Tučňák
Měsíčník městské části Praha 4 • listopad 2018

Vestibul metra otevřen

str. 7

Od 17. listopadu k Sametové revoluci
str. 4-6

Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání dne 12. září:
SCHVÁLILO
- poskytnutí účelové individuální dotace ve výši
145 980 Kč městskou částí Praha 4 příspěvkové
organizaci Thomayerova nemocnice jako příspěvek nákladů na nákup polohovacího lůžka pro
péči o dlouhodobě ležící pacienty na Gynekologicko-porodnickém oddělení ve výši 46 000 Kč,
ohřevu pro pacienta na operačním sále včetně
příslušenství pro dětské pacienty (pediatrické
i neonatální) ve výši 49 990 Kč a perfuzorů
(2 ks) určených k podávání anesteziologických
roztoků a roztoků léčiv v celkové výši 49 990 Kč;

ROZHODLO
- prodat části pozemku parc. č. 879/56, označených dle geometrického plánu č. 2871-260/2017
jako: pozemek parc. č. 879/93 o výměře 8 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, památkově chráněné
území, k. ú. Krč za kupní cenu ve výši 24 000 Kč
bez DPH, pozemek parc. č. 879/94 o výměře
8 m2, ostatní plocha, jiná plocha, památkově
chráněné území, k. ú. Krč za kupní cenu ve výši
24 000 Kč bez DPH, pozemek parc. č. 879/95
o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
památkově chráněné území, k. ú. Krč za kupní

cenu ve výši 24 000 Kč bez DPH, pozemek parc.
č. 879/96 o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, památkově chráněné území, k. ú. Krč za
kupní cenu ve výši 24 000 Kč bez DPH, tj. celkem
96 000 Kč bez DPH, tzn. 116 160 Kč s DPH, a to
kupujícímu – Společenství vlastníků jednotek pro
dům čp. 1135-1139 Kovařovicova ul. Praha 4–Krč,
za účelem správy a údržby domu;
- nesouhlasit s nabytím id. 63/32930 pozemku parc. č. 557/103 o výměře 107 m2, ostatní
plocha, zeleň, id. 63/32930 pozemku parc.
č. 557/104 o výměře 89 m2, ostatní plocha,
zeleň a id. 63/32930 pozemku parc. č. 557/109
o výměře 127 m2, ostatní plocha, zeleň, vše
v katastrálním území Libuš;
- schválit společný prodej pozemků: parc. č. 18
o výměře 456 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
památkově chráněné území, k. ú. Podolí za kupní
cenu 3.606.960 Kč, parc. č. 20 o výměře 100 m2,
zahrada, zemědělský půdní fond, památkově
chráněné území, k. ú. Podolí za kupní cenu
158 200 Kč, tj. celkem za kupní cenu ve výši
3 765 160 Kč kupujícímu - Bytovému družstvu
uživatelů se sídlem Podolské nábřeží 250/14,
Podolí.

Rada městské části Praha 4 na
svém zasedání dne 3. října:

NESOUHLASILA
- s návrhem finančních vztahů hl. m. Prahy
k městské části Praha 4 na rok 2019 dle usnesení
Rady hl. m. Prahy č. 2467 ze dne 18. 9. 2018 a žádá
Radu hl. m. Prahy zapracovat do návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na
rok 2019 požadavek Zastupitelstva hl.m. Prahy
ze dne 6. 9. 2018 č. usnesení 39/67: minimální
finanční vztah na jednoho obyvatele městské části
na 3 200 Kč, maximální finanční vztah na jednoho
obyvatele městské části před dorovnáním na
minimální úroveň předchozího roku na 6 000 Kč
a příspěvek na školství na 2 500 Kč na dítě v MŠ
a v ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část;

ZAUJALA
- souhlasné stanovisko podle § 147 odst. 1
písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
k žádosti ke zřízení School Michael – základní
škola s.r.o., se sídlem Na Pankráci 420/54, na
území městské části Praha 4 od školního roku
2019/2020. (red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Ing. Radek Lacko

radek.lacko@praha4.cz

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

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Tibor Vansa

tibor.vansa@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě -Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Výsledky komunálních voleb
Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 4 zvítězili
Piráti a nezávislí, kteří obdrželi 18,88 % hlasů
a v novém zastupitelstvu obsadí 10 míst. Druhá
skončila ODS (17,52 % = 9 mandátů) a třetí Praha 4
sobě - Zelení a nezávislí (17,49 % = 9). V zastupitelstvu ještě usednou členové ANO 2011 (14,31 % = 7),
Společně pro Prahu 4 Starostové a nezávislí s KDU-ČSL (10,82 % = 6) a TOP 09 (8,57 % = 4).
Další pořadí: Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) (3,67 %), Česká strana sociálně demokratická (3,17 %), Komunistická strana
Čech a Moravy (3,04 %), 4 pro 4 (2,17 %) a DOST
JE DOST! Občané za svá práva (0,36 %). (red)

Na magistrátu bude pět stran

Ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy
zvítězila ODS (17,87 % hlasů), která získala
14 mandátů. Druhá skončila Česká pirátská strana
(17,07 % = 13) a třetí Praha sobě (16,57 % = 13).
Další pořadí politických stran, které zasednou
v pražském magistrátu: TOP 09 a Starostové
(STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla - „Spojené síly pro Prahu“ (16,29 % =
13) a ANO 2011 (15,37 % = 12). (red)
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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
• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Zeptali jsme se za vás
Dobrý den,
mám kritický názor na zavedení parkovacích zón
v okolí náměstí Hrdinů. Domnívám se totiž, že zde
byly zavedeny zóny někým, kdo tady situaci nezná, a tak, jak byly naplánované, se možnosti odstavení vozidel rezidentů spíše zmenšily a zhoršily.
Platíme nyní magistrátu drahé výpalné za možnost
parkování a míst značně ubylo. Například slepá
ulice Hradeckých je čistě rezidentní, nejsou tu ani
obchody, ani služby, a přesto je označena fialovou
barvou místo logické modré. V ulici Na Pankráci
před prodejnou vína je kolmé stání a opět fialová
zóna. V tomto místě byla vyznačena dvě místa pro
invalidy. Nic proti nim, ale proč jsou místa zrovna
tam, kde je kolmé stání a dvě stání pro invalidy
zabírají plochu jako tři normální?
Ovšem zdaleka největší zvěrstvo je instalace zcela
nepochopitelně umístěného zákazu zastavení za
autobusovou zastávkou naproti budově ČSOB.
Obrátil jsem se na dopravní odbor s dotazem
a bylo mi řečeno, že to je na žádost DP, aby se
autobusům pohodlněji vyjíždělo. (red. zkráceno)
Vladimír Prouza

Zóny placeného stání (ZPS) zřizuje Magistrát
hlavního města Prahy, přičemž městská část Praha 4 se zapojila do tohoto systému na základně
usnesení předchozího zastupitelstva. Na základě
průběžných jednání s pražským magistrátem
Praha 4 akceptovala současný rozsah zón.
Městská část Praha 4 musí respektovat rozsah
a podmínky pro zóny určené magistrátem.
Ten pro realizaci ZPS na území MČ Praha 4
stanovil plošný rozsah zón a jejich uspořádání. Provoz zón a jejich vliv na dopravní režim
je průběžně sledován a vyhodnocován. Po
nezbytné době nutné k zažití nového režimu
budou zóny a jejich vliv na základě sledování
přezkoumány. Teprve tehdy bude mít MČ
Praha 4 možnost požadovat po magistrátu
konkrétní úpravy.
Případné změny se tedy odvíjejí od vyhodnocení poznatků z provozování ZPS. Sdružená stání
pro invalidy se navrhují tak, aby pokrývala rovnoměrně celé území parkovacích zón. Současně
se přednostně hledají taková místa, kde je vyšší
koncentrace návštěvnických aktivit. (red)
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
máme za sebou komunální volby, ve kterých
jste rozhodovali o složení zastupitelstva naší
městské části na další volební období. Dříve,
než se členové nové rady a zastupitelstva ujmou
svých mandátů, rád bych stručně zrekapituloval
předchozí volební období.
Naším společným cílem byla obnova zaniklého přírodního koupaliště ve Lhotce. Byla to
největší investice a opravdu se vyplatila. Nejen
že se nám podařilo zachránit krásný přírodní
areál před developerem, ale navíc jsme pro naše
obyvatele vybudovali biotopové koupaliště s přírodním čistěním vody bez chemikálií. V tomto
volebním období doplníme vybavení areálu
o nová sportoviště, aby jeho využití nebylo
omezeno jen na letní koupací sezónu.
Především pro obyvatele Spořilova je důležité,
že se nám podařilo prosadit zakrytí Spořilovské
spojky, které ochrání obyvatele této lokality
před důsledky nadměrné automobilové dopravy.
Navíc spojí dosud rozdělený Starý a Nový
Spořilov novým parkem o rozloze více než čtyři
hektary.
Za velký krok vpřed považuji to, že jsme do
správy městské části zapojili v široké míře veřejnost. Občané se u nás mohou zúčastnit práce
odborných komisí rady a výborů zastupitelstva,
řadu změn, které čekají Prahu 4, jsme s vámi
projednali předem na veřejných fórech. Jejich
výsledkem je nejen zmíněné zakrytí Spořilovské spojky, ale i Generel veřejných prostranství. Některé podněty z veřejných fór jsme už

zrealizovali, například úpravu Náměstíčka na
Spořilově, další podněty začneme v krátkém
čase uskutečňovat.
V trendu radnice otevřené občanům bude i nadále
pokračovat nová koalice vzešlá z říjnových komunálních voleb: Piráti, koalice Praha 4 sobě – Zelení
a nezávislí a Hnutí Společně pro Prahu 4 (STAN
a Lidovci). Společně chceme udržet Prahu 4
bez heren a kasin, navýšit bydlení a služby pro
seniory a udržet výstavbu a rozvoj v rozumných
mezích.
Vážení čtenáři, v říjnu jsme si připomněli 100.
výročí založení Československé republiky a obnovení české státnosti, tento měsíc si připomeneme obnovení svobody a demokracie v naší
zemi. Obě výročí by nás měla přimět k zamyšlení nad minulostí a přítomností, ale hlavně nad
dalším směřováním české společnosti.
Nežijeme v jednoduché době. Ekonomicky se
nám daří jako nikdy předtím, ale někdy mám
pocit, že společnost je stále více polarizovaná
a že si nevážíme takových hodnot, jako jsou
svoboda a demokracie, které pro mnoho lidí
v současném světě nejsou samozřejmostí,
a konec konců ještě před více než čtvrtstoletím
nebyly ani pro nás. Jsem si jistý, že jednou
z cest k nápravě je právě posilování občanské
společnosti. Lidé musí vědět, že je jejich právem
podílet se na rozhodování o své městské části,
že hlasováním ve volbách jejich podíl na demokratické správě věcí veřejných nekončí.
Vážení čtenáři, na závěr bych rád poděkoval
všem, kdo přišli k volbám a svým hlasem
přispěli k tomu, že demokracie u nás funguje.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
Děkuji také radě městské části, která čtyři roky
řídila Prahu 4, a redakční radě Tučňáku za spolupráci při přípravě tohoto časopisu.

Nepřehlédněte

ADVENTNÍ KONCERTY

Novodvorský

•na Nuselské radnici
Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

I. adventní týden, 29. listopadu 2018, 17 hod.
Petr Wágner (gamba), Přemysl Vacek (loutna)
Advent barokní

Tradiční loutkové divadlo už 50 let!

II. adventní týden, 6. prosince 2018, 17 hod.
Pavla Schönová (klavír) a hosté
Advent mezi žánry

22. – 24. listopadu

III. adventní týden, 13. prosince 2018, 17 hod.
Pražské dechové kvinteto
Advent klasický

Čtvrtek 22. 11.

IV. adventní týden, 20. prosince 2018, 17 hod.
Rožmberská kapela
Advent renesanční

10:00 Perníková chaloupka – divadlo Zvoneček zadáno
14:00 Perníková chaloupka – divadlo Zvoneček zadáno

Pátek 23. 11.

10:00 Otesánek – divadlo Zvoneček zadáno
14:00 Otesánek – divadlo Zvoneček

Sobota 24. 11.

