: Korunovační mše, Händel: Alleluja) • 21. 4.
8.00 a 10.00 hod. Mše svatá.

FS ČCE, NUSLE, Nusle, Žateckých 11

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. VÁCLAVA V NUSLÍCH, Svatoslavova 7
13. 4. 8.30 hod. Sv. Pankrác a 10.30 hod. Sv. Václav – Mše se svěcením ratolestí a průvodem • 17. 4.
9.30 hod. Svěcení olejů – katedrála sv. Víta, 18.00 hod. mše Sv. Václav, 20.00 hod. Bdění v Getsemanech
Sv. Václav • 18. 4. 18.00 hod. bohoslužba Sv. Václav, 20.00 hod. Křížová cesta – Sv. Václav • 19. 4.
20.00 hod. Obřady a mše – Sv. Václav • 20. a 21. 4. 9.00 Sv. Pankrác a 10.30 hod. Sv. Václav – mše.

KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, Pod Vyšehradem, Podolí
13. 4. 11.00 hod. • 17. 4. 16.00 hod. • 18. 4. 16.00 hod. • 19. 4. 19.00 hod. • 20. 4. 11.00 hod.
• 21. 4. 11.00 hod. – vše bohoslužby.

17. 4. 19.00 hod. čtení Pašijí s VP • 18. 4. 19.00 hod. bohoslužby s VP • 20. 4. 9.30 hod. boholužby s VP.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV. PROKOPA, Braník
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ, Dolnokrčská 1
16. 4. 18 hod. bohoslužba • 17. 4. 18 hod. Večeře Páně kolem stolu • 18. 4. 18 hod. Pašije • 20. 4.
9.15 hod. slavnostní bohoslužba na Vzkříšení.
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13. 4. 10.00 hod. Pašije, křížová cesta • 17. 4. 19.00 hod. bohoslužba • 18. 4. 19.00 hod. uctívání
kříže • 19. 4. 10.00 – 12.00 hod. zpověď, 20.00 hod. bohoslužba • 20. 4. 10.00 hod. žehnání pokrmů
• 21. 4. 10.00 hod. bohoslužba.
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kultura/společnost
Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, Praha 4 Nusle 14000
Tel.: 775 488 998
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna

1. út
2. st
3. čt
4. pá
6. ne
7. po
8. út
9. st
10. čt
11. pá
13. ne
14. po
16. st
17. čt
23. st
24. čt
25. pá
26. so
27. ne
28. po
29. út
30. st

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

CHARLEYOVA TETA
ŽENITBA
NA DOTEK
PRÁSKNI DO BOT
NA DOTEK
DARDA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
LÁSKY PANÍ KATTY
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
CESTA KOLEM SVĚTA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
DARDA
KOMEDIANTI
PRÁSKNI DO BOT – zadáno
CESTA KOLEM SVĚTA
JEPPE Z VRŠKU – zadáno
LÁSKY PANÍ KATTY
PRÁSKNI DO BOT
JÁ, FRANCOIS VILLON
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
CHARLEYOVA TETA
KOMEDIANTI

13. ne 15.00 JAK POTRESTAT LAKOMOU KÁČU
– pohádková lidová komedie
s písničkami
14. po 19.30 A. P .ČECHOV:
TŘI KOMEDIE V JEDEN VEČER
– Námluvy, Medvěd a Labutí píseň
17. čt 19.30 M. HORNÍČEK:
DVA MUŽI V ŠACHU
– zápas dvou mužů s velkou ctí,
tajemstvím i pýchou, přátelstvím
i nepřátelstvím
22. út 19.30 FR. KREUZMANN:
DĚDICTVÍ LORDA DAWLISCHE
– mafiánská rodinka chce okrást
zchudlého lorda

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí
najdete i na hlavní straně

www.praha4.cz
pod záložkou
Kalendář akcí.

Vydejte se
na cestu
kolem světa

V komedii účinkují
Michal Kern a Petr Vacek.

Foto: Ivan Kahún

Divadlo Na Jezerce vsadilo na radost ze hry. Chcete-li se i vy dobře bavit, vydejte se
s ním na Cestu kolem světa. V rodinné komedii chce slečna Femina Jones se svou domnělou společnicí zvládnout cestu kolem světa za méně než 80 dní a pokořit tak rekord
Willyho Foga. Může se to nějaké ženě vůbec podařit? Největší překvapení ovšem čeká
Feminu Jones až na samotném konci dobrodružství. Jak vše dopadne?

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

2. st 15.30 DĚTSKÝ BAZÁREK
– bazar dětského oblečení, bot,
sportovních potřeb, hraček atd.
19.30 Kinokavárna – KANDIDÁT
– film SR
3. čt 17.30 KLUKOVINY – koncert kapely HM
– pro děti
20.00 HM… – koncert čtyřčlenné kapely
6. ne 15.00 POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY
JOSEFA ČAPKA
– představení je vhodné pro děti
od 4 do 8 let a trvá 50 minut
7. po 19.30 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
– Hrají: P. Liška, J. Polášek a J. Zbrožek
9. st 19.30 Kinokavárna – LÍBÁNKY
– film ČR
12. so 15.00 HUSITI – filmový klub pro děti
13. ne 15.00 NOEMOVA ARCHA
– loutková podívaná na motivy
biblického příběhu
15. út 19.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ SI NEUMĚLA
HRÁT, ZE ŽIVOTA HMYZU
– ZUŠ Modřany
16. st 19.30 Kinokavárna – LÁSKY ČAS
– film VB
21. po 15.00 JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU
SLAVILI VELIKONOCE – písničky,
koledy, pomlázky a mazance
22. út 19.30 BESÍDKA 2014 – tradiční představení
divadla Sklep
23. st 19.30 Kinokavárna – ATTILA MARCEL
– film Francie
24. čt 20.00 SVATOJIŘSKÁ TANČÍRNA
S KAPELOU BŮHVÍ – večer pro
všechny, kteří si chtějí zatančit
na dobrou muziku
27. ne 15.00 O BRATRU PALEČKOVI
A KOUZELNÍKU ŽITOVI ANEB
FÍGLÍ POHÁDKY – divadlo Fígl
28. po 19.30 BESÍDKA 2014 – tradiční představení
divadla Sklep
29. út 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – sklizeň
nejlepších plodů posledních let
30. st 19.30 Kinokavárna – MÁ VLAST
– drama Francie, Alžírsko

Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují
kvůli věku nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
PORADENSTVÍ • OSOBNÍ ASISTENCE • DOMOV PRO SENIORY • PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
31. 3.–30. 4.
PROSTĚ JÁ – výstava obrazů Soni Toumové v Galerii
Domova Sue Ryder.
2., 9., 16., 23., 30. st
10.00–11.00 hod.
SENIORFITNES – tělesná cvičení
Vstupné: 40 Kč. Kontakt: seniorfitnes@seznam.cz.
Cvičebna Domova Sue Ryder.
9., 23. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.

7.–11., po–čt 10.00–18.00 hod., Pá 10.00–14.00 hod.
LITERÁRNÍ BAZAR
Přijďte si vybrat poklady světové i české literatury, novinky i historické skvosty, v jazyce českém
i cizím, za ceny vlídné! Divadelní sál Domova Sue
Ryder.
16.–18., st–pá
11.00–18.00 hod.
VELIKONOČNÍ MENU
Tradiční pokrmy, které se vážou k Velikonocům, můžete ochutnat také v restauraci Michelský dvůr.
Mazance, beránci a další velikonoční dobroty lze
zakoupit domů. Restaurace Michelský dvůr.

16. st
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce i pravidelné srazy
korálkářek budou v dubnu spojeny. Společně se
budou vytvářet babičky a dědečci do projektu
Babička Sue a dědeček Ryder aneb senioři na cestách
a bižuterie pro dobročinné obchody. Registrace na
e-mailu: radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Restaurace
Michelský dvůr.

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle • Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Křesomyslova 625, Praha 4

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
1. út 10.30
19.30
2. st 10.30
19.30
3. čt 19.30
4. pá 19.30
5. so 15.00
7. po
8. út
9. st
10. čt
11. pá
12. so
14. po

10.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00

15. út 19.30
16. st 19.30
17. čt 19.30
22. út 19.30
23. st 19.30

24. čt
25. pá
26. so
27. ne

19.30
19.30
15.00
15.00

29. út 19.30

BABIČKA – činohra
TECHTLE MECHTLE – činohra
DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
PROUTNÍK POD PANTOFLEM
– činohra
MY FAIR LADY – muzikál
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE (HAY FEVER)
– činohra
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
NEVĚSTA – muzikál
ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
JEPTIŠKY – muzikál
BABIČKA – činohra
(zadáno pro KMD)
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– činohra
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE (HAY FEVER)
– činohra
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
MY FAIR LADY – muzikál
JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
(70. repríza)
DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
JEPTIŠKY – muzikál
DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU
– činohra (DERNIÉRA)
PROUTNÍK POD PANTOFLEM
– činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
2. st
3. čt
4. pá
5. so

19.30
19.30
19.30
19.30

7. po 19.30
8. út 19.30
12. so 19.30
13. ne 19.30
18. pá 19.30
23. st 19.30
26. so 19.30
29.út 19.30
30. st 19.30

TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
(natáčení ČT)
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
(natáčení ČT)
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
(100. repríza)
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
Změna programu vyhrazena
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různé/inzerce
PROVOZOVNA
PRAHY 4
Městská část Praha 4 už počtvrté ocenila
v soutěži „Provozovna Prahy 4“, podnikatele
a živnostníky, kteří obyvatelům městské části
poskytují kvalitní výrobky a služby.
V anketě, ve které sami zákazníci rozhodují o nejoblíbenější provozovně, se v kategorii Služby umístila na 3. místě kavárna
Cappuccino Café.

Severovýchodní II 553/2, Praha 4
Tel.: 604 615 375, 603 977 531

www.cukrarna-kavarna.cz
Kolektiv pracovníků kavárny

Cappuccino café
na Roztylském náměstí
děkuje všem, kteří pro
nás hlasovali v soutěži
„Provozovna MČ Praha 4“
S tímto výstřižkem zaplatíte za espresso velké
s mlékem + medovník original 55 Kč.
SC-340367/01

Platnost kuponu
do konce dubna 2014
INZERCE

SC-340315/02

SC-340369/02
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názory
JAKÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VÁM V PRAZE 4 JEŠTĚ CHYBĚJÍ?
LUCIE MICHKOVÁ, radní MČ Praha 4, ODS

Skluzavky, pískoviště
a houpací koníci... Pro
ty nejmenší dostatečná zábava. Překvapením pro naše děti by mohly být například pohádkové chaloupky a mlýnská
kola, která se pomocí vody budou točit.
Interaktivní záležitosti děti velmi lákají,
chtějí si je vyzkoušet, vylézt na ně či
jakkoli pokořit, chtějí vědět, proč se kolo
točí a odkud se „bere“ ta voda.
Dnešní době vládne virtuální realita
a různé druhy moderní komunikace,
čemuž se mnohdy těžce konkuruje.
Proto je nutné větším dětem poskytnout
více adrenalinových hřišť, lanových
drah, skate parků, víceúčelových hřišť
pro míčové hry a in-line drah, pro budoucí cyklisty více naučných dopravních
hřišť.