19. listopadu 2018, 19 hodin
Václav Hudeček – housle, Lukáš Klánský – klavír

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

Vstupenky na Slavnostní koncert v ceně 100,- Kč v prodeji od 15. října
2018 na pobočce Czechpoint v budově úřadu MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Vstupenky na jednotlivé adventní koncerty v ceně 50,- Kč v prodeji
od 7. listopadu 2018 tamtéž.

www.praha4.cz

10:00 Deset černoušků – divadlo Lokvar
11:30 Pohádko z pytle ven – Loutky bez hranic
13:00 V jednom lese v jednom domku – Ruda Hancvencl
14:30 Smolíček Pacholíček – divadlo Zvoneček
16:00 Lakomá Barka – divadlo Kaká
17:30 Hluboko v lese – Tate Iyumni
19:00 Staré pověsti české – IDS
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Od 17. listopadu k sametové revoluci

N

a konci roku 1989 byla situace v Československu zdánlivě stabilizovaná a pevně v rukou úzké skupiny osob v předsednictvu
ÚV KSČ. Většina znalců východní Evropy nepředpokládala, že
by československý režim mohl v listopadu 1989 padnout. Nikdo
nevěděl, co by se mělo stát. V ČSSR chybělo opoziční masové hnutí jako
v Polsku a Maďarsku, komunisté nechystali výměnu starých kádrů za
nové jako v Maďarsku a NDR. Ale čekalo se, kdy to konečně praskne…
Byl to obyčejný podzimní den. Pátek. Den jako každý jiný v komunistickém Československu, i když to byl Mezinárodní den studentstva. Pražská
organizace Socialistického svazu mládeže pořádala pietní akci. Mítink
k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a smrti studenta
Jana Opletala naplánovalo také Nezávislé studentské sdružení STUHA.
Byla to nakonec společná akce, ale každý z organizátorů si ji od počátku
představoval jinak.
V Praze bylo polojasno a zvláště k večeru dost chladno. Generál Alojz
Lorenc, první náměstek federálního ministra vnitra, jemuž byly podřízeny
rozhodující složky Státní bezpečnosti, večeřel v břevnovské vile ministerstva vnitra se sovětskou delegací vedenou náměstkem předsedy KGB
generálem Viktorem Gruškem. Svátek měla Mahulena.

hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany a státu.
Znovu prokázala, že jí nejde o dialog, že jí nejde o přestavbu a demokra-

Veřejnost neměla pravdivé informace
Organizátoři studentské a svazácké akce se museli vzdát původně zamýšleného plánu na pochod z Albertova do Opletalovy ulice, jinak by nezískali oficiální povolení úřadů. Místo toho měli zamířit opačným směrem, na
Vyšehrad. V této podobě jejich společnou akci schválil ústřední výbor KSČ
a následně i národní výbor druhého pražského obvodu.
Státní sdělovací prostředky publikovaly o tom, co se stalo na Albertově, Vyšehradě a hlavně na Národní třídě, zkreslenou informaci: „Akci
i následný průvod zneužila skupina osob, nechvalně známých z různých
protispolečenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla

tizaci, že jí jde o destabilizaci, narušení a rozvrat společenského života.
Shromáždění chtěli využít pro své osobní ambice i někteří známí exponenti z období společenské krize 1968/1969. Vzhledem k tomu, že pokusy
o protispolečenské vystoupení pokračovaly i po skončení vzpomínkové
akce, byly pořádkové jednotky donuceny přijmout opatření k zajištění
klidu a pořádku.“

Studenti našli podporu v divadlech
Občané, pokud neposlouchali Rádio Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky,
se nedozvěděli, co se stalo, zato se dozvěděli, co si mají myslet. O surovém zákroku proti demonstrantům nepadlo ani slovo.
Miloš Jakeš po čase řekl, že mu večer do rekreačního areálu ÚV KSČ na
Orlíku zatelefonoval generál Alojz Lorenc: „Soudruhu Jakeši, sděluji,
že shromáždění už skončilo, průběh byl dobrý, lidé se rozcházejí.
Odjíždím do Bratislavy.” Nezávislá lékařská komise o několik dní
později uvedla, že během zásahu bylo zraněno 568 lidí. Zmlácení studenti DAMU přišli ještě v noci do Realistického divadla, kde se právě
odehrála premiéra Maryši. Právě tam se poprvé začalo mluvit o stávce,
stávce studentů jako reakci na surový zákrok proti klidné demonstraci
a stávce divadelníků, kteří studenty podpoří. Surový policejní zásah
na Národní třídě se tak stal po dlouhém, vlastně nekonečném čekání
tou událostí, která rozbila nehybnost české a slovenské společnosti,
prolomila strach a lhostejnost lidí, spojila cesty disentu a většinové
společnosti a ukončila československé bezčasí. „Už je to tady” skandovali později demonstranti v ulicích, na Václavském náměstí a na Letné.
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Prvních 10 dnů na cestě k demokracii

18. listopad, sobota
Studenti DAMU a FAMU a později dalších pražských vysokých škol vyhlásili na svých fakultách týdenní okupační stávku. Podporu získali
téměř okamžitě v pražských divadlech.

19. listopad, neděle
Ve dvě hodiny odpoledne začala na Karlově
náměstí manifestace na podporu studentů,
zúčastnilo se jí několik tisíc lidí. V podvečer se
na Václavském náměstí shromáždil zástup lidí,
který se vydal přes Vltavu na Hrad. Na mostě
1. máje byl zastaven. V osm hodin večer bylo
v Činoherním klubu v Praze zahájeno ustavující
shromáždění Občanského fóra (OF).

20. listopad, pondělí
Na Václavské náměstí se asi 100 tisíc lidí
zúčastnilo spontánní manifestace. Před šestou
hodinou se průvod několika desítek tisíc lidí
vydal na Malou Stranu. V cestě na Pražský hrad
jim zabránily policejní kordony rozmístěné
na mostech, v ulicích se pohybovala policejní
auta a obrněná vozidla. Demonstrovalo se také
v Bratislavě, Ostravě, Brně, Olomouci a dalších
městech. V Bratislavě bylo založeno hnutí Veřejnost proti násilí (VPN).

21. listopad, úterý
Takřka všechny vysoké školy byly ve stávce a postupně se přidávaly i střední školy. Ve čtyři odpoledne se Václavské náměstí zaplnilo asi 200 tisíci
lidí. Z balkónu Melantrichu promluvili zástupci
občanských iniciativ a stávkujících studentů a vůbec poprvé na tak velkém shromáždění hovořil
nejznámější představitel opozice Václav Havel.
Po dvacetileté vynucené odmlce se před svými
posluchači objevila zpěvačka, signatářka Charty
77 Marta Kubišová, která zazpívala státní hymnu.

22. listopad, středa
Po čtvrté hodině odpoledne se na Václavském
www.praha4.cz

náměstí uskutečnila manifestace OF, které se
zúčastnilo přibližně 200 tisíc lidí. Václav Havel
oznámil, že v nejbližších hodinách se OF pokusí
sjednotit všechny požadavky do jednotné listiny
a tyto požadavky by mělo co nejvíc lidí podpořit
v pondělní generální stávce.

vyzval občany ke generální manifestační stávce,
která by se měla stát neformálním všenárodním
referendem o vedoucí úloze jedné strany.

26. listopad, neděle

Na Václavském náměstí se shromáždilo asi
300 tisíc lidí. Společně podpořili požadavky
studentů a OF na radikální změny, především na
zrušení článku o vedoucí úloze KSČ v ústavě, na
odstoupení zkompromitovaných představitelů
KSČ a vlády, dále na vyšetření zásahu 17. listopadu
a vypsání svobodných voleb. Shromáždění opět
vyzvalo k manifestační generální stávce v pondělí
27. listopadu. V Brně se protestních akcí účastnilo
přibližně 28 tisíc lidí a v Bratislavě okolo 60 tisíc lidí.

Delegace Národní fronty a federální vlády
vedená premiérem Ladislavem Adamcem
se poprvé setkala s představiteli OF v čele
s Václavem Havlem. Jednání bylo označeno za
začátek dialogu. Na Letenské pláni se sešlo na
další demonstraci OF přes 500 tisíc lidí. Pozdě
večer začalo další mimořádné zasedání ÚV KSČ.
Skončilo až v pondělí k ránu. Ústřední výbor
přistoupil k podstatnějším kádrovým změnám,
z původních 24 členů předsednictva a sekretariátu zůstalo devět. Mezi nimi už nebylo žádné
jméno, které si lidé nepřáli. První požadavek OF
byl splněn.

24. listopad, pátek

27. listopad, pondělí

Ve čtyři hodiny odpoledne začala na Václavském náměstí manifestace OF, které se
zúčastnilo přes 200 tisíc lidí. Po dvaceti letech
normalizace vystoupil poprvé veřejně v Praze
Alexandr Dubček. Na Václavském náměstí byl
přijat s nadšením, lidé na jeho proslov reagovali
skandováním: „Dubček na Hrad!“ Večer oznámil
generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, že on
osobně i ostatní členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ dávají své funkce k dispozici,
aby mohlo být zvoleno nové vedení strany.
V tajných volbách byl generálním tajemníkem
zvolen Karel Urbánek, prakticky neznámý politik, bývalý výpravčí.

V pravé poledne začala manifestační generální
stávka. Jejím ústředním heslem bylo: Konec
vlády jedné strany. Podle šetření Ústavu pro
výzkum veřejného mínění přestala pracovat
polovina obyvatel, další čtvrtina se připojila
manifestačně, byli to především zaměstnanci
nepřetržitých provozů a asi desetině občanů nebyla účast na stávce umožněna. Z vlastní vůle se
do stávky nezapojila pouze pětina zaměstnanců.
Stávka trvala dvě hodiny a ekonomika se nezhroutila. Generální stávka se stala všeobecným
referendem, v němž lid vyslovil plnou podporu
radikálním požadavkům OF.

25. listopad, sobota

To ještě nebyl konec, i když Jakeš a spol. hodili
flintu do žita a jejich soudruzi je v naději, že tím
zachrání sebe anebo si polepší, hodili přes palubu. Ještě nebylo vyhráno. Sametová revoluce
pokračovala v krajích a okresech, ve městech
a obcích, podnicích a institucích, které se zbavovaly všudypřítomných komunistů, a samozřejmě také u nás – v Praze 4… (red)

23. listopad, čtvrtek

Ve dvě odpoledne byla zahájena na Letenské
pláni v Praze manifestace OF, které se zúčastnilo asi 800 tisíc lidí a kterou poprvé v přímém
přenosu vysílala Československá televize. Václav
Havel zdůraznil, že OF je hluboce zneklidněno
personální sestavou nového vedení KSČ, a znovu
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3 otázky pro
1. Jak a kde jste strávil(a) 17. listopad 1989
a následující dny?
2. Jaký moment z tohoto přelomového období
na vás učinil největší dojem?
3. Kráčí naše republika po téměř 30 letech od
„sametovky“ správným směrem?
Emma Srncová, výtvarnice
1. Musím se přiznat,
že si už nepamatuji,
co jsem dělala. Vím, že
jsem ale vůbec nečekala, že to může někdy
takhle dopadnout.
Zažila jsem své rodiče,
kteří se stále těšili, že
to „praskne“ a že nás
osvobodí Američané,
a tak jsem už od mládí,
co se týče politické
situace, nebyla moc
optimistická. Tatínek už tenkrát říkal, že politika
je svinstvo, a já si to tím pádem myslím dodnes.
2. Obdivovala jsem, jak rychle se Češi vzpamatovali a začali podnikat. Při prvním přejezdu
přes otevřené hranice jsem byla dojatá a vzpomínala na nervy na našich cestách s Černým
divadlem při prohlídkách na hranicích.
3. Kam naše republika kráčí, to neumím
posoudit. Jsem už dost stará na to, abych se
k této otázce mohla nějak vyjádřit. Jenom vím,
že nezávidím nynějším mladým lidem zběsilý
způsob života, mnoho možností a o to složitější rozhodování, množství věcí v obchodech
a nakonec z ničeho nemít vlastně radost. Ale to
je běh času a pokroku. Jenom si neumím představit, kdyby jednou přestala fungovat elektřina,
co by se dělo, a vlastně to ani nechci vědět.
Důležité je zdraví a štěstí a ostatní už přijde, ať
už republika kráčí, kam chce.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., chirurg
1. Listopadové dny v roce 1989 jsem trávil
v pracovní neschopnosti po zlomenině
obratle způsobené
pádem z kola. Celé
dění ve společnosti
jsem sledoval pouze
v médiích. Na satelitní televizi jsem však
viděl také politický
pohyb v zahraničí.
2. Při náhodném
setkání s jedním z docentů (podle mého názoru inteligentním člověkem) naší lékařské fakulty mne proto udivila
jeho otázka, jak se bude u nás politická situace
po večeru na Národní třídě vyvíjet. Protože jsem
viděl v televizi již týden před jeho dotazem bou6 Tučňák • 11/2018
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rání Berlínské zdi, nechápal jsem, co mu není
jasné. Myslím, že zmatek v duši mělo v té době
hodně lidí. Ostatně, osud našeho malého národa
vždy rozhodovaly mocnosti, ať již šlo o rok 1918
Wilson, 1938 Hitler, 1945 resp. 1948 Stalin, 1968
Brežněv či 1989. Myslím, že nebýt Reagana
a Gorbačova, nebylo by Národní třídy.
3. Odhlédnuv od jmen některých politiků si
myslím, že naše republika kráčí správným směrem. Každoročně v létě s partou stejně smýšlejících lidí objíždíme republiku v rámci charitativní akce „Na kole dětem“. Dívám se kolem sebe
a mluvím s mnoha lidmi. Že správný směr není
ideální, je nepochybné. Ideální stát popisoval
Thomas More v díle Utopia již v šestnáctém
století, ale dělal si z toho legraci…
Ing. Vladimír Prchlík, vědec
1. Velmi dobře si
pamatuji na události
okolo 17. listopadu
1989. V ten den
panovala nejenom
v hlavním městě
Praze, avšak po celé
zemi, napjatá, přitom
radostná nálada plná
naděje a očekávání. Tato velkolepá
dějinná událost,
označovaná tradičně
za sametovou nebo něžnou revoluci, započala
17. listopadu na pietním shromáždění studentů
Karlovy univerzity konaném u vysokoškolských
kolejí na pražském Albertově. Studenti a jejich
učitelé chtěli uctít památku obětí nacistického
běsnění po uzavření českých vysokých škol
v roce 1939 a studenta mučedníka - hrdiny
Jana Opletala. Náš syn Vladimír pobýval právě
poblíž v nemocnici Na Slupi. Při návštěvě jsme
z nemocničního pokoje s napětím sledovali
neobyčejné divadlo. Okolo šestnácté hodiny zaznívá na zahájení studentský chorál Gaudeamus
igitur. Po skončení pietního shromáždění se
vydal mohutný průvod v čele se zástupy studentů vysokých a středních škol, jejich učitelů,
kulturních pracovníků a řadových občanů na
památný Slavín na Vyšehrad uctít památku Jana
Opletala u hrobu K. H. Máchy. Poté se průvod
vydal k Národnímu divadlu projevit svoji touhu
po svobodě a demokracii.

pro novou, rodící se svobodnou občanskou
společnost. Nezapomenutelným zážitkem na
celý život bylo pro mne tehdy být uprostřed
tisícihlavého zástupu občanů všech generací,
na zcela zaplněném, jásajícím a zpívajícím
Václavském náměstí. Pravidelně se tam scházeli
nejenom Pražané, ale příchozí zblízka i zdáli
z celé republiky, aby společně prožívali tu
neopakovatelnou atmosféru radosti, všeobecného nadšení, nových nadějí a očekávání příštích
událostí velkého významu.
3. 17. listopad 1989 se stal počátkem dějinného
obratu společenských poměrů v naší vlasti.
S velkým nadšením jsme proto ve dnech sametové revoluce společně slavili návrat ke svobodě.
Za uplynulých třicet let prodělala naše země
dříve nepředstavitelné změny ve všech oblastech našeho veřejného i soukromého života. Po
roce 1989 díky tehdejším vůdčím osobnostem
a studentům u nás opět po dlouhých čtyřiceti
letech zvítězila svoboda a demokracie. Velmi
si vážím toho, že jsem se mohl stát svědkem
událostí, které rozhodly o dramatickém návratu
svobody a demokracie do naší vlasti. Letošní
sté výročí založení svobodné a demokratické
Československé republiky nás nabádá, abychom
stále a trpělivě pečovali o její budoucnost
uprostřed Evropy a všichni svorně rozvíjeli naši
demokratickou společnost ve prospěch všech.

2. Od této události číslo jedna nás zvědavost nutila denně se vydat pěšky přeplněnými uličkami
středu města až na Václavské náměstí, které
se stalo ústředním dějištěm všech důležitých
událostí těchto dní. Prapory vlály na slavnostně
vyzdobených budovách, hudba vyhrávala, zněla
hesla volající po svobodě a demokracii. Lidé
všech generací byli z vývoje událostí nadšeni.
Zase se na sebe usmívali. Vyjadřovali nadšeně
odhodlání učinit dobrovolně něco potřebného
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Jižní východ z metra Budějovická je otevřen

J

ižní vestibul stanice Budějovická opět slouží
cestujícím na trase C metra. Dopravní podnik hlavního města Prahy nejprve umístil
pod terasu nad jižním vestibulem podpůrné
rámy a poté otevřel jižní výstup z metra směrem
k poliklinice a Úřadu městské části Praha 4.
„Jsem rád, že hlavní město vyslyšelo naše výzvy
k zpřístupnění stanice metra Budějovická u naší
radnice a polikliniky, které denně navštěvují tisíce
lidí,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě).
„Zlepší se také přestupy z autobusů do metra.
Bude ještě potřeba otevřít alespoň část pasáže,

aby se obnovilo celé bezbariérové spojení polikliniky s metrem a lidé mohli volně procházet mezi
obchody a provozovnami služeb,” dodal.

Bezbariérový přístup
stále omezen
Terasa nad jižním vestibulem stanice metra, která
je v havarijním stavu, je majetkem hlavního města Prahy a leží v ochranném pásmu pražského
metra na trase C, proto o ní rozhoduje speciální
stavební úřad pražského magistrátu, nikoli

Východ ze stanice metra k poliklinice a Úřadu MČ Praha 4. 		

radnice Prahy 4. Vedení městské části vyzývá
magistrát k opravě již od doby, kdy stavební úřad
určil, že vlastníkem stavby je právě hlavní město.
Jižní vestibul uzavřel magistrát v polovině
ledna letošního roku a poté uzavřel i průchod
pasáží. Tento významný dopravní uzel ovšem
využívá v pracovních dnech denně skoro 70 000
cestujících, pasáží procházely tisíce obyvatel
a návštěvníků Prahy 4, kteří nyní musí volit
složitou cestu pouze po pevných schodištích
a přes obchodní dům DBK. Bezbariérový přístup
je stále zásadním způsobem omezen. (red)

Přímo z jižního vestibulu se nyní lze dostat i do DBK.

Rozdělíme 300 000 korun na nejlepší nápady občanů

S

ezónní mlhoviště a vodní prvky na sídlišti
Krč, nová podoba průchodu u Modrého
pavilonu, nové odpadkové koše a ptačí
budky na sídlištích Prahy 4 i komunitní zahrada. To jsou vítězné nápady obyvatel Prahy 4,
jejichž realizaci podpoří částkou
300 000 korun městská část Praha 4 za pod-

pory radního pro životní prostředí Ondřeje
Růžičky (STAN/KDU-ČSL).
„Přijde nám logické, aby se na rozvoji vytipovaných lokalit Prahy 4 podíleli lidé, kteří v nich
žijí. Jedině tak opravdu zjistíme, co bude pro
tyto oblasti nejpřínosnější,“ vysvětluje záměr
na oživení sídlišť Prahy 4 radní Ondřej Růžička.

„Zatím jsme otevřeli komunitní zahradu v Kukučínově ulici a připravujeme instalaci ptačích
budek, abychom do naší městské části znovu
vrátili ptactvo,“ dodal.
Projekt komunitní zahrady Kukučínova vznikl
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
KOKOZA, která má s tímto druhem občanské
participace mnohaleté zkušenosti. V současné
době je v areálu zahrady 13 záhonů, ale rozloha
areálu do budoucna umožní počet záhonů
zvýšit. Zájemci o komunitní pěstování v této
zahradě se mohou obrátit přímo na společnost
KOKOZA.

Zajímavé projekty v Krči

V komunitní zahradě Kukučínova se zvýší počet záhonů.
www.praha4.cz

Novou podobu získá s pomocí architekta na sídlišti Krč průchod u Modrého pavilonu. Dalším
velkým projektem je umístění vodních prvků
a sezónního mlhoviště, které by obyvatelům
Prahy 4 zpříjemnily život v horkých letních
měsících.
„Na našich sídlištích chystáme instalaci dalších
odpadkových košů se zásobníky na psí exkrementy. Věříme, že se i díky nim bude žít lépe
nejen majitelům psů, ale i těm, co psy nevlastní,
ale hlavně dětem hrajícím si na travnatém prostranství sídlišť,“ dodal radní Ondřej Růžička.
Obyvatelé Prahy 4 mají možnost podílet se na
zlepšování veřejného prostoru také prostřednictvím aplikace Lepší místo (www.lepsimisto.cz),
která jim umožňuje zaslat rychle a jednoduše
jejich podněty. (red)
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Krátce
Ozdobte si vánoční strom
s podporou Prahy 4

Městská část Praha 4, stejně jako v minulých
letech, připravila pro své obyvatele i letos komunitní zdobení vánočních stromků. Předvánoční
setkání a společné ozdobení vánočního stromku
je milá tradice, kdy se v adventním čase mohou
potkat přátelé a sousedé a příjemně strávit
pár chvil spolu. Městská část má pro vás po
úspěšných předchozích ročnících připraveny
ozdoby na přibližně na 20 -30 stromů a na vás je
jen napsat na e-mailovou adresu: akce.Praha4@
praha4.cz umístění stromku, který byste chtěli
ozdobit, kontakt na sebe a plánovaný termín
zdobení. Přihlašujte se do 21. listopadu. (red)

Nová knihovna Jezerka
se otevře příští rok

V ulici U Lesa bude nové stromořadí

Rada MČ Praha 4 schválila záměr výsadby
nového stromořadí, konkrétně 12 stromů v ulici
U Lesa. Výsadba bude lemovat pěší komunikaci
podél areálu mateřské školy Alšovy sady a naváže na přilehlý park. Rozšiřování zeleně v městském prostředí patří k prioritám MČ Praha 4.
Podle radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN/KDU-ČSL) není na území Prahy 4
míst pro přirozenou výsadbu stromořadí mnoho
a každá taková realizace vyžaduje pečlivou přípravu. Za poslední tři roky se podařilo vysadit
bezmála 700 nových stromů. (red)

Třídíme odpad na dětských hřištích

MČ Praha 4 úspěšně dokončila projekt pořízení
sběrných nádob pro tříděný odpad na dětská
hřiště a sportoviště, jejichž je provozovatelem.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci operačního programu
Životní prostředí. Podle radního pro životní
prostředí Ondřeje Růžičky (STAN/KDU-ČSL)
je cílem projektu zvýšení procenta tříděného
odpadu a motivace k uvědomělému třídění
odpadu návštěvníky hřišť a sportovišť. Dotační
příspěvek Evropské unie pokryje 85 % veškerých výdajů projektu. Zbylých 15 % financuje
MČ Praha 4 ze svého rozpočtu. (red)

Děti popustily uzdu fantazii a kreslily na zeď.

A

traktivní prostory v Nuselské ulici v domě
s číslem 94, kde se klientům v minulých
letech nabízely úvěry, hypotéky a další
bankovní služby, se během dvou let změní v novou
pobočku Městské knihovny v Praze. Ta svým čtenářům kromě klasického půjčování knih nabídne
navíc i další zajímavé služby a příjemný prostor pro
trávení volného času, kulturní akce i vzdělávání.
„Prostory jsou pro knihovnu jako stvořené.
A Nuselská ulice novou knihovnou získá skvělý
prostor pro trávení volného času nejenom pro
děti. Těším se na její slavnostní otevření,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě).

Nezbytná je rekonstrukce domu
Pobočka, která ponese jméno Jezerka, je navrhována jako moderní knihovna a nabídne nejen
dobrý výběr zajímavých knih, ale hlavně prostor
pro setkávání a trávení volného času. Knihovna
dále nabídne otevřený prostor pro pořádání akcí,
uzavřenější místo pro soustředěné studium, různé sedací vybavení pro začtení se do knihy, kreativní místnost pro vlastní tvorbu i skupinovou
práci, prostor pro hry i „pokojíček“ pro nejmenší
čtenáře, včetně potřebného vybavení pro jejich
rodiče. Předtím ovšem musí projít rekonstrukcí.
Projekt adaptace prostoru banky na knihovnu
počítá s maximálním využitím plochy 1155 m2
pro služby návštěvníkům. Cílem je nabídnout

Občanská záložna v Michli
Život na sídlišti ve filmových ukázkách
Městská knihovna v Praze pořádá 29. listopadu
od 18.00 hodin ve své pobočce v Krči (Štúrova
1282/12) přednášku na téma Sídliště ve filmu
spojenou s promítáním filmových ukázek.
Uvidíte, jak se na sídliště dívali českoslovenští
filmaři a filmařky ve svých dílech. Tématem
provede historik a lektor Oddělení vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních režimů. Během
setkání se budou promítat ukázky z vybraných
snímků a bude také prostor pro diskusi. Vstup
zdarma. (red)
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příjemné místo pro všechny věkové skupiny
se zcela odlišnými požadavky. Rekonstrukci
vnitřních prostorů a nové vybavení hradí městská knihovna, obnovu fasádního pláště a oken
se zavázala financovat městská část Praha 4.
Stavební práce by měly začít na podzim roku
2018 a skončit kolem prázdnin 2019. Když vše
půjde hladce, měla by se nová knihovna otevírat
na konci příštího roku. (red)

Objekt bývalé Občanské záložny v Michli je
stavba z konce 20. let 20. století, která byla
v 90. letech kompletně rekonstruována. Interiéry i vybavení bylo přizpůsobeno potřebám
Komerční banky, která tu svoji pobočku měla
až do doby celkem nedávné. Nejhodnotnější
částí budovy je socha Spořivosti symbolizované mladou dívkou s kasičkou a mincí
v rukou a s ozubeným kolem a klasy obilí za
zády, jako symboly prosperity. Socha je z roku
1931 a jejími autory jsou R. Hájek a B. Stehlík.
Socha byla prohlášena za movitou kulturní
památku. (red)

Dveře pokryla přání budoucích návštěvníků
knihovny.

Kromě knížek také kavárna?
Městská část Praha 4 ve spolupráci s Městskou
knihovnou nabídla 19. září obyvatelům možnost prohlédnout si prostory před rekonstrukcí
a vyjádřit svůj názor nad budoucí podobou
knihovny. Při tomto setkání mohly děti
pomalovat stěny knihovny v rámci výtvarné
dílny, na dospělé návštěvníky čekal večerní
program v podobě autorského čtení čestného
občana Petra Skarlanta a spisovatelky Daniely
Šafránkové. O hudební doprovod se postaral
písničkář Jaroslav Hutka. A co si budoucí
čtenáři nové knihovny přáli? Například kavárnu
se zahrádkou, zachování fontány, zeď pro malování pro děti i pro dospělé, parkování pro kola
a koloběžky (a aby na ně nepršelo), hodně akcí
pro děti, využití nebo alespoň zvelebení zelené
plochy za budovou. (red)
www.praha4.cz
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Podporujeme zachycování
dešťové vody pro závlahu

Praha vybrala vítězný návrh
nového Dvoreckého mostu
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila
vítězný návrh Dvoreckého mostu, který by měl
spojit břehy Vltavy mezi Podolím a Zlíchovem.
Nový most by měl ulehčit dopravě v okolí
nábřeží a Radlické ulice, zároveň by spojil
oba břehy Vltavy novou tramvajovou tratí. Je
tedy určen pro veřejnou dopravu - tramvaje
a autobusy, chodce a cyklisty. Ale využívat ho
budou moci také vozidla záchranné služby.
Podle prvních odhadů by měl stát přibližně
miliardu korun.
Ze sedmi návrhů, které postoupily do
druhého kola, vyhodnotila výběrová komise
jako nejlepší most zpracovaný ateliéry Tubes
a Atelier 6. Komise ocenila fakt, že návrh
odkazuje na tradici pražských obloukových
mostů bez konstrukce nad mostovkou a na
existenci blízkých kubistických staveb.
Tvarově by měl most připomínat bílou bránu
do města. Termín zahájení stavby bude
záležet na dalším jednání s vítězem soutěže
a následném zpracování projektové dokumentace. (red)

Retenční nádrž už slouží k zadržování dešťových vod například v areálu ZŠ Jílovská.