Ale i rodiče by se neměli na těchto
hřištích, když své děti doprovázejí,
nudit. Chtěli byste u pískoviště malou
posilovnu? Co by se líbilo vám a vašim
dětem? Napište mi na e-mail: lucie.michkova@praha4.cz

DANA KŘIVÁNKOVÁ – KLISÁKOVÁ,

PETR HORÁLEK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD

Zastávám názor, že od
jara do podzimu mají
děti a mládež trávit co
nejvíce času venku.
K tomu potřebují nejen sportoviště, ale
i zelené plochy. Parků sice máme v Praze 4 relativně dost, ale stále čekáme na
kompletní rekultivaci parku Družby
(Centrálního parku) na Pankráci nebo na
sportovně-oddechový areál v branických
Ledárnách. Zatímco u parku Družby se
městská část snaží každý rok postoupit
o něco vpřed, v Ledárnách bude záležet
v prvé řadě na rozhodnutí magistrátu.
Nicméně právě v Braníku podél Vltavy je
rozsáhlé území, kde lze příjemně relaxovat. Dříve jsme tam s kolegy z práce pravidelně hrávali fotbal na louce.
Co se týče škol, tady se ukazuje, že
jenom moderní vybavení nestačí. Máme

u nás jednu školu, do které se investovala spousta peněz, aby měla perfektní
zázemí, včetně míst pro sportování – přesto zde dlouhodobě citelně ubývá žáků.
Rodiče zřejmě kladou větší důraz na
to, jaké panují mezilidské vztahy mezi
učiteli a dětmi.
To, co tedy postrádám, je více zařízení komunitního typu. Škola pak funguje jako místo, kde se řeší nejen výuka,
ale i rozsáhlé množství volnočasových
i občanských aktivit dětí, mládeže, ale
i dospělých spojených s danou lokalitou.
Co se týče vzdělávacího programu, uvítal
bych větší propojení s praxí, tedy budoucím uplatněním na střední škole nebo
u zaměstnavatelů. Zde bych ani nerozděloval střední školy podle toho, kdo je
jejich zřizovatelem. Pomocnou ruku do
života si zaslouží všichni žáci.

JAN PETR, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

zastupitelka MČ Praha 4, nezařazená

Jsou to téměř dva roky,
co jsem se stala poprvé
maminkou, a mohu tedy hodnotit nabídku volnočasových
aktivit pro děti z čerstvých osobních zkušeností. Jsem skutečně ráda, že žiji
v Praze 4, která disponuje desítkami
dětských hřišť, hobby centry a zelenými
parky. S kočárkem je kam zajít, kde se
posadit a dětská hřiště pro nejmenší jsou
udržovaná a bezpečná. Máme rovněž
dostatek mateřských a základních škol
s nejrůznějším vzdělávacím zaměřením
a městská část každoročně pořádá pro
děti a mládež pestrou paletu sportovních
i vědomostních soutěží.
V Praze 4 aktivně působí mnoho
sportovních klubů a oddílů, které vedení
radnice pravidelně podporuje formou

grantů a které navštěvují stovky dětí.
I díky tomu MČ Praha 4 nedávno získala
ocenění Obec přátelská rodině.
Rovněž mne těší, že vedení městské části zajistilo pro veřejnost, po dohodě s řediteli základních škol, možnost
využívat školní hřiště i mimo školní
dobu a o víkendech. Informace zájemci
najdou na školních webech.
Proto si myslím, že si na naší „čtyřce“
vybere volnočasovou aktivitu skutečně
každý, a z tohoto úhlu pohledu mi
v Praze 4 nic nechybí.

Zdá se, že i tato dlouho
podceňovaná oblast si
konečně zaslouží svojí
dávku pozornosti a je
zajímavé, že se tato anketní otázka
položila asi 6 měsíců před komunálními
volbami.
Domnívám se, že je nutné si uvědomit, že zejména v dětském věku se priority a zájmy dětí velmi rychle vyvíjejí.
V Praze 4 jsou vcelku hojně zastoupena
dětská hřiště pro děti ve věku od batolecího do cca 8 let. Poté se začínají priority
našich dětí z hlediska volného času měnit a pro tyto děti již nepředstavují dětská hřiště s pískovištěm a s prolézačkou
dostatečně zajímavé využití času a energie. Některá hřiště, zejména s lanovými
prvky, jistě osloví i starší děti, nicméně
nejsou v Praze 4 tak hojně zastoupena

a i s ostatními aktivitami pro děti a mládež to není z hlediska Prahy 4 příliš
dobré. Není možné dětská hřiště prohlásit za jediné aktivity pro děti a mládež,
které je schopna městská část pro své
nejmenší občany zajistit.
V Praze 4 chybí veřejná sportoviště
pro mládež, kde může smysluplně trávit
svůj volný čas. Můžeme namítnout, že
řada dětí sportuje nebo chodí na různé
kroužky. Není to však totéž jako neorganizované sportovní vyžití ve volném čase. Řada z nás si ráda vzpomene, jak
jsme přišli domu ze školy, hodili tašku
do kouta a vyrazili ven na kolo nebo
s míčem. Nechme našim dětem iniciativu a invenci v trávení volného času,
pouze jim k tomu dejme bezpečné prostředí na trávení volného času také
trochu podle svého.