V

souvislosti s probíhajícími globálními
klimatickými změnami, jejichž důsledkem
je stále více se projevující nedostatek vody,
se stává novým trendem a ekologickou nutností
podporovat zadržování dešťových srážek v urbanizovaných oblastech. MČ Praha 4 se dlouhodobě věnuje možnostem zachycování a využívání
dešťových vod na svém území, a to nejen osvětou, ale především aktivní podporou budování
retenčních nádrží v areálech škol a školek.
„V naší iniciativě chceme jít ještě dál,“ představuje
nový projekt radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN/KDU-ČSL). „Naší prioritou je zvýšit
procento zadržované vody na území městské části
a poukázat na nutnost efektivního hospodaření
s vodními zdroji. To se nám povede jen tehdy,
pokud zapojíme do našeho úsilí i vlastníky nemo-

vitostí. Akumulace srážek u rodinných a bytových
domů, kterou je možno následně využít například
pro zalévání, je cílem našeho projektu,“ uvedl.
Rada MČ Praha 4 vyjádřila svým usnesením
souhlas s podporou projektu zachycování dešťové vody na území Prahy 4 a schválila pravidla
pro poskytnutí podpory fyzickým a právnickým
osobám. Podpora projektu spočívá v získání
nádrže na dešťovou vodu od MČ Praha 4 formou
věcného daru, a to na základě žádosti a splnění stanovených podmínek. Celkový objem
finančních prostředků uvolněných pro účely
projektu je ve výši 1 milion korun. Počet kladně
vyřízených žádostí je omezen vyčerpáním
stanoveného finančního limitu.
Více informací naleznete na webu městské části
www.praha4.cz. (red)

Vizualizace: ateliéry Tubes a Atelier 6

Soutěž Provozovna roku 2018 má již vítěze
Městská část vyhlásila letos již 9. ročník soutěže
o nejlepší provozovnu na území MČ Praha 4. Od
dubna do června mohli zákazníci a obyvatelé
městské části nejprve nominovat a poté hlasovat
pro svou oblíbenou provozovnu prostřednictvím
webové aplikace. Po sečtení všech odevzdaných
hlasů jsou známy již vítězové jednotlivých kategorií, kterým místostarosta Lukáš Zicha (STAN/
KDU-ČSL) předá ocenění za rok 2018.
„Soutěž o nejlepší provozovnu Prahy 4 je tradiční
akcí městské části, která se koná již čtvrtým rokem
pod mou záštitou,“ uvedl místostarosta Lukáš Zicha.
www.praha4.cz

„Gratuluji všem oceněným provozovnám. Každý rok
se ukazuje, že se soutěž stala motivujícím prvkem pro
drobné, ale i velké podnikatele. Jediným, kdo může
ocenit jejich práci, jsou zákazníci,“ dodal. (red)
Vítězové ankety Provozovna roku 2018
Pekárna: Pekárna Eliels - Koláčové království,
Táborská 583/28
Potraviny: Království chuti, Nuselská 10
Restaurace: NOLA Restaurant, Na Strži 1683/40
Kavárna a cukrárna: CAPPUCCINO café Spořilov, Roztylské náměstí 10

Řeznictví: Řeznictví Branická, Branická 473/49
Rehabilitace a masáže: Neurorehabilitační
klinika AXON, Marie Cibulkové 879/11
Kadeřnictví a kosmetika: Aromaterapie Jana
Sandecká, Jihlavská 74
Kulturní zařízení: Divadlo Na Jezerce,
Na Jezerce 1451/2
Ostatní činnost: SUMA spol. s r.o., Antala
Staška 1074/53a
Podnikatel Prahy 4 (provozovna s největším
počtem hlasů): Akvaristika ZOO Braník, Jiskrova 14700/7
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Koncert k výročí republiky v KC Novodvorská

Senioři se dobře bavili

K poctě 100 let existence naší republiky se linula společenským sálem Kulturního centra Novodvorská hudba Bedřicha Smetany z cyklu symfonických básní Má vlast. Koncert si posluchači vychutnali v podání Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou dirigentky Miriam Němcové. (red)

V rámci akcí Neseďte doma, přijďte mezi nás MČ Praha 4 nabídla svým
seniorům další posezení s hudbou k poslechu i tanci. Tentokrát se jednalo
o koncert z cyklu „Kdyby ty muziky nebyly“ v Kulturním centru Novodvorská. O občerstvení se postaral také starosta Petr Štěpánek a místostarostka
Iva Kotvová (Praha 4 sobě), kteří každého pozvali na malou skleničku
a později si i zatančili. Na závěr proběhla tradiční zábavná tombola. (red)

Nad Kavčími horami létali draci

Vzpomínkový večer na Zdenku Landovou

Městská část Praha 4 připravila pro malé i velké návštěvníky Drakiádu
2018, která proběhla v sobotu 29. září v parku Kavčí hory. Kromě pouštění
draků si děti i dospělí mohli opéct skvělé špekáčky od řeznictví Branická.
Nechybělo ani malování na obličej, výtvarná dílna na výrobu draků nebo
zábava s pohádkovou dvojicí Káťa a Škubánek. Akce se uskutečnila pod
záštitou místostarosty Lukáše Zichy a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (oba STAN/KDU-ČSL). (red)

Dominikánský dvůr v Braníku opět ožil společenským večerem, a to na
počest spisovatelky, malířky a branické patriotky Zdenky Landové. Ukázky z jejích knih Braník, náš domov četl herec Jiří Klem a po setmění se
promítal snímek režiséra Jana Gogoly ml. (red)

Den bez aut byla super jízda

Světový den zvířat
V parku Na Pankráci proběhla oslava mezinárodního svátku zvířat. Na
návštěvníky a jejich případné zvířecí kamarády čekal bohatý program
zaměřený na soužití a vzájemný vztah lidí a němých tváří. (red)
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V rámci Evropského týdne mobility připravila MČ Praha 4 akci Den bez aut
s Prahou 4, jež měla poukázat na přijatelnější způsob dopravy a podpořit
omezení automobilismu ve městech. Zábavné odpoledne představilo návštěvníkům různé alternativy dopravy - přes tradiční kola až po ekola či cargo kola,
koloběžky, drift triky, handbike, skateboardy, hoverboardy, a dokonce i kajaky. Velký úspěch měla ukázka výcviku koní městské policie, bosá stezka a vystoupení biketrialu v podání mistra světa Vaška Koláře. Starosta Petr Štěpánek
(Praha 4 sobě) má s alternativní dopravou bohaté zkušenosti a vzkazuje, že
opravdu není nutné pokaždé sednout za volant auta. Jde to i jinak! (red)
www.praha4.cz
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Pankrácký park opanoval sport
V parku Na Pankráci se uskutečnil druhý ročník
sportovně zábavné akce Kavky4sport zaměřené
na volný čas dětí, ale i dospělých. Pro návštěvníky bylo připraveno sportovní vyžití a rovněž
prezentace sportovních organizací působících
na území naší městské části. Nechyběl také
bohatý doprovodný program v podobě živých
hudebních vystoupení, sportovních performancí či velkého běžeckého závodu Craft team
running. (red)

Pietní akt uctil hrdiny

Nejenom 100. výročí založení republiky si připomenuli účastníci piety u památníku tří odbojů na
nám. Generála Kutlvašra. Starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek (Praha 4 sobě) vzpomenul na oběti
1. i 2. světové války, ale neopomenul zmínit také devastující represe komunistického režimu. Ve
svém projevu nabádal k toleranci a k soužití i přes rozdílné názory a postoje napříč politickými,
ekonomickými či sociálními oblastmi. (red)

Street sports se představil

Park Na Pankráci patřil koncem září akci zaměřené na „streetové“ sporty. Příchozí se mohli
potěšit z ukázek tzv. parkouru a freerunningu,
tanečních vystoupení street dance a hip hopu
a dalších netradičních disciplín. (red)

Zažili jsme město jinak
Na více než 10 místech v naší městské části se v září zklidnily ulice a přilehlá místa a místo automobilů
komunikace zaplnily stánky, lavice, pódia či jen obyčejné deky. Sousedské slavnosti Zažít město jinak,
založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnického
nasazení, plné zajímavých setkání, kulturních programů i pochutin, si tak připsaly další úspěšnou čárku do
své historie. (md)

Senioři se utkali v tenise
Tradiční turnaj seniorů proběhl v areálu Tenisového klubu Konstruktiva. Sportovního klání se
účastnilo více než 30 dvojic a každá předvedla
to nejlepší. Všem medailistům zaslouženě
gratulujeme. (red)

Velký úspěch Tančírny

Další Tančírna ve spolupráci městské části Praha 4 a cukrárny Simona tentokrát proběhla v KC Novodvorská. Přítomní si užili nedělní odpoledne v doprovodu živé hudby a podle slov místostarosty
Lukáše Zichy (STAN/KDU-ČSL), pod jehož záštitou akce proběhla, měla nesmírný úspěch, protože
přišlo více lidí, než se předpokládalo. (red)
www.praha4.cz
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Zkvalitňujeme služby v péči o děti

Z

dravotnické zařízení městské části Praha 4
je již dlouhou dobu jistotou, pokud hledáte
kvalitní služby, které řeší péči o nejmenší
děti. Velmi profesionálně fungující tým zde za
poslední roky dovedl k realizaci mnoho projektů,
jenž využívají rodiče naší městské části.
Není žádnou samozřejmostí, že by zařízení
takového typu provozovalo sedm dětských
skupin a současně samo bylo schopno na
provoz čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů. Zdravotnické zařízení má dnes
tyto prostředky k dispozici až do konce roku
2020 z oOperačního programu Praha pól růstu
ČR z Evropského sociálního fondu. A co to
znamená v praxi pro vás rodiče a vaše děti od
jednoho do tří let?
Zejména dostupnost péče o děti v dětských skupinách s kapacitou 140 míst a školné, které je
díky těmto prostředkům možné udržet na výši
dostupné všem rodičům, kteří potřebují sladit
rodinný a pracovní život.

Hledají se vychovatelky
V TÉTO SOUVISLOSTI STOJÍ ZA ZMÍNKU TAKÉ
INFORMACE, ŽE PRÁVĚ ZZ MČ PRAHA 4
V SOUČASNOSTI HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU
V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V KOTORSKÉ ULICI
VYCHOVATELKU A ASISTENTKU VYCHOVATELKY na plný pracovní úvazek. Pro nové
kolegyně jsou k dispozici také zajímavé bonusy:
5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání,
příspěvek na penzijní připojištění, dotované
obědy a příjemný kolektiv. Pro bližší informace
kontaktujte hlavní vychovatelku Lenku Pozníkovou na tel. čísle 724 817 633 nebo na e-mailové
adrese lenka.poznikova@zzpraha4.cz. Nástup
možný ihned.
Aktivity a udržitelné projekty ZZ MČ Praha 4
však nekončí jen u dětských skupin. Mnozí z vás

Dětské skupiny jsou pro děti od jednoho do tří let věku. Ilustrační foto: archiv

možná již několikátý rok využíváte „DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ“, které si našlo v Praze 4 svoji spokojenou
klientelu. Rodiče službu využívají jak pravidelně,
tak i nárazově, třeba v případě onemocnění dítěte.
Jde o další možnost kvalitní péče o dítě, pokud
si rodiče přejí, aby jejich dcera nebo syn zůstali
v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe.

Dětské skupiny
garantují kvalitu
„Tým chův, který máme k dispozici ve službě
Domácí hlídání, má v průměru 40 členů a stále
nabíráme nové. Při pohovorech se snažíme
chůvu dobře poznat, zjistit motivaci jejího

Na zahradě se vždy najde plno zábavy. Ilustrační foto: archiv
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rozhodnutí, pomáháme jí ujasnit si náročnost
této práce a seznámit ji s požadavky, které chůva
musí bezpodmínečně plnit. Chůvy průběžně
vzděláváme a motivujeme do další práce,“ upřesňuje Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4, který
je duchovním otcem celého moderního rozvoje
tohoto zařízení. Právě on v minulosti velmi aktivně vstoupil do přesvědčování zákonodárců, aby
schválili zákon o dětských skupinách a umožnili
tak provoz těchto zařízení. Díky tomu mohlo
dojít k transformaci jeslí v Praze 4, kterým chybělo právní ukotvení, na dětské skupiny. Ty nyní
garantují všem rodičům kvalitu služeb, kterou
v tomto zařízení můžete vždy očekávat.
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 má
v rámci celé metropole také další velmi zajímavé
prvenství v realizaci projektu „Chůvy 55+“.
Zájemkyně o práci chůvy získávají v rámci rekvalifikačního kurzu novou odbornost, díky níž
se mohou ucházet o práci například v dětských
skupinách nebo jako chůvy v mateřských školách. Absolventkám kurzu tento projekt pomáhá
také s návratem na pracovní trh v období, kdy
složitě hledají uplatnění.

Pokud vás aktivity Zdravotnického zařízení
městské části Praha 4 zaujaly, nepřehlédněte,
že v 1. čtvrtletí roku 2019 plánuje organizace
uskutečnit vzdělávací kurz zakončený akreditovanou zkouškou z profesní kvalifikace
„Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky“.
Bližší informace poskytne Ing. Iva Mikšů na tel.
čísle 770 119 775 nebo na e-mailové adrese iva.
miksu@zzpraha4.cz. (red)
www.praha4.cz
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Nusle slavily výročí pohybem

S

polečnou oslavu kulatých výročí – 120 let povýšení Nuslí na město a 130 let od založení nuselského Sokola – připravila MČ Praha 4 pod záštitou
místostarosty Zdeňka Kováříka (ODS) na první říjnové dny. Bezmála 30 organizací (tělocvičen, kaváren, obchodů, dětských herniček atd.) se formou
slev a dnů otevřených dveří zapojilo do akce, která měla za cíl ukázat Nusle hravé, zábavné a moderní, oživit stávající veřejná prostranství a zároveň
vytvořit nahodilá místa pro setkání. Vše doprovázel bohatý program na náměstí Generála Kutlvašra a v parku Jezerka. (red)

Pro příchozí návštěvníky bylo připraveno plno pohybových aktivit.

TJ Sokol Nusle existuje již 130 let
V kronice TJ Sokol Nusle je důležitým datem
18. 3. 1888. Tehdy se sešla valná ustavující
hromada, která rozhodla o zrodu místní TJ.
Její členové zpočátku cvičili v pronajatém sále
restaurace „Na Zámecké“ a posléze v tělocvičně obecné školy v Boleslavově ulici, ale snili
o vlastní tělocvičně. Té se dočkali v roce 1900.
O 22 let později schválila valná hromada záměr
odprodeje stávající sokolovny a koupě pozemku
pro výstavbu nové sokolovny. V polovině dubna
1924 byly zahájeny stavební práce a pak přišel
z pohledu TJ Sokol Nusle významný rok 1925.
Sokolové definitivně opouštějí starou sokolovnu, ze které se stává modlitebna Husova sboru,

a 28. 5. 1925 byla slavnostně otevřena nová
sokolovna v ulici Na Květnici, ke které brzy
přibývá kuželník a letní cvičiště.
U příležitosti 50. výročí vzniku jednoty v roce
1938 bylo v prostoru letního cvičiště vysázeno
50 topolů a jednota měla v tomto roce
1147 členů. Přichází však válka, sokolovna je
předána policii a mnoho nuselských sokolů,
kteří se aktivně zapojili do odboje, za svoji lásku
k vlasti zaplatilo daň nejvyšší.

Vrátí se socha sokola?
K obnově činnosti jednoty dochází
6. 6. 1945, ale už o tři roky později se z ní

Základní a rekreační tělesná výchova patří neodmyslitelně k nuselskému Sokolu.
www.praha4.cz

stává TJ Sokol Orbis. V roce 1954 dostává –
už jako Slovan Orbis - do majetku sokolovnu
a nastává nové období fungování, tentokráte
pod idejemi sjednocené tělovýchovy v komunistickém režimu. Vlastní tělocvičná činnost
byla pěstována v odboru základní a rekreační
tělesné výchovy, který byl nejpočetnější
a stále se snažil navazovat na sokolské ideje.
Sportovní oddíly byly účastníky i vítězi
nejrůznějších soutěží včetně nejvyšších, řada
členů byla ve státní reprezentaci. Úspěšné
byly zejména oddíly basketbalu a stolního tenisu, takže pověst a renomé jednoty v tomto
období prakticky vytvářely ony.
K obnově sokolské organizace došlo v roce
1990, kdy se z TJ Slovan Orbis, který se vždy
považoval za pokračovatele původního Sokola
Nusle, stává opět TJ Sokol Nusle. Jednota v té
době měla 1257 členů. V současnosti jich má
527, a to v oddílech všestrannosti, basketbalu,
lyžování, stolního tenisu, volejbalu a turistiky.
U příležitosti letošního 130. výročí založení
jednoty chtějí nuselští sokolové zahájit kroky
k obnově měděné skulptury sokola, který byl
umístěn na střeše sokolovny a stržen za okupace v roce 1941. (red)
Dne 17. 11. od 19.00 hod. se v tělocvičně TJ
Sokol Nusle uskuteční společenský večer při
příležitosti 130. výročí založení tělocvičné
jednoty. Těšit se můžete na živou hudbu,
občerstvení i tombolu. Podrobnější informace
na www.tjsokolnusle.cz.
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Historie

Před 120 lety byly Nusle
povýšeny na město

P

řed sto roky, 14. listopadu 1918, Národní
shromáždění vyhlásilo Republiku československou. O týden později začalo projednávat zákon o jejím hlavním městě a Praha se
stala metropolí samostatného státu. Vykročila
razantně ke svému podstatnému rozšíření do
podoby zvané tehdy Velká Praha. Předcházela
tomu jednání se samosprávami obcí a měst.
Při tehdejších pražských hranicích existovalo
měst několik. Mezi nimi mladé a slibně se rozvíjející město Nusle. Dosavadní hranici Prahy
v sousedství Nuslí symbolicky vyznačovaly
barokní novoměstské hradby nad severní hranou údolí Botiče. Představitelé města věděli,
jaký přínos pro region i obyvatele bude přímé
propojení s pražskou aglomerací představovat. Souhlasili s ním a vstřícně se na takovou
budoucnost připravovali.

u něj zámek na dnešním náměstí Bratří Synků,
navazující rozsáhlá zahrada, louka proslulá
slavností Fidlovačkou a v náhorní pankrácké
poloze velký zájezdní hostinec.
V průběhu 19. století Vyšehrad dosáhl připojení k Praze. Na Pankráci, v údolí a ve vlastních
Nuslích začaly vyrůstat obytné domy s nájemními byty. Prozrazovaly souvislost katastru
s prudce se rozvíjejícím hlavním městem
království v těsném sousedství. Lidé z nich
v mnoha případech denně směřovali do jeho
ulic. Prospívali však i Nuslím. Obyvatel a jejich
potřeb přibývalo, tím i živností, vznikaly různě
velké podniky, školy. Kolem brzy procházela
důležitá železniční trať. V polích vyrostla nadregionální instituce, pankrácká trestnice.

Nejstarší historie

V soutěži rozrůstajících se sídel při hranicích
Prahy se Nusle nenechaly zastínit. Dne 13.
listopadu 1895 obecní rada navrhla zastupitelstvu schválit podání žádosti, „aby povýšena
byla naše katastrální obec na město“. Stalo se.
Zdůvodnění vedle jiného uvádělo, že obec má
přes 18 000 obyvatel, „je tedy v onen čas vedle
hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Karlína,
Žižkova, Královských Vinohrad, Smíchova
a Českých Budějovic největší obcí v Království
českém a hraničí bezprostředně s Prahou.“
Žádost byla prozkoumána, příznivě přijata

Historie sídel v katastru Nusle a v jeho okolí
sahá do pradávna. Původním určujícím prvkem
pro vznik osad bylo rozměrné úrodné údolí
Botiče. Na jeho konci se tyčil nad Vltavou
starobylý mýtický Vyšehrad. Úvalem i pláněmi
nad ním se nesčetněkrát valily armády. Některá
osídlení vznikala opakovaně nebo se ani nedochovala. Nusle přetrvaly a spolu s výše položeným Pankrácem se postupně rozvíjely. Dlouho
Nuslím dominoval rozlehlý hospodářský dvůr,

Povýšení na město

Znak udělený městu Nusle.

a 31. prosince 1898 císařem schválena. Právě před
120 roky se tak Nusle staly městem i úředně.
V nově zrozeném městě tehdy již stálo přes 430
domů. Rychlý rozvoj Nuslí zaujal a kterýsi autor
napsal, že rostou „tempem americkým“. Nuselští měli pořízen regulační plán. Dál přibývalo
domů, také úřadů a úředních budov. Při vzniku
Velké Prahy v roce 1920 vstoupilo město Nusle
do hlavního města republiky jako svébytná
i přínosná část. Nusle odevzdaly Praze některé
atributy, ale díky své městské epoše od té doby
hrají v Praze svou nezaměnitelnou roli.
PhDr. Jiří Bartoň, regionální historik.
Dlouhodobě se zabývá zejména starší minulostí
pražských městských částí.

Dnešní náměstí Bratří Synků krátce po proměně staré zástavby. Reprofoto: pohlednice z počátku 20. století.
14 Tučňák • 11/2018

www.praha4.cz

volný čas

Divadlo Na Fidlovačce

Na Jezerce 1451, Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. čt 19.00
2. pá 19.00
3. so 19.00
4. ne 19.00
6. út 19.00
7. st 19.00
12. po 19.00
13. út 19.00
14. st 19.00
15. čt 19.00
16. pá 19.00
19. po 19.00
20. út 19.00
22. čt 19.00
23. pá 19.00
24. so 17.00
		
25. ne 19.00
26. po 19.00
27. út 19.00
28. st 19.00
29. čt 19.00
		
30. pá 19.00

Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Generálka (Jiří Hubač)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Už je tady zas! – zadané (Timur Vermes)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Saturnin – zadané (Zdeněk Jirotka)
Res publica III
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Práskni do bot (Owen McCafferty)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Takový žertík (Jean Dell,
Gérard Sibleyras)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Generálka - zadané (Jiří Hubač)
Saturnin - zadané (Zdeněk Jirotka)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Manželské vraždění - zadané
(E. E. Schmitt)
Shylock (Mark Leiren-Young)

Divadlo
Bez Hranic

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

Čt 8. 19.30 Smrt v růžovém - komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Pá 9. 19.30 	Improvizační zápas s týmem…
		
- improvizace (Divadlo Poločas nápadu)
So 10. 15.00 Racajda - úsměvné monodrama
		
(Divadlo Bez Hranic)
19.30 Racajda - úsměvné monodrama
		
(Divadlo Bez Hranic)
Út 13. 19.30 Neptej se anděla na jméno
		
- hořká komedie (Divadlo Sentiment)
Čt 15. 19.30 Na Vánoce budu gay…!
		- komedie (Divadlo Bez Hranic)
Pá 16. 19.30 Sluha dvou pánů
		
- komedie (Divadlo Bez Hranic)
Út 20. 19.30 Vražda sexem
		
- komedie (Divadlo Bez Hranic)
St 21. 19.30 Dívčí válka - komedie (Divadlo OKKO)
So 24. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		- komedie (Divadlo BLAMA)
Ne 25. 19.30 Limonádový Joe - hudební komedie
		
(Divadlo Bez Hranic)
Út 27. 19.30 Žena přes palubu - komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Pá 30. 19.30 Hráči a sráči - komedie (Divadlo Maškara)

Více kulturních
i sportovních akcí
najdete na
www.praha4.cz sekce
Kalendář akcí.
www.praha4.cz

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 13.00-18.00 hod.
(v případě večerního představení až do 19.00 hod.)
ne - hodinu před představením.

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích: Ticketportal,
TicketArt, Ticketmaster, GoOut a Kulturní portal.cz

Čt 1. 19.00 Cizinec - DNF
Pá 2. 19.00 THE LOSER(S) - DNF
So 3. 15.00 Mezi nebem a zemí - DNF
Ne 4. 15.00 Jeptišky - DNF
Út 6. 19.00 Eva tropí hlouposti - DNF
St 7. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké) - DNF
Pá 9. 19.00 Jeptišky - DNF
So 10. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení - DNF
Ne 11. 15.00 Miláček Célimare - DNF
Út 13. 10.30 Sen noci svatojánské - DNF
19.00 Sen noci svatojánské - DNF
19.00 Ženská s čertem v těle:
		Ljuba Hermanová - KF
St 14. 19.00 Mezi nebem a zemí - DNF
Čt 15. 19.00 Cizinec - DNF
Pá 16. 19.00 Jeptišky - DNF
So 17. 15.00 Sugar (Někdo to rád horké) - DNF
Ne 18. 15.00 Techtle mechtle - DNF
Po 19. 19.00 ZORA JANDOVÁ: 60 - DNF
Út 20. 19.00 Eva tropí hlouposti - DNF
St 21. 19.00 Famílie - DNF
19.00 Třetí prst na levé ruce - KF
Čt 22. 15.00 Ženská s čertem v těle:
		Ljuba Hermanová - KF
19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení - DNF
Pá 23. 19.00 Cizinec - DNF
So 24. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení - DNF
Ne 25. 15.00 Tučňáci na arše - KF
15.00 BENEFIČNÍ KONCERT JAROSLAVA
		
UHLÍŘE PRO SLANÉ DĚTI - DNF
Po 26. 10.00 Tučňáci na arše - KF
Út 27. 19.00 Pravda - DNF
Pá 30. 19.00 Miláček Célimare - DNF

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173
Fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. čt 19.00 Trabanti Dana Přibáně - velká cesta
		
domů! - vyprávění o cestě, která
		
stála za to!
4. ne 15.00 Zákrok - pohádková rezervace 		 pohádka
16.30 Lampionová dílna s průvodem
		 Dobeškou
6. út 19.00 Island - severská trilogie - nová
		
přednáška fotografa Pavla Svobody
7. st 19.30 Všechno bude - kinokavárna
8. čt 19.00 Přehlídka „Přitažlivost ženská“
		
- móda a šperky od H. Koníčkové,
		
K. Hercikové, M. Palánové + koncert
		
afrických písní a taneční vystoupení
11. ne 15.00 O malém rytíři Juráškovi - v představení,
		
které je určeno dětem od 3 do 6 let,
		
jsou užity marionety, spodové
		
a plošné loutky.
14. st 19.30 Psí ostrov - kinokavárna
15. čt 19.00 Trojhlavá saň – talkshow: Linda
		
Finková, Aneta Christovová
		
a Vlaďka Pirichová. Host: J. Révai
16. pá 17.00 Isabelle - melancholický recitál s klavírem
18. ne 15.00 O lenochodech - pohádka
18.00 Klára Stodolová: akvarely - vernisáž
19. po19.30 Mlýny - kultovní představení a nej		
úspěšnější drama divadla Sklep všech dob
20. út 19.30 Výběr z Besídek
21. st 19.30 Besídka 2018 - tradiční představení
		
divadla Sklep
22. čt 19.30 Besídka 2018
23. pá 19.30 Sylvie Krobová: Dívám se do noci
		
aneb noční snění - křest CD
25. ne 15.00 	Vánoční putování s anděly – loutková
		 pohádka
28. st 19.30 Chata na prodej - kinokavárna
29. čt 20.00 Nerez a Lucía - koncert

Branické
divadlo

POKLADNA:
PONDĚLÍ–PÁTEK 15:00-19:00
a v sobotu a neděli 1 HODINU
PŘED PŘEDSTAVENÍM.
TELEFON: +420 244 461 397
www.branickedivadlo.eu

www.zvonecek.info
divadlo@zvonecek.info
Denisa Kábrtová (ředitelka)
+420 608 98 22 30
facebook.com/divadlo.zvonecek

So 3. 14.00 a 15.30 Zvířátka a loupežníci
		
Petrovští
So 10. 14.00 a 15.30 Otesánek
Čt 15. 16.00
Tři prasátka
So 17. 11.00, 14.00 a 15.30 NOC DIVADEL dopolední divadelní „bojovka“, Broučci
Čt – so 22.–24. IV. ročník festivalu
Novodvorský Zvoneček

Čt 8. 19.30
So 10. 18.00
		
St 14. 19.30
Pá 23. 19.30
		

Běž za svou ženou
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Na kus řeči s M. Donutilem
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu

NAŠE TIPY
Lhotka - Neděle 4. 11. od 16.30 h.,
Lukáš Novosad a Mgr. Antonín Kříž
(Společnost přátel Lužice): Lužičtí
Srbové včera, dnes a ...? Přednáška
z cyklu Farní akademie se koná
v postranních prostorách kostela na
Lhotce, Ve Lhotce 36, vstup zdarma.