KAREL SKOUPIL, předseda MíV KSČM MČ Praha 4, KSČM

Do termínu redakční rady
dubnového čísla
Strana zelených
nedodala odpověď.
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Organizováním aktivit
pro děti a mládež se
naše radnice zabývá
již mnoho let. Pokud
začnu u povinností, rád konstatuji, že
máme zrekonstruované všechny mateřské školy i školy základní jejichž jsme
zřizovatelem. Do základních škol se
vrátila řada volnočasových aktivit a veřejnosti byly zpřístupněny tělocvičny
a přilehlá hřiště.
Jako jediná městská část máme vybudované dopravní hřiště, kde se za
dohledu městské policie učí děti základům dopravních předpisů. Na Pankráci
funguje Dům dětí a mládeže s mnoha
aktivitami, zaplavat si mohou nejen děti
a mládež v podolském bazénu a v učilišti na Zeleném pruhu.
Vybudovali jsme cyklistické stezky,

síť knihoven, rodinná centra a mnoho
dalších.
Proto se domnívám, že děti a mládež
mají u nás mnoho možností jak využít
volný čas.
Vše ale podléhá změnám, vylepšením
a novým směrům. Pokud se domníváte,
že přes uvedené aktivity některá našim
dětem a mládeži chybí, napište mi, prosím, na e-mail kasko@cbox.cz.
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INZERCE
SC-332525/09

KOŽNÍ AMBULANCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění
RYCHLE A KVALITNĚ VÁM ZAJISTÍME
● Vyšetření a léčbu kožních onemocnění
● Vyšetření kožních znamének, pih a bradavic
● Léčbu onemocnění nehtů a vlasů
● Léčbu oparů a akné
● Lymfologickou péči, léčbu celulitidy a otoků

● Lékařskou kosmetiku, korektivní dermatologii,

výplně, botox
● Omlazení pleti
● Profesionální přístup, kvalitní tým lékařek

a příjemné prostředí

VYUŽIJTE IDEÁLNÍHO OBDOBÍ NA ESTETICKÉ ZÁKROKY!
Odstraňujeme nežádoucí znaménka, pihy, kožní výrůstky, pigmentové skvrny
i vrásky. Ošetření provádíme pomocí CO2 laseru a mikrojehliček.

Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník • Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: info@dermalink.cz
(Každou druhou středu ordinujeme také v Nemocnici sv. Alžběty, Na Slupi 6, Praha 2)

www.dermalink.cz

SC-340389/04

SC-321372/69

SC-340005/02

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

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

www.balkap.cz

SC-332509/04

Tel.: 606 465 139

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/04

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

SC-332507/03

Věnuji za odvoz

www.nasepraha4.cz
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INZERCE

CVIČENÍ U METRA KAČEROV
REGENERAČNÍ A REKONDIČNÍ
STOLY SLENDER LIFE

www.tallent.cz

Studio FIT STYLE, Sedlčanská 1044/18, Praha 4
Prodejní místo KETODIET

Tel.: 603 527 172, 777 260 262, 224 815 871

Tel.: 775 261 906 • www.fit-style.cz

1.
ZD HO
AR DIN
M A
A

Duben 2014 – včasný zápis: sleva 20 %,
nebo raketa HEAD zdarma!

OT NO
E V VĚ
ŘE
NO

SC-332472/02

TRÉNINKY PŘÍMO V ZŠ!

SC-340242/02

SC-340326/02

KURZY
TENISU

www.ceskydomov.cz

KOUPÍME BYT
SC-340430/01

v širším centru Prahy, 3+kk až 4+1
v osobním vlastnictví,
v cihlovém domě, ne přízemí.

Tel.: 776 883 456

SC-340440/01

SC-332409/04

SC-340115/03

SC-340134/02

SC-332410/04

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!
SC-332514/03

SC-332421/04

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-331676/07

SC-332400/04

SC-332492/03

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

pro Vás zajistí Renáta Čížková
Tel.: 777 114 473, 222 980 260 • renata.cizkova@ceskydomov.cz
Uzávěrka květnového čísla je 18. dubna 2014.

SC-332365/03

Inzerci v časopisu
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INFORMACE K VOLBÁM
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek
23. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od
8 do 14 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let;
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Překážkou ve výkonu
volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do
Evropského parlamentu je zápis státního občana České
republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Seznam
vede Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odbor správních agend (dále jen „OSA“). Nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb (neděle 13. dubna 2014) zanese OSA do seznamu
voličů údaje ze stálého seznamu voličů. Nahlížení do stálého
seznamu voličů je možné do 13. dubna, a od tohoto data až
do 21. 5. do 16 hodin pouze osobně, a to na odboru OSA,
přes přepážku „Informace OSA“ po předložení OP nebo
platného cestovního dokladu v úředních hodinách pondělí a středa od 8.30 do 17.30 hodin, úterý a čtvrtek od
8.30 do 12.00 hodin a v pátek od 8.30 do 12.00 hodin.

VOLEBNÍ PRÁVO OBČANŮ EU
Občan jiného členského státu EU může na území ČR
(MČ Praha 4) volit, pokud projeví vůli hlasovat tím, že
podá u Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odbor
správních agend (dále jen „OSA“), v jehož správním
obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna
2014 do 16 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území ČR již při minulých volbách do Evropského parlamentu
v roce 2009 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.
Občan jiného členského státu EU, který je veden
v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u OSA, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden,
žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
13. dubna do 16 hodin.
Žádost je možno podávat osobně i písemně. OSA žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj.
do 8. května 2014 informuje o tom, jak byla jeho žádost
vyřízena. Podrobné informace k volbám do EP
občanů jiného členského státu EU jsou uvedeny na
www.mvcr.cz/volby.

VOLBY V LÉČEBNÁCH
A NÁPRAVNÝCH ZAŘÍZENÍCH
Úřad MČ Praha 4, odbor správních agend, do seznamu
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voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději
20 dnů přede dnem voleb (3. května) zanese voliče,
kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu
trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče
nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě
výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu
nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení;
ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat
pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny
spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu
již nelze provádět.

ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci
území České republiky po zápisu do seznamu voličů (tj. po
13. dubnu), musí na obecním úřadě v místě původního
bydliště, tj. pokud se stěhuje z Prahy 4, požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů ÚMČ Praha 4, odbor
správních agend, který o tom vydá potvrzení.
Potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě
nového bydliště nejpozději do 21. května nebo ve
dny voleb okrskové volební komisi. Pokud volič po
návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden
ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá
hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad
mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Potvrzení je nutné předložit
obecnímu úřadu v našem případě Úřadu MČ Praha 4, odboru
správních agend v místě trvalého pobytu nejpozději do 21.
května do 16 hodin nebo ve dnech voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti v místě trvalého pobytu voliče.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
O hlasování do přenosné volební schránky může především zdravotně indisponovaný volič požádat OSA nejlépe
telefonicky na tel.: 261 192 411, 261 192 674, 261 192
123 do 22. května 2014 do 14 hodin, nebo žádost,
kterou lze získat jak na OSA, tak v informačních centrech
MČ Praha 4, nebo stáhnout z www.praha4.cz, vyplnit a zaslat
na adresu Úřad MČ Praha 4, Krč, Antala Staška
2059/80b, odbor správních agend, k rukám Dagmar
Militké, aby tuto žádost OSA obdržel nejpozději dne
22. května 2014 do 14 hodin (na obálku uvedete v levém
rohu „žádost o volební schránku“) nebo vyplněnou
žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději
22. května do 12 hodin v budově ÚMČ P4, Antala
Staška 2059/80b, přízemí na přepážce „Informace
OSA“. Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví
k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena
okrskové volební komise případně občanský průkaz.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Ve volbách lze volit na voličský průkaz. Voliči
MČ Praha 4, kteří nebudou moci volit ve „svém“ volebním
okrsku, mohou písemně požádat o vydání voličského
průkazu, který opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv

volebním okrsku na území České republiky. Pokud volič
zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou,
musí být podpis žadatele úředně ověřen. O voličský
průkaz lze žádat také prostřednictvím datové
schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným
elektronickým podpisem. Žádost musí být doručena
odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b do 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května
(čtvrtek) do 16 hodin:
a) osobně na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, přízemí, přes přepážku
(„Informace OSA“) nebo,
b) na informačních centrech MČ Praha 4, kde podpis
žadatele o voličský průkaz bude úředně ověřen, tato informační centra žádosti budou přebírat pouze do 7. května
do 17.30 hodin nebo
c) odeslat na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“), k rukám Dagmar
Militké. V informačních centrech a na „Informacích OSA“
jsou k dispozici formuláře „žádosti o vydání voličského
průkazu“ a žádost je ke stažení i na www.praha4.cz.
Úřední hodiny pro příjem žádostí: po + st od 8.30 do
17.30 hod., út + čt od 8.30 do 12 hod., pá od 8.30
do 12 hod. a také 8. 5. od 8.30 do 16 hod.
Voličské průkazy se budou vydávat od 8. května
pouze na odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b (přízemí) přes přepážku „Informace
OSA“ do 21. května do 16 hodin, pouze těm voličům,
kteří o vydání voličského průkazu do 8. května (včetně) písemně požádali. V případě, že volič požádal o zaslání voličského průkazu, bude mu voličský průkaz od 8. května
zaslán doporučeně do vlastních rukou na adresu, kterou
na písemné žádosti o vydání voličského průkazu uvedl. V případě, že nebude v písemné žádosti uvedeno, jakou
formou bude chtít volič převzít voličský průkaz, bude
voličský průkaz po 8. květnu zaslán doporučeně
do vlastních rukou žadatele na adresu jeho trvalého
pobytu. Úřední hodiny pro vydání voličských průkazů: po + st 8.30–17.30 hod., út + čt 8.30–12 hod.
Proti minulým volbám volič, který si nepožádá písemnou
formou o vydání voličského průkazu do 8. května 2014 (včetně), nemá možnost po tomto datu žádat o vydání voličského
průkazu a voličský průkaz mu nebude vydán.

PŘESUN VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Volební okrsky č. 4 a č. 8, které měly volební místnosti
v Obchodní akademii, Svatoslavova 333/4, byly z technických
důvodů přemístěny do historické budovy Úřadu MČ
Praha 4, Nusle, Táborská 500/30 a dále pak volební okrsek č. 27, který měl volební místnost v Literární akademii, Na
Pankráci 420/54, byl také z technických důvodů přemístěn
do ZŠ Plamínkové 1593/2. Volební okrsky č. 81 a č. 83
byly rovněž z technických důvodů přesunuty ze ZŠ U Krčského
lesa do SŠ a MŠ A. Klara, Vídeňská 756/28. Změnu uvítají
především senioři, protože v Táborské a ve Vídeňské ulici
mohou využít výtah. Současně budou voliči těchto volebních
okrsků o změně informováni letáčkem, který bude rozesílán
společně s hlasovacími lístky.
Kompletní informace o volbách do EP najdete na
www.praha4.cz.
Tomáš Smrček, Dagmar Militká,
odbor OSA ÚMČ P4
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V únoru a březnu 2014 proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků městské části Praha 4.
Vítala členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová, poděkování za pěvecké vystoupení
patří dětem z Mateřské školy Trojlístek a také Střední škole Kavčí hory.
● V úterý 18. února byli přivítáni: Anna
Ptaszniková, Ema Velková, Rosalie Shánělová,
Marek Kugler, Šimon Švec, Kristóf Mikolai, Jan
Bejček, Nikita Jeagerová, Malvína Jana Jeřábková, Erika Ondrejátová, Maya Hašková, Viktorie Štěpánková, Jakub Hlaváček, Amálie Vaculíková, Vojtěch Laciak, Karolina Severová, Lukáš
Valta, Patrik Kudela a Filip Kdoulím.
● Ve čtvrtek 20. února byli přivítáni: Laura
Šídlová, Adéla Linhová, Lukáš Novák, Daniel
Minajev, Karolína Kulovaná, Karolína Chotošová, Evelína Anna Hazdrová, David Peter

Myland, Viktorie Zichová, Stanislav Kohout,
Eliška Divinová, Vojtěch Bureš, Meda Kupková,
Daniel Vlček, Josefína Dušková, Tomáš Zíka,
Barbora Mikolajczyková, Pavla Mlynářová,
Alena Vachková, Petr Sešin a Karolína Kalbáčová.
● V úterý 4. března byli přivítáni: Veronika
Holubová, Karolina Chroustová, Robin Znamenáček, Adina Mrňová, Patrik Hořenovský,
Maxmilián Michal Horák, Vojtěch Vlasák,
Adam Karas, Denisa Mrázková, Sára Modráčková, Matěj Cmíral, Jonáš Karlík, Felix Daněk,

PENÍZE Z HAZARDU MOHOU
UHRADIT NÁKLADY ZA SVOZ ODPADU
Rada městské části Praha 4 nesouhlasí
s navýšením poplatku za komunální odpad, naopak navrhla městu, aby náklady za komunální
odpad Pražanů byly plně hrazeny z příjmů z odvodů loterií a jiných podobných her. Reagovala
tak na návrh obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy.
„Domníváme se, že peníze z loterií a jiných
podobných her je možné tímto způsobem využít k prospěchu všech obyvatel, protože většina
Pražanů se potýká s negativními sekundárními
důsledky provozování hazardu. Navíc hl. m.

Praha si z příjmu z hazardu ponechává okolo
60 %. Proto by v dnešní ekonomicky nelehké
době byla každá podobná pomoc vítána,“ uvedl
starosta Pavel Caldr.
Hlavní město Praha v současné době připravuje vyhlášku, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2005 Sb. HMP, stanovující poplatek za komunální odpad na území hlavního
města Prahy.
V nové vyhlášce magistrát mj. navrhuje zvýšení poplatku za komunální odpad o několik
desítek korun ročně.

DERATIZACE ZAČNE V DUBNU
Hlavní město Praha provede od dubna jako
každoročně plošnou deratizaci na svých pozemcích a pozemcích (objektech) svěřených MČ
Praha 4. Aby potkani neměli možnost úniku,
je vhodné a i účelné, aby se do deratizace
myšovitých zapojily i objekty soukromé (BD,
SVJ, s. r. o., fyzické osoby, podnikatelé). Pokud

se rozhodnou připojit k plošné deratizaci, musí
si sami nasmlouvat společnost, která se danou
problematikou zabývá. V případě hl. m. Prahy
je touto firmou Martin Tupý – Systém U.A.U.
Časový a místní harmonogram deratizace najdete na www.praha4.cz. Více informací na e-mailu: eva.simkova@praha4.cz.

Kristýna Novotná, Josefína Jana Brychtová,
Alexandra Arnautová, Harisa Suzanne Čupová,
Frida Tesařová a Anežka Kroutilová.
● Ve čtvrtek 6. března byli přivítáni: Ester
Ina Stejskalová, Josef Jeřábek, Barbora
Albertová, Kryštof Storož, Vojtěch Vídeňský,
Mia Keprová, Karel Soukup, Daniel Carvan,
Kristýna Pohlová, František Šubrt, Filip Nykl,
Elle Maria Huža, Natálie Volfová, Beáta Brixí,
David Mrkvička, Jakub Novotný, Anabela
Semelová, Adriana Garšicová, Matěj Vinduška,
Jakub Vinduška, Jakub Novák, Adéla
Schneiderová, Liliana Škárková, Josef Fabián,
Jonáš Jahoda, Tomáš Macháček, Anna
Kunešová, Šimon Kalous a Vilém Pánek.
Veronika Sekyrová,
odbor kancelář starosty

JESLE PŘIJMOU KUCHAŘKU
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4,
Kotorská 1590/40,
hledá pro středisko Jesle Rabasova

KUCHAŘKU
NA PLNÝ ÚVAZEK
Nástup možný od 25. 8. 2014,
očekáváme spolehlivost a pracovitost.
KONTAKT:
vedoucí vychovatelka
Simona Hanusová,

tel.: 241 442 217, 724 817 619,
e-mail: reditelstvi@zzpraha4.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HLEDÁ KUCHAŘKU
Krčská MŠ Fillova 1084
hledá spolehlivou a pracovitou vyučenou
(zaučenou) kuchařku na 8hod. pracovní dobu.
Zájemkyně se mohou hlásit u ředitelky školky
nebo u vedoucí školní jídelny.

Tel.: 241 442 235
Předpokládaný nástup od 25. 8. 2014.

ZAPÍŠE SE MČ PRAHA 4 OPĚT DO REKORDNÍCH TABULEK?
Nezisková organizace ASEKOL a Agentura
Dobrý den Pelhřimov pod záštitou Magistrátu
hlavního města Prahy vyhlásily na začátek
dubna sběrovou soutěž starých počítačů pro
všech 57 městských částí s názvem Praha plná
počítačů.
Soutěže se ve dnech 1. až 3. dubna samozřejmě zúčastní i MČ Praha 4. Zaměstnanci
úřadů, občané MČ Praha 4, ZŠ, MŠ a firmy
mohou staré počítače odevzdávat výhradně