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

Po 5. a 19. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Po–út 12.–13. 10.00–16.00 hod.,
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár
korun. Divadelní sál Sue Ryder.
Út 13. 16.00–22.00 hod.
VEČER SVATOMARTINSKÉ KUCHYNĚ
Srdečně vás zveme do restaurace Michelský dvůr
na pečenou husu se zelím, lokšemi, variací
knedlíků a na jiné dobroty. Těšit se můžete také na
svatomartinská vína.
Závazné objednávky hus přijímáme do 9. 11.
a rezervace míst na: velena.obstova@sue-ryder.cz,
tel.: 244 029 155.
So 24. 10.00–18.00 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK V MICHELSKÉM DVOŘE
Přijďte nasát předvánoční atmosféru na náš
tradiční jarmark. Připravili jsme pro vás koncerty,
divadlo pro děti, výtvarnou dílnu a malování
obličejů pro děti, jízdy na konících, venkovní
občerstvení i menu v restauraci Michelský dvůr
a mnoho příležitostí k předvánočním nákupům,
které podpoří dobrou věc. Vstup volný, celý areál
Sue Ryder, více informací na www.sue-ryder.cz.

Café
Na půl cesty
Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz
Pá 2. 19.30 SOMETHING LIKE – metalcore
		
Tachov + ETHOS OF NEMESIS - hard		
core/metal, metalcore Mariánské
		
Lázně + DAERRWIN - koncert
So 3. 16.00 Divadelní představení pro děti
20.00 GROUP OF MAN (uk) + BEHIND
		THIS WALL (de) - koncert
Ne 4. 20.00 HELL FREAKS (hu) + LIVING
		
UNDER DRONES (gr) - koncert
St 7. 18.00 Vernisáž výstavy Šárky Hojakové
Čt 8. 20.00 DEPRAVED PROPHETS
		
- hip hop projekt
Pá 9. 20.00 CHAMELEONS - progresivní rock
So 10. 20.00 GOOFY COW + JIRKA DRTIL - koncert
St 14. 20.00 THE HEART´S INTENT (de) +
		CUMULONIMBUS - koncert
Čt 15. 20.00 TIM LOUD (uk) - sólo písničkář
So 17. 16.00 Divadlo pro děti
Ne 18. 19.00 Zachraň prales! - benefiční koncert
St 21. 20.00 TRAVERSE (fr) + QUITTERS (fr)
		- koncert
Ne 25. 20.00 JAKE & THE JELLYFISH (uk)
		
+ ARMS & HEARTS - koncert
St 28. 20.00 JUNIOR BATTLES (ca)
		
+ THE RUN UP (uk) - koncert
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senioři
Společenská rubrika
Dne 26. října oslavili 50 let společného života zlatou svatbu - manželé Blanka a Jan Homolovi
ze Lhotky. Všechno nejlepší, pevné zdraví
a štěstí jim přeje dcera Blanka s rodinou.
Dne 13. listopadu oslaví
krásných 95 let manžel,
dědeček, pradědeček
a strýc František Hříbal
z Nuslí. Vše nejlepší,
hodně zdraví, spokojenosti, dobré nálady
a elánu do dalších let
přeje celá rodina.
Dne 22. listopadu oslaví 95. narozeniny
Marie Vaníková z Nuslí. Hodně zdravíčka,
štěstíčka a ještě mnoho řízků se salátem přeje
za všechny příbuzné a známé Petr. Tak si to,
matko, pěkně užij!
Dne 3. prosince se v plné
svěžesti dožívá 90 let
Richard Kučera z Krče,
dlouholetý člen krčského
Sokola. Vše nejlepší do
dalších let ve stejné kondici
mu přeje rodina.
Ohlédnutí za Františkem
Řičánkem
Dne 24. října tomu bylo již
deset let, kdy náhle zemřel
František Řičánek (nar. 1. 1.
1943), který pracoval v ÚMČ
Praha 4. Vzpomínají na něho
manželka Eva, dcera Radmila, syn Roman a vnučka Karolínka. Děkujeme
všem, kteří si na něho vzpomenou.

Senát ocenil vzdělávání

Výstava o modistce Haně Podolské
MČ Praha 4 zve zájemce z řad seniorů na
komentovanou prohlídku výstavy, která je věnovaná Haně Podolské (1880-1972), první dámě
české módy, zakladatelce a majitelce nejslavnějšího módního salónu v české historii. Přezdívalo
se jí česká Coco Chanel. Ten, kdo chtěl být za
první republiky trendy, rozhodně musel nosit
její modely. Hana Podolská byla totiž pojem, synonymum vkusu a elegance. Prohlídka se bude
konat 22. 11. od 14.00 hodin, sraz je u muzea,
Praha 1, 17. listopadu 2, snížené vstupné pro
seniory je 80 Kč, průvodce hradí MČ Praha 4.
Přihlašování je možné od 14. 11.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze vzniklo
na podporu oživení a povznesení rukodělné
tvorby, která v 2. polovině 19. století s rozvojem
továren upadala. Významné pražské muzeum

Zemřela podolská patriotka Jiřina Juláková
Jiřina Juláková, rozená Petřková, se narodila 30. září 1935 v Praze. Její tatínek – kaplan v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze – byl v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha
a svou následnou pomocí parašutistům z Londýna začátkem září 1942 popraven a jeho rodina žila
až do konce války v obavě o svůj život.
Nejděsivější nacistický teror po úspěšné likvidaci zastupujícího říšského protektora přečkaly malá
Jiřina s matkou u příbuzných v Rožnově pod Radhoštěm a v roce 1943 si je vzal k sobě do Podolí, do domu s krásným výhledem na Vltavu, Jiřinin dědeček. Tehdy osmiletou dívenku doslova
nadchly podolské uličky a zákoutí a vznikla z toho láska na celý život.
Středoškolské vzdělání dokončila Jiřina Juláková v roce 1956 ve Střední škole pro pracující ve
Štěpánské ulici, když tři roky předtím byla vyhozena z ruského gymnázia na Pankráci, protože
protestovala proti způsobu výuky o atentátu na Reinharda Heydricha. Po škole se živila manuální
prací, ale v roce 1960 byla přijata na Přírodovědeckou fakultu UK Praha, kterou o pět let úspěšně
dokončila. Od roku 1965 působila v chemické laboratoři Lékařské fakulty UK Praha, také se vdala
a stala se matkou syna Tomáše.
Rok 1969 ji zastihl v pražském Výzkumném ústavu rud a v letech 1979 až 1990 pracovala v Ústředí
vědeckých, technických a ekonomických informací. Tři roky zasedala ve federálním výboru pro
životní prostředí u ministra Josefa Vavrouška. Po
odchodu do důchodu v roce 1993 aktivně připomínala odkaz svého otce a současně se od 90. let
snažila zachovat architektonické hodnoty Podolí.
V roce 1995 proto s přáteli založila občanské sdružení Přátelé Podolí a okolí, které bojovalo proti
výstavbě mostu do Podolí či naddimenzované
výstavbě Pod Vyšehradem.
Jiřina Juláková je rovněž autorkou deseti odborných knih a v letech 1990 až 1994 pracovala jako
radní MČ Praha 4 pro životní prostředí.
Čest její památce! (md)

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

6.–22. 11. út a čt 11.30–13.30 h.
Android akademie
Základy používání
chytrého telefonu.
PaedDr. Mária Navrátilová, která je autorkou
Sfumato Metodika „Sfumato – Splývavé čtení“
a ředitelkou vzdělávacího a didaktického Institutu ABC Music s. r. o., byla oceněna stříbrnou
pamětní medailí Senátu PČR. Prestižní vyznamenání získala za celoživotní přínos v oblasti
vzdělávání. PaedDr. Mária Navrátilová svoje
služby nabízí v budově podolské ZŠ Nedvědovo
náměstí 140/13. (md)
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sídlí v blízkosti pražského Rudolfina. V letech
2014–2017 prošla historická budova muzea
poprvé ve své historii důkladnou rekonstrukcí.
Řada historických prvků byla obnovena v původní kráse, muzeum zároveň získalo moderní
zázemí pro návštěvníky a téměř trojnásobně
větší výstavní plochu. (red)

Po 12. 11. 9.00–10.30 h.
Angličtina pro začátečníky
Ukázková lekce zdarma.
St 14. 11. 11.30–12.30 h.
Připojení mobilu nebo tabletu k PC

a přesun souborů
Z cyklu Téma dneška.
St 23. 11. 10.45–12.15 h.
Pacienti a lékaři aneb abychom si rozuměli
Akademie stáří.
26. 11.–12. 12. po a st 9.00–11.00 h.
Digitální fotografie
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do
počítače a jejich úpravy.

Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.
www.praha4.cz

senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
listopad 2018 Přihlášky telefonicky vždy v uvedený den od 8.00 h.
Neseďte doma, přijďte mezi nás (7)
Odpoledne s evergreeny – Lubica
Smitková

1. 11. od 14.00 h., velký sál
Nuselské radnice

Turnaj ve stolním tenise (pro ženy 6. 11. od 14.00 h.,
i muže od 63 let s trvalým bydlištěm ZŠ Jílovská
v MČ Praha 4)
Loreta – prohlídka s průvodcem
8. 11. od 10.00 h., sraz u vchodu,
Loretánské náměstí 7, P1
(tram 22, stanice Pohořelec)
Jak se bránit proti manipulaci v lid- 8. 11. od 14.00 h., sál č. 205,
ských vztazích – praktický seminář
2. patro Nuselské radnice
Nový cyklus o zdraví - 3. přednáška je 13. 11. od 14.00 h., malý sál
na téma: „Zdraví z bylin“
3. patro Nuselské radnice
Nový cyklus přednášek „Osmičky
15. 11. od 14.00 h., malý sál
v naší historii“ - 2. přednáška
3. patro Nuselské radnice
Přednáška dr. Bártové „Jak se
20. 11. od 14.00 h., sál č. 205,
vyrovnávat se složitou životní
2. patro Nuselské radnice
situací“
Uměleckoprůmyslové muzeum
22. 11. od 14.00 h., sraz u muv Praze – komentovaná prohlídka zea, 7. listopadu 2, Praha 1
výstavy Hany Podolské, první
dámy české módy
Ukázková hodina jógy pro seniory 27. 11. od 10.00 h., sraz
(cca 60 minut)
u Shanti garden,
V Horkách 8, P4
Literární odpoledne s hercem Jiřím 27. 11. od 14.00 h., malý sál,
Brožem: „Jak voní purpura“ (texty 3. patro Nuselské radnice
Jiřího Suchého)
Adventní tvořivá dílna
29. 11. od 10.00 h., sraz klub
Amfora, Pujmanové

výdej vstupenek 23. 10. od 8.00
do 8.30 h. přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 110 míst – jen na
vlastní OP
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 10. – 24 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 10. – 25 míst;
vstupné senioři 130 Kč
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 10. – 20 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 5. 11. – 50 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 5. 11. – 50 míst
přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 12. 11. – 25 míst

přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 19. 11. – 15 míst; zdarma
přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 19. 11. – 50 míst; zdarma
přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 26. 11. – 20 míst; zdarma

výdej vstupenek 27. 11. od 8.00
do 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo
od podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 150 míst – jen na
vlastní OP!!
Betlémy v Betlémské kapli 2018 – 6. 12. od 10.00 h., sraz Betlém- přihlášky na bezpl. linku 800 100
Vánoční hrátky – tradiční vánoční ské nám. 256/5
128 od 26. 11. – 25 míst; snížené
výstava (bez průvodce)
vstupné 40 Kč
Adventní koncert – směs známých 11. 12. od 14.00 h., kostel
výdej vstupenek 4. 12. od 8.00 do
koled
Panny Marie Královny míru, Ve 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
Lhotce 36
podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 180 míst – jen na
vlastní OP
Upozornění! Nechoďte prosím na
Telefonické přihlášky přijímány
Na uvedených akcích mohou být pořiakce bez přihlášení!
podle pořadí, jak se kdo dovolá, do zovány fotografie pro webové stránky
vyčerpání kapacity.
či periodikum MČ Praha 4.