do sběrného dvora v Durychově ulici (naproti
České poště, provozní doba: 1. a 3. dubna
9.00–15.00 hod., 2. dubna 12.00–19.00 hod.).
Lze odevzdat i monitor, ten však není do
soutěže započítán. „Za odevzdané použité
elektrozařízení obsluha sběrného dvora na požádání vystaví potvrzení o převzetí ke zpětnému
odběru,“ informuje Jiří Bodenlos (ČSSD),
1. zástupce starosty, a pokračuje: „Téměř před
rokem se MČ Praha 4, za aktivní účasti obyvatel,

základních a mateřských škol a firem, podařilo
vytvořit národní rekord ve sběru baterií. Pevně
věřím, že i tato soutěž bude pro všechny zúčastněné zajímavá a podaří se nám znovu získat
první místo!“
Po skončení soutěže bude vyhlášena nejúspěšnější městská část a také celkové množství
vybraných počítačů. Pokud bude množství
rekordní, výsledek zapíše agentura Dobrý den
Pelhřimov do České knihy rekordů.
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servis
VYJÁDŘETE NÁZOR
NA REVITALIZACI
BRANICKÉ ULICE
Praha 4 dlouhodobě usiluje o revitalizaci Branické ulice,
její zklidnění dopravněbezpečnostními úpravami a výsadbou
stromů a o celkové zlepšení její urbanistické podoby. To vše
se ale neobejde bez finančního přispění hlavního města
Prahy. „Snažím se přesvědčit magistrát, aby uvolnil finanční
prostředky na revitalizaci Branické ulice,“ uvedl starosta
Pavel Caldr a pokračuje: „My jako městská část se k Branické ulici hlásíme, v rozpočtu na letošní rok máme vyčleněné
peníze, kterými můžeme přispět na pořízení mobiliáře a výsadbu zeleně.“
Technická správa komunikací (TSK) v současné době připravuje rekonstrukci inženýrských sítí a v souvislosti s tím se
budou opravovat i povrchy komunikací. TSK nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, kterou bude na příštím zasedání projednávat Rada městské části Praha 4. „Uvítali bychom, kdyby se do této fáze příprav rekonstrukce Branické
ulice zapojila také veřejnost a občané se k projektové dokumentaci vyjádřili. Rádi bychom znali názory lidí, kteří v Braníku žijí,“uvedl dále starosta Pavel Caldr. Názory a připomínky lze zasílat na e-mail: starosta@praha4.cz.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ Praha 4 obsluze vozidla
odevzdávat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

Trasa A

30. 4. st

1.
2.
3.
4.
5.

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30

MČ PRAHA 4 – VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Stanoviště

křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jívenská x Adamovská
ul. Družstevní ochoz (u č. 11)
ul. Baarova (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
(u potravin)
6. Roztylské nám. (u č. 33)
7. Jižní nám.
8. ul. Hlavní (u pivnice U Řezníků)

17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Trasa C

10. 4. čt

1. týden

1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelený pruh
(u domu č. 1221/28, bývalá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krči
(u Dominikánského dvora – Penny Market)
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
(u parčíku)

15.00–15.20
15.30–15.50

1. 7.
–
4. 7.

Trasa D

10. 4. čt

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

15.00–15.20
15.30–15.50

Trasa F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
ul. Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova x Kubištova
(parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská
křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Žateckých
křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí
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2. 4. st

17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

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

03
03
04
04
04
04
04
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
14
14
14
14
15
16

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

Stanoviště

Zavezení den

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

Hodina

16
16
16
17
17

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

18
18
18
18
18
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
28
28

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

28
28
28
29
29
30
30
30
30

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

02. 5.
02. 5.
02. 5.
02. 5.

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

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

18.00–18.20
18.30–18.50

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50

Hodina

01
01
01
01
02
02
02
03

Provoz mateřských škol a činnosti družiny v období hlavních prázdnin 2014

16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50

16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Zavezení den

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

2. týden 3. týden
7. 7.
–
11. 7.

14. 7.
–
18. 7.

4. týden 5. týden
21. 7.
–
25. 7.

6. týden

7. týden

8. týden

9. týden

4. 8.
–
8. 8.

11. 8.
–
15. 8.

18. 8.
–
22. 8.

25. 8.
–
29. 8.

28. 7.
–
1. 8.

Mateřská škola,
Jílovská 75, Praha 4
(Braník)
Stravné: 32–35 Kč za den
Školné: 450 Kč

Krčská mateřská škola,
Tajovského 1309, Praha 4
- objekt Kukučínova
(Krč)
Stravné: 34–38 Kč za den
Školné: 590 Kč

Mateřská škola,
Jihozápadní IV. 4/1760, Praha 4
(Záběhlice)
Stravné: 36 Kč–39 Kč za den
Školné: 832 Kč

Mateřská škola,
Na Zvoničce 13/1030, Praha 4
(Podolí)
Stravné: 35–36 Kč za den
Školné: 625 Kč

Mateřská škola,
K Podjezdu 2/1007, Praha 4
(Nusle)
Stravné: 34–38 Kč za den
Školné: 753 Kč

Mateřská škola 4 pastelky,
Sedlčanská 14/526, Praha 4
- objekt Sedlčanská
(Michle)
Stravné: 32 Kč–36 Kč za den
Školné: 714 Kč

V
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ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY V SRPNU 2014
Termín

Škola

Školné

Stravné

Čas

1. 8.–29. 8.

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,
Základní a střední škola služeb,
K Sídlišti 840, Praha 4

500 Kč

55 Kč za den

7.00–16.00 hodin

**TU‰ĹçK-0414-pa21 21.3.2014 9:05 Str‡nka 29

volnýčas

OSLAVME SPOLEČNĚ DEN ZEMĚ
Hlavním cílem oslav Dne Země, který je připomínán opakovaně od roku 1969, je
vštěpovat lidem zásady ekologického chování a přispět tak ke zlepšení životního
prostředí na celé Zemi. Akce proběhne ve středu 16. dubna od 9.00 do 16.00 hod.
v parku Družby na Pankráci.
Městská část Praha 4 připravila pro návštěvníky bohatý program. Děti se zúčastní soutěží
a her od společností ELEKTROWIN, EKO-KOM
a ASEKOL, Pražské služby představí
svozovou techniku a názorné
ukázky sběrných nádob. Novinkou je dopravněvýchovný program BESIPu a Hasičského
záchranného sboru hl. m. Prahy,
který dětem a veřejnosti ukáže
hasičskou techniku, věcné prostředky a přiblíží práci profesionálních hasičů, kteří rádi zodpoví případné dotazy publika.
„Ve stánku s preventivněvýchovnými materiály si děti i dospělí ověří formou testů znalosti
z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jako odměna za vynaložené úsilí jsou pro
děti připraveny omalovánky, vystřihovánky
a pexesa,“ informuje 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos (ČSSD), který akci navštíví v 10 hod.
za doprovodu Jiřího Nouzy, náměstka primátora, představitelů Magistrátu hl. m. Prahy a zá-

stupců firem, které prezentují ochranu životního prostředí, dopravní výchovu a ochranu obyvatelstva. A Lesy hl. m. Prahy přiblíží
dětem i veřejnosti pražskou přírodu.
V 9.30 a v 10.30 hod. děti uvidí
vzdělávací vystoupení o bezproblémovém soužití se psy na téma
„Kamarád i šelma". V 11.00 a ve
14.00 hodin představí svoji poslušnost psi záchranáři z Městské
policie hl. m. Prahy, dovednosti
předvedou i koně Městské policie
hl. m. Prahy. Zvířata lze odměnit doneseným tvrdým pečivem, psy piškoty (pouze celé
balení). Od 10 do 11 hodin se příchozí mohou
seznámit s asistenčními psy a prvním vodícím
minikoníkem v Evropě jménem Katrijn v.d.
Meier. Preventisté z Krajského ředitelství Policie
hl. m. Prahy určitě upoutají děti ve svých stáncích. A co na ně čeká? To je překvapení!
MŠ a ZŠ se z důvodu omezené kapacity musí
objednat předem na tel.: 261 192 264, 606 602
773, nebo e-mailem na eva.simkova@praha4.cz.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
CD MAGICKÁ
KYTARA
Kytaristu Daniela Kroba,
kterého znají především
rockoví fanoušci z kapel
Kreyson a Arakain, umí
interpretovat nejen muziku pro „drsňáky“. Jelikož
vystudoval hru na klasickou kytaru, rozhodl se,
že toto vzdělání a především nesporný talent
náležitě zúročí. Složil 12 instrumentálních skladeb
a vzniklo příjemně poslouchatelné album Magická
kytara. Nahrávku Shledání věnoval svojí sestře, která
žije v zahraničí a s níž se zkontaktoval po neuvěřitelných
25 letech.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenovala hudební skupina,
ve které si Daniel Krob poprvé zahrál?
a) Arakain

b) Kreyson

c) Ferat

Nápověda na www.danielkrob.cz.
Odpovědi zasílejte do 15. dubna 2014 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. CD Magická kytara
vyhrává 3., 13., 26., 39., 42. a 55. správná odpověď.
VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA, správná odpověď – b) Devadesát tři: Tomáš Vejražka, Ota
Gratulujeme!
Loudová a Karel Jahník.

RODINNÝ TURNAJ
DOVOLENÁ
VE SKLÁDÁNÍ PUZZLE S ASISTENČNÍ SLUŽBOU KNIHOVNA OTEVŘE
MČ Praha 4 připravuje na čtvrtek 17. dubna
Nezisková organizace PROSAZ
od 14 hod. rodinný turnaj ve skládání puzzle
ve velkém sále Nuselské radnice. Soutěží se
v kategoriích: rodič (či prarodič) s dítětem předškolního věku (do 6 let); rodič (či prarodič)
s dítětem mladšího školního věku (do 11 let).
Dále soutěží samostatně předškoláci a mladší
školáci. Konečné pořadí se určuje podle dosaženého času. Nejlepší obdrží diplom a věcnou
odměnu. Přihlášky na tel.: 800 100 128 od 1. 4.

BEZPLATNÉ ŠTĚPKOVÁNÍ

PROBĚHNE V DUBNU
MČ Praha 4 i v letošním roce zajistila pro své
občany bezplatné štěpkování dřevního odpadu do průměru 13 cm.
Štěpkování bude probíhat:
5. dubna
(9–15 hod.) v Podolí a v Nuslích
a Michli (9–14.50 hod.),
12. dubna
přijdou na řadu Krč, Lhotka
a Braník (9–15.30 hod.)
a 19. dubna Spořilov a Záběhlice (9–15.20 hod.)
i Hodkovičky a Lhotka (9–15.50 hod.).
Podrobný rozpis jednotlivých dnů najdete na
www.praha4.cz.

nabízí od 10. do 16. května
REKREACI S ASISTENČNÍ SLUŽBOU
v bezbariérovém
rekreačním středisku PROSAZ
v obci Líchovy u Sedlčan.
Cena 3800 Kč za osobu.
Info: Iveta Pešková, tel.: 296 113 214,
E-mail: peskova@prosaz.cz.

AŽ NA PODZIM

Vzhledem k závažným stavebně-technickým závadám podlah je otevření pobočky knihovny Novodvorská posunuto na podzim 2014. Od dubna lze
využít služby malé půjčovny v KC Novodvorská
v 1. patře. Ta 2x týdně nabídne základní služby
knihovny: vracení knih, půjčování z připraveného
výběru knih, zápis čtenářů a platby. Otevírací doba:
st 12–19 hod., pá 9–16 hod.

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.
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