Nejen za betlémy do Betlémské kaple
Letos bude výstava věnována zvláště dřevěným
hračkám, které vznikaly v Krušnohoří a byly
vyváženy daleko do světa. Vystaveny budou
i hračky z jiných oblastí a rovněž různá loutková divadla. Pojďte si prohlédnout výstavu betlémů 6. 12. od 10.00 hodin, sraz na Betlémském
náměstí 256/5. Snížené vstupné pro seniory je
40 Kč, přihlašuje se od 26. 11. (red)
www.praha4.cz

Pro velký zájem MČ Praha 4
zorganizovala další ukázkovou hodinu jógy pro seniory,
a to opět zcela zdarma 27. 11.
od 10.00 hodin v Shanti garden, studio jógy, V Horkách 8.
Jóga ozdraví vaše tělo zvenku i zevnitř - působí
preventivně proti onemocněním a dokáže být
i terapií již probíhající nemoci. Zlepšuje metabolismus a zbavuje bolestí zad a hlavy; pomáhá
zvládat stres, posiluje kardiovaskulární systém;
dodává sílu, vitalitu a schopnost plně ovládat
vlastní dech. Přijďte si účinky jógy vyzkoušet
sami na sobě. Přihlášky přijímány telefonicky
na bezplatné lince 800 100 128 od 21. 11. od 8.00
hodin. (red)

Jak voní purpura…

přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 12. 11. – 30 míst; vstupné
pro seniory 80 Kč

prosinec 2018
Neseďte doma, přijďte mezi nás (8) 4. 12. od 14.00 h., KC Novod„Na Vánoce dlouhý noce“ - vánoč- vorská
ní posezení s hudbou, občerstvením
a tombolou

Opakování ukázkové hodiny
jógy pro seniory

MČ Praha 4 zve seniory na další literární
odpoledne s hercem Jiřím Brožem, tentokrát
pod titulem „Jak voní purpura.“ Herec Jiří Brož
vám přiblíží poetický svět povídek a veršů
Jiřího Suchého – zakladatele Divadla Semafor
(na snímku). Přijďte si zpříjemnit odpoledne
s mistrem slova do Nuselské radnice 27. 11. od
14.00 hodin. Přihlášky přijímány na bezplatné
lince 800 100 128 od 21. 11. (red)

NAŠE TIPY
Michle – Úterý 27. 11. 17.00–18.00 hod. Zdraví
a důležitost vitaminu D. Jaký význam má
vitamin D ve snižování rizika nádorových,
autoimunitních a srdečně-cévních onemocnění? Jak ovlivňuje imunitu, deprese, kosti,
osteoporózu a celkové zdraví? Přednáší MUDr.
Klára Bořecká, primářka Oddělení klinické
biochemie Thomayerovy nemocnice. KLUB
ZDRAVÍ, Společenské centrum, Za Brumlovkou 4 (bus od metra Budějovická „BB1“,
zast. Za Betou). Info: tel. 733 761 059,
www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.
Krč - Tradiční charitativní adventní bazar
proběhne v nově zrekonstruovaných prostorách
sálu u farnosti sv. Františka v Krči na Habrovce
(U Habrovky 2) první adventní neděli
2. 12. od 9.00 do 15.00 hod. Podpořit jej můžete
především darováním skutečně všech vašich
nepotřebných věcí (knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby, malý nábytek, malá
elektroniky, hračky, sklo, keramika, porcelán,
nádobí, čisté a zachovalé oblečení pro děti
i dospělé, boty, sportovní potřeby). Příjem věcí
proběhne v sobotu 1. 12. od 13.00 do 17.00 hod.
v prostorách sálu / kavárny Habrovka na adrese
U Habrovky 2, Krč. (red)
Tučňák • 11/2018 17
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Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!

 Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému
úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání
nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží Karlovi pomůže
Renta z nemovitosti.
Před 2 lety si pan Karel půjčil
peníze na nákup auta. Tehdy
to byla výhodná koupě. S autem byl spokojený, žádná
skrytá vada a mohl si užívat
cestování a výlety za Prahu.

téměř na dvojnásobek ceny
vozidla. Karlovi hrozil nucený
prodej bytu.

Bezvýchodná situace však
nakonec má řešení. Jmenuje se Renta z nemovitosti.
Časem se Karlovi výrazně
Karlův právník o ní slyšel od
kolegy a hned tušil, že by
změnila finanční situace
a splátky půjčky ho začaly
to mohlo být řešení Karlovy
velmi zatěžovat. A tak půjčku situace. Karel neváhal, rychle
přestal splácet. To se mu
se sešel se zástupci spovšak vymstilo. Věřitel začal
lečnosti FINEMO.CZ, která
dluh po Karlovi vymáhat
Rentu z nemovitosti v ČR
soudní cestou, a tak se dluh
jako jediná nabízí, aby zjistil
časem i s úroky vyšplhal
co a jak.
Výhody Renty z nemovitosti:

• získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)

Chcete vědět víc?

• za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti

• Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

• můžete žít důstojněji a život si
více užívat

• Máme licenci České
národní banky.

Zjistil, že problém, který řeší
i on sám, tedy neschopnost
splácet dluhy, je jedním
z častých důvodů, proč si
senioři Rentu z nemovitosti
pořizují. Princip je takový,
že člověk nad 60 let, který
vlastní nějakou nemovitost,
využije hodnotu nemovitosti
formou zpětné hypotéky
k získání peněz na cokoli.
A Karel tímto způsobem získá peníze na splacení dluhů.
Zásadní výhody oproti jiným

podobným nabídkám na
zbavení dluhů jsou dvě.
Jednak člověk dům či byt
neprodává, zůstává nadále
v jeho osobním vlastnictví.
A za druhé - peníze, které si
takto půjčí, nemusí za svého
života splácet.
Karel tak své obrovské finanční problémy brzy vyřeší.
Výplatou Renty z nemovitosti
urovná nejen své dluhy, ale
získá ještě peníze k důchodu
navíc.
SC-381314/02

Jsme nově otevřená klinika na Praze 4.
Provádíme speciální rehabilitační metodu
INFINITY method®. Máme více než 20leté zkušenosti
s komplexní léčebnou rehabilitací.

Specializujeme se na diagnostiku a léčbu bolestí a problémů s páteří, včetně diagnóz typu výhřezy plotének.
Nabízíme klientům vyšetření a léčbu onemocnění pohybového systému.
• onemocnění páteře
• onemocnění kloubů a svalů

• poúrazové a pooperační stavy
• některá neurologická onemocnění

Poskytujeme také konzultace a vyšetření v oblasti sportovní medicíny.

60 min.
S tímto letáčkem 1x
terapie zdarma
ření.
ze série deseti ošet

Provádíme plantografické
a posturografické vyšetření nohou
včetně návrhu ortopedických vložek.
Za vedení kliniky, prim. MUDr.
Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.,
primářka kliniky

INFINITY Clinic, Doudova 3, 14700 Praha 4, Tel. 725 55 33 27, info@infinity-clinic.cz, www.infinity-clinic.cz
SC-381320/01

Pryč s bolestí a únavou! Zvýšení kvality života! Vpusťte do svého života lehkost!
Kontakt:
gloriapillow@email.cz
+420 773 945 971
www.topstresshooter.cz

STRES SHOOTER

SC-381323/01

inzerce

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
ÚSMĚV
Každé úterý od 16:00 v prvním patře OC

PROGRAM
NA LISTOPAD

HALLOWEEN S DUCHY
A KOSTLIVCI

6. 11. Červená pohádka
13. 11. Zlatá pohádka
20. 11. Zelená pohádka
27. 11. Žlutá pohádka

STROM SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ

BABYBAZAR

Moderovaný
zábavný program

rezer vace od 12. 11.

Dejme dětem
dárek k Ježíšku

3. 11. 15:00–18:00

24. 11. 10:00–12:00

19. 11.–16. 12.

80 obchodů

novodvorska-plaza.klepierre.cz

Novodvorská 1800/136
SC-380119/09

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Adresa: Poliklinika Pacovská 869/31
Marcela Krejzová
Vagenknecht_44x30
5.2.2014
10:56
603 440 480
Tel.: 261 006 275

Oční ordinace na Praze 4
PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY!
MUDr. Eva Chlpková
– oční ordinace s.r.o.

SC-381094/02

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

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

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

SC-381253/01

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

SC-380298/08

SC-372095/10

na stavu a stáří nezáleží!

tel.: 608 701 113

www. pocitacovyvnuk.cz
SC-381315/01

SALON PSÍ ŠVIHÁK

STŘÍHÁNÍ A TRIMOVÁNÍ PSŮ
PŠENČÍKOVA 679/14 PRAHA 4 - KAMÝK

EVA HOJKOVÁ

605 48 45 18

MICHAELA TYVODAROVÁ

774 06 43 33

SC-372117/10

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-372118/10

SC-381281/01

Tel.: 724 006 275

Tel.: 604 868 055

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci
kontaktujte inzertní oddělení:
Renáta Čížková, tel.: 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz

TABLETEM ČI JINOU TECHNIKOU
NEJEN PRO SENIORY

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

SC-380003/21

TRPĚLIVÁ POMOC S POČÍTAČEM

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166
NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-380173/09

SC-380056/18

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275

SC-380056/17

Tomáš Munzar
Instalatér

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-380090/09

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – listopad
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00 Podolská x K Vysoké cestě

15 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00 Plamínkové (u garáží)

15 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00 Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 16 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00 Sdružení x Nad Studánkou

16 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.

16 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00 Kamenitá

16 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

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

16 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

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

16 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

02 16:00 - 20:00 Baarova x Telčská

19 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

05 16:00 - 20:00 Branická x K Ryšánce

19 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

05 16:00 - 20:00 Jílovská (u Údolní)

19 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č.1

05 16:00 - 20:00 Horáčkova X Bartákova

20 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

06 16:00 - 20:00 Lukešova x Bohrova

20 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

06 16:00 - 20:00 Bítovská

20 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

06 16:00 - 20:00 Mezivrší x Nad Šálkovnou

21 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

07 16:00 - 20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce

21 16:00 - 20:00

Murgašova

07 16:00 - 20:00 Psohlavců x Věkova

21 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

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

22 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

08 16:00 - 20:00 V Hodkovičkách x Jitřní

22 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

08 16:00 - 20:00 Pod Jalovým dvorem

22 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

09 16:00 - 20:00 Na Líše x Na Novině

23 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč.vodárny

09 16:00 - 20:00 Jihlavská / proti garážím /

23 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

09 16:00 - 20:00 Zapadlá x Zelený pruh

23 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

09 16:00 - 20:00 Ružinovská x Kukučínova

23 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

09 16:00 - 20:00 Nad Havlem x U Krč. nádraží

23 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

09 16:00 - 20:00 Sládkovičova

23 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

12 16:00 - 20:00 Fillova x Rabasova

26 16:00 - 20:00

Žilinská

12 16:00 - 20:00 Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská) 26 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

12 16:00 - 20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.

27 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

12 16:00 - 20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)

27 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

13 16:00 - 20:00 Jižní XVI.

28 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

13 16:00 - 20:00 Choceradská x Senohrabská

28 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

14 16:00 - 20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.

29 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

14 16:00 - 20:00 Viktorinova

29 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

15 16:00 - 20:00 Ohradní x Na Křivině

30 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

15 16:00 - 20:00 Podolská x Pravá

30 16:00 - 20:00

Stanoviště biokontejnerů
Klánova x Na Dubině
Ve Studeném x Skaláků u separu
Psohlavců x Táhlá
Vlnitá x Nad Křížkem
Branická x K Ryšánce
V Ondřejově x Nad Kolonií
Jiskrova x Na Mlejnku
Za Skalkou x Nad Lomem

3. 11.
3. 11.
3. 11.
3. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.
4. 11.

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

Kam s víčky pro dvojčata?
Do 14. listopadu do 9.00 hodin můžete odevzdávat víčka na jejich podzimní svoz, a to na adresu
Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
(informace v přízemí úřadu). Víčka se sbírají
pro dvojčata Karolínku s Rozárkou, která se narodila v 29. týdnu těhotenství a trpí zdravotními
obtížemi. (red)

NAŠE TIPY
Krč – Akce v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice: čt 1. 11. od 17.00 h. koncert
Requiem od W. A. Mozarta. Zpívá Piccolo coro
a hraje Piccola orchestra, řídí Marek Valášek.
Za všechny zemřelé v Thomayerově nemocnici
a poděkování personálu; čt 15. 11. od 16.00 h.
Koncert žáků a pedagogů ZUŠ Křtinská Jižní
Město. Vstup volný; čt 29. 11. od 16.00 h.
„Ztišení“ – prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu,
poslech hudby a žalmů. Setkání bez rozdílu
vyznání.
Michle - Humanitární organizace ADRA zve
21. 11. od 14.00 hodin na odpolední program
o Bangladéši, kde pomáhá dětem chodit do
školy. Přijďte zhlédnout autentická videa, zasoutěžit si a poslechnout si vyprávění o životě
v Bangladéši. Akce ve Společenském centru,
Za Brumlovkou 1519/4, je zdarma, registrace
na bit.ly/ZazijteBanglades nebo na
tel. 733 624 852.
Kamýk – Čtvrtek 22. 11. od 16.00 h. Divadlo
v Balónku. Těšte se na interaktivní divadlo - Pohádkové písničky pro děti i dětičky.
Veselit se můžete také v dílničce a vytvořit
si krásné strašidýlko. Na případný nečekaný hlad budou dobroty z domácí kuchyně.
Možná bude i dýňová polévka, když už
je ten Halloween. Vstup: dítě 50 Kč | dvě
a více dětí á 40 Kč. (red)

Provozovna roku
HAMR-Sport se pyšní úspěšnými sportovci
V kategorii Sportovní
centra ankety Provozovna roku MČ Praha 4 získala za rok 2017 nejvíce
hlasů HAMR - Sport a.s., která v Braníku působí
od roku 2005. „Místo jsme si zvolili s ohledem na
sportovně-rekreační zónu podél Vltavy, která je
přímo předurčena pro naši činnost.Těší nás také
velmi dobrá dopravní dostupnost, a to jak automobily, tak zejména MHD. Z centra Prahy jste
u nás za 15 minut,“ informuje ředitel sportovních
areálů HAMR Jakub Strnad, který přiznává, že
prvenství v anketě Provozovna roku HAMR-Sport
neočekával: „V Praze 4 je určitě mnoho dalších
20 Tučňák • 11/2018

úspěšných firem, podnikatelských subjektů
i sportovních klubů/spolků. Byli jsme proto
vítězstvím mile překvapeni.“
Ve víceúčelových sportovních areálech HAMR-Braník, HAMR-Záběhlice a HAMR-Štěrboholy
sportuje více než 2000 dětí a mládeže a pravidelně
v barvách HAMRu přivážejí medaile z tuzemských
i mezinárodních soutěží. „V našich řadách působí
například finalista prestižního tenisového turnaje
Pardubická juniorka Petr Nouza a její loňský vítěz
Marek Dubský. Velký úspěch letos zaznamenala
Vendula Žovincová ziskem tenisového titulu
mistryně ČR v kategorii žen. Beachvolejbalové
družstvo obsadilo dvakrát po sobě 2. místo

na MČR klubů. V kategorii žen U18 v pražské
beachvolejbalové Juniorlize vybojovaly v letošním roce titul Eliška Kučerová a Klára Nosálková.
Skvělé výkony předvádějí také veslaři. Vybraní
členové našich posádek se mohou pyšnit titulem
mistr republiky. Stříbrnou medaili z olympiády
mládeže 2018 vybojovala Anna Šantrůčková. Naši
sportovci jsou tak úspěšní napříč celým sportovním odvětím,“ říká s hrdostí v hlase Jakub Strnad
a zároveň prozrazuje, jaké novinky HAMR-Sport
pro ně i běžné návštěvníky připravuje: „Pustili
jsme se do výstavby nové loděnice a také šaten
a sociálního zázemí. Současně s tím připravujeme
sál pro veslařské trenažéry.“ (red)
www.praha4.cz

servis

Sběr nebezpečného odpadu

Vítání občánků
V září byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem
a místostarostkou Ivou Kotvovou (oba Praha 4
sobě) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná
vystoupení mateřské škole 4 Pastelky a příjemnou
spolupráci studentům střední školy Kavčí hory.
V úterý 11. září byli přivítáni: Charlotte Seredyczová, František Štemberk, Hynek Mikuláš Alexa,
Eliška Součková, Josef Štefl, Dominik Galandak, Albert Pavelka, Hana Soukupová, Vendula
Kadilaková, Kryštof Opava, Filip Vávra, Dominik
Kadlec, Jan Zelenka, Laura Slováčková, Filip Kos,
Filip Jebavý, Julie Pevná, Pavel Ulián, Vratislav
Čermák, Jakub Štefan a Antonín Roubal.
V úterý 25. září byli přivítáni: Tomáš Bierhansl, Jakub David Johnson, Ema Báče, David
Pavlas, Annabel Grace Flach, Rozálie Grubnerová, Amálie Grubnerová, Kristián Vrabec, Matyáš
Prokeš, Vilém Havlíček, Adéla Kratochvílová,
Anežka Hrouzová, Magdaléna Frantesová,
Magdaléna Knoblochová, Mikuláš Dvořák, Anna
Reichrtová, Lukáš Pilař, Leontýna Tučková,
Samuel Tvorík, Adéla Šrubařová a Sofie Černá.
Ve středu 26. září byli přivítáni: Marika
Vavrejnová, Eliška Vondráková, Tomáš Ignác Semanský, Anna Herdová, Nikola Ulrichová, Věra
Prokešová, Ema Černá, Ela Kidery, Filip Habl,
Teodor Edr, Aneta Malíková, Ema Brejchová,
Emma Molly Bowling, Eliška Fléglová, Gabriela
Jana Jennings a Kristián Vondra. (red)

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

st
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

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

st
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

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

so
8:00 - 8:20
8:40 - 9:00
9:30 - 9:50
10:10 - 10:30
10:50 - 11:10
11:30 - 11:50
12:00 - 12:20

PODZIMNÍ BESEDY
ARCHIVU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

OSOBNOSTI
PRAHY 4

25. 10. 2018 /18 hod.
ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
a OSOBNOSTI PRAHY 4
1. 11. 2018 /18 hod.
ADRIENA ŠIMOTOVÁ a JIŘÍ JOHN
13. 12. 2018 /18 hod.
BĚLA KOLÁŘOVÁ a JIŘÍ KOLÁŘ
Místo konání
ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Pod Terebkou 1139/15, Praha 4
začátek v 18 hodin
Podzimní besedy souvisí s naší činností
a naším novým místem působení - Prahou 4.
Představíme důležité osobnosti, akce, výstavy
i instituce výtvarné kultury na Praze 4.
ZDARMA.
VSTUP JE ZDARMA

www.praha4.cz
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na konec

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
knihu

Školáci si zařízení do nové knihovny doslova vyběhali

Žáci ze Základní školy Ohradní mají od září k dispozici novou multifunkční knihovnu. O její zřízení
se zasloužili hned dvakrát, když si nejprve sami vybrali vybavení do knihovny, a poté se zasloužili
o sbírku peněz na toto vybavení formou dobrovolnického běhu. Samotný sbírkový běh se uskutečnil
v květnu, běhalo celkem 450 žáků školy, kteří „vyběhali“ částku 200.000 korun, použitých právě na
vybavení knihovny. Knihovna bude zároveň sloužit jako hudebna, přednáškový sál, zázemí pro klub
a v budoucnu i jako malá divadelní scéna. (red)

žáci ZŠ Jitřní absolvovali obtížnou Misi u výsadkářů
Na branný závod vyšší obtížnosti „Mise“, který
proběhl v první polovině října v exkluzivním
prostředí výcvikového areálu 43. výsadkového
praporu v Chrudimi a v okolí přehrady Seč, se
vydali žáci sportovní školy Jitřní pod vedením
učitele Davida Gajdošíka. Závod simuloval
skutečnou vojenskou misi se vším všudy včetně
ubytování ve vojenských stanech a stravování
v polní kuchyni.
První den byl koncipován jako fyzická příprava
na misi. Druhý den plnili účastníci v okolí
přehrady Seč na 40 různě náročných úkolů. Ty
vyžadovaly znalost české historie, logické uvažování, taktickou schopnost, spolupráci,
orientaci v přírodě, obratnost i fyzickou
zdatnost. Exkluzivním úkolem byl ten nejlépe
bodovaný, nazvaný „Cesta z pekla“. Splnění
vyžadovalo slanění hráze přehrady Seč do raftu,
pomocí něj dojet ke zraněným na dalším břehu
a poskytnout jim první pomoc. Součástí úkolu
byla i taktická střelba, odminování prostoru
a závěrečný běh.

Soutěžní otázka:
Kde byl 17. listopadu 1989 násilně zastaven
studentský pochod?
a) V Karlíně b) U Anděla c) Na Národní
třídě
Odpovědi zasílejte do 19. 11. 2018 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci
získají zmíněnou publikaci. Výherci z říjnového
čísla (správná odpověď: c – 1977): Jana
Šindelářová, Sylva Bermannová a Hanka
Šťastná. Gratulujeme!

Sportovní hvězda
bliká v Podolí

Závod „Mise“ byl pořádán na počest novodobých
válečných veteránů Armády ČR. Možnost účasti
získalo jen 10 škol z celé České republiky, mezi
kterými nechyběli žáci ZŠ s RVTV Jitřní. (red)
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Městská část Praha 4
pořádala v průběhu
uplynulého
volebního období
zajímavý tematický
pořad Čtení z cely.
Byly to večery
s uměleckou koláží
textů, které
předčítaly známé
osobnosti a jejichž prostřednictvím si veřejnost
připomněla období, kdy byli mnozí naši
spoluobčané připraveni o ty nejzákladnější
lidské svobody. Nyní máte možnost získat
knihu Čtení z cely – Od 17. listopadu
k Sametové revoluci – která přibližuje události
17. listopadu 1989 a další politický vývoj v naší
zemi. V publikaci nechybí ani osobní
vzpomínky občanů z MČ Praha 4.

V blízkosti Vltavy žilo a vyrostlo několik
špičkových sportovců a mezi ně můžeme už
počítat také Tomáše Jandu (26). Reprezentant
ČR v rychlostní kanoistice, který základní
vzdělání absolvoval v ZŠ Nedvědovo náměstí
a Podolí je stále jeho domovem, se na mistrovství světa v Portugalsku probojoval s parťákem
Filipem Dvořákem do finálové jízdy deblkanoí
na 1 km. Na medaili sice nedosáhli, ale i tak
byli oba spokojení. „Je to pro nás velký úspěch
i výkonnostní posun, takže se ještě s větší
chutí pustíme do další přípravy,“ nechal se slyšet Tomáš, kterému držíme palce v jeho další
sportovní kariéře. (md)
Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka prosincového čísla je 21. 11. 2018.
www.praha4.cz

inzerce
KOŽNÍ AMBULANCE
V BRANÍKU PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
• Léčba kožních onemocnění, znamének, pih • Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
a bradavic
poradenství
• Léčba oparů a akné

Tel. pro objednání 604 120 223, mezi 9 a 13 hod.
Vždy je třeba se předem objednat!

LETNÍ AKCE - MIKROJEHLIČKOVÁNÍ
pro podporu tvorby kolagenu

Výhodný balíček: 3 ošetření v ceně jen 5.000 Kč. Lékařský dům, Jílovská 14a, Praha 4, 1. patro.

www.dermalink.cz
SC-380240/03

VELKÉ
VELIKOSTI?

David Burian
Strojové čištění
koBerců, Mytí oken
tel.: 773 540 170

Stomatologické ordinace
a zubní hygiena

www.dbuklid.cz

Praha 4 - Poliklinika Budějovická
zelená budova 6.patro

e-mail: info@dbuklid.cz
Stepan-Mollay_44x30
5.2.2014 11:
SC-380264/07

Přijímáme
nové pacienty

SC-332421/02
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MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

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

Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Telefon: 776 50 59 59
info@stomadent-prague.cz

www.malirlakyrnik-praha.cz

www.stomadent-prague.cz

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-381318/01

SC-380084/09

SC-380170/09

„Ano, máme...!”

Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97
PO – Pá: 11:00 - 18:00
SO: 10:00 - 15:00

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL
SC-381260/01

Specializovaná sluchadlová ordinace
v Poliklinice Zelený pruh
Roškotova 1717/2
Praha 4 - Braník
Tel.: 730

511 797

Objednejte se už dnes!

SLUCH určuje kvalitu Vašeho života
Nabízíme:






Krátké objednací doby
Odborný specializovaný personál
Nejnovější trendy v oblasti sluchadel
Návaznost na specializovaný servis
Nedaleko metra C - Budějovická

„Pomůžeme Vám lépe slyšet v jakékoliv situaci.“
Partner pro Váš sluch

SC-381218/05

SC-381292/01

inzerce

SLEVOVÉ POUKAZY PRO VÁS!

Nabízíme široký sortiment obuvi zdravotní, ortopedické, domácí,
módní – vycházkové a sportovní pro všechny věkové kategorie

SLEVOVÁ POUKÁZKA

250 Kč

DÁREK
PRO VÁS

Při nákupu OBUVI nad 1 500 Kč Vám bude odečtena uvedená sleva.
Z kupónu nelze vracet a směnit jej za hotovost. Slevové kupóny nelze sčítat.
Lze uplatnit jednorázově v kamenné prodejně HARTMANN-RICO na Praze 4.
Platnost akce 1. 11. – 16. 11. 2018.

SLEVOVÁ POUKÁZKA

500 Kč

DÁREK
PRO VÁS

Zdravotnické potřeby
Nám. Bratří Synků 477/10
140 00 Praha 4
tel.: +420 724 671 108

Při nákupu OBUVI nad 2 500 Kč Vám bude odečtena uvedená sleva.
Z kupónu nelze vracet a směnit jej za hotovost. Slevové kupóny nelze sčítat.
Lze uplatnit jednorázově v kamenné prodejně HARTMANN-RICO na Praze 4.
Platnost akce 1. 11. – 16. 11. 2018.

Otevírací doba:
Po–Pá 09.00–18.00 h
www.prodejna-hartmann.cz
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OTEVÍRÁME PRO VÁS NEJVĚTŠÍ
CENTRUM ZÁNOVNÍCH VOZŮ HYUNDAI
Pikovická 1818/15a, Praha 4 - BRANÍK

C

PODZIMNÍ MEGA AKCE V LENNER MOTORS
9.11. a 10.11. 2018

2

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Výkup vozidel
Prodej vozidel
Vozy se zárukou
Předváděcí vozy
Operativní leasing

NEPRO
DNY PLPÁSNĚTE
NÉ
9.-10.11 VÝHOD
.
2
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OU až 4

0% a m

noho d

alšího..

.

Vozy ostatních značek
bazar-branik@lennermotors.cz
+420 601 308 277
www.lennermotors.cz
SC-381277/01

