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Distribuováno informačními centry MČ Praha 4:

Táborská 376/40 • nám. Hrdinů 3 • Poláčkova 1976/2 • Novodvorská 151 • Hlavní 1402/141 • Branická 44 • K Libuši 7 (MČ Praha-Kunratice) • Štúrova 1284

nabídka

Výhodná rekreace
na Vápence

výročí

Žluté lázně oslaví
v červnu 100 let

osobnost

Senioři
oprášili country
Sokolka L. Dutnarová:

„Cvičím už 81 let!“

Bezplatná poradenská linka MČ Praha 4: 800 100 128
(po a st: 8–18, út a čt: 8–16, pá: 8–14 hod.)
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z radnice
VáÏené seniorky,
váÏení seniofii,
v prÛbûhu roku
dostáváme hodnû
podnûtÛ od obãanÛ k tomu, co je
tfieba zlep‰it, kde
nûco chybí nebo
naopak pfieb˘vá.
V‰ech postfiehÛ si
nesmírnû váÏíme a snaÏíme se je neprodlenû fie‰it, pokud to rozpoãet mûstské ãásti dovolí. V poslední dobû se
objevily poÏadavky na nav˘‰ení poãtÛ
laviãek v parcích. Je to pochopitelné,
zhruba ãtvrtinu území v Praze 4 pokr˘vá vefiejnû pfiístupná zeleÀ, a tak jakmile to jen trochu jde, lidé si v parcích
rádi odpoãinou. V prÛbûhu léta se proto
vedle dal‰í v˘sadby stromÛ soustfiedíme
na umísÈování nov˘ch laviãek. Vûfiím, Ïe
se nám podafií ve‰ker˘ zájem uspokojit.
S tím také trochu souvisí informace,
na kterou bych zde rád upozornil, a to,
Ïe v Podolí vzniká jeden z nov˘ch
seniorsk˘ch parkÛ. Víme, Ïe nám roste
zájem o aktivní vyuÏívání volného ãasu,
zvlá‰tû mezi seniory. Proto jsme se
rozhodli v rámci otevfiení podolského
parku pfiipravit seniorské hry, které by
mohly je‰tû více podpofiit zájem o aktivní Ïivot i v tomto období lidského Ïivota.
Budeme se tû‰it na va‰i hojnou úãast.
Pfieji vám hezk˘ a neru‰en˘ zaãátek
léta.
PAVEL HORÁLEK (ODS)
STAROSTA Mâ PRAHA 4

Přijďte podpořit
svá vnoučata!
Od 8. do 22.
ãervna se na
území mûstské
ãásti Praha 4 odehraje 2. roãník sportovních her „4 x 4“, které pofiádá pro
své ‰koláky a ‰kolaãky Mâ Praha 4.
V 16 disciplínách budou branky, body
a vtefiiny alfou a omegou ve‰kerého
snaÏení témûfi 5500 dûtí. A urãitû by je
potû‰ilo, kdyby právû jejich babiãky
a dûdové hlasitû fandili v prÛbûhu
sportovních zápolení.
A kam a kdy zajít? Pfiesn˘ program
her se dozvíte buì ve ‰kole, na internetu na www.p4x4.cz nebo pfiímo od
va‰eho malého sportovce.
(md)
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Milé seniorky a senioři,
s pfiíchodem jara a teplej‰ího poãasí
v‰ichni stále více vyhledáváme kontakt
s pfiírodou a snaÏíme se trávit mnohem
více ãasu venku. I pro mû mají procházky
se psem najednou jiné kouzlo a po vodítku sahám radûji neÏ v ãase plískanic.
Sleduji, jak na laviãkách v parcích probíhají Ïivé diskuze o tom, kam jít nebo co
udûlat v tûchto dnech pro své zdraví.
Radnice se uÏ dlouho snaÏí o to, aby na‰i
seniofii byli aktivní a mûli pfiíleÏitosti ke
sportovnímu a spoleãenskému vyÏití.
S pfiíchodem jara jsme tedy i my pfiem˘‰leli o tom, jak by se daly tyto dva pojmy
– pfiíroda a cviãení – spojit. A ‰lo to vlastnû velice rychle a snadno. Jednoduch˘m
spojením tûchto dvou slov vzniklo cviãení
v pfiírodû.
Jsem osobnû zvûdavá, jak˘ úspûch
u vás bude mít tato nová aktivita. Od zaãátku ãervna do záfií budete mít pfiíleÏitost
si vÏdy v úter˘ dopoledne v Centrálním
parku na Pankráci vyzkou‰et zdravotní
cviãení zamûfiené na d˘chání, meditaci
a protaÏení.
Staãí jen pfiijít ve sportovním odûvu,
bez jak˘chkoli pomÛcek a zku‰ená lektorka se vám bude vûnovat a také vám ukáÏe

jednoduché návody
na cviãení doma.
Chceme vyzkou‰et, jestli si tento
nápad mezi vámi
najde své pfiíznivce, jestli se pankrácká pláÀ stane vÏdy
v úter˘ místem, kde se budete scházet
a dobíjet energii díky pfiírodû a pohybu.
Budu ráda, kdyÏ mi dáte vûdût, jestli stojíte i o dal‰í roz‰ífiení této aktivity.
Kromû toho vám budou celé léto k dispozici plavenky. Od záfií jsme navíc
s Podolím domluvili dal‰ích 5 tisíc kusÛ
tûchto dotovan˘ch vstupenek do bazénu.
A je‰tû jedna novinka! Hned na zaãátku
podzimu se také mÛÏete tû‰it na sportovní
seniorské hry Îelezn˘ senior. PÛjde o malou olympiádu s disciplínami vhodn˘mi
pro star‰í obãany. I tak ale budete muset
prokázat, Ïe máte svaly i nervy ze Ïeleza.
Vûfiím, Ïe by tak mohla vzniknout nová
hezká tradice.
Pfiijìte závodit a pobavit se s Prahou 4!
IVANA STA≈KOVÁ (ODS),
ZÁSTUPKYNù STAROSTY PRO ·KOLSTVÍ
A SOCIÁLNÍ OBLAST

Ověřování mimo Úřad MČ Praha 4
Radnice vyšla v roce 2008 vstříc svým nemohoucím a dlouhodobě nemocným občanům a nad rámec svých povinností zavedla bezplatnou
službu – ověřování listin a podpisů mimo Úřad MČ Praha 4.
ProtoÏe se obãas vyskytují pfiípady tel. ã.: 261 192 219, ãi osobnû na
nepochopení principu této iniciativy, témÏe místû v budovû nuselské radnice – v informaãním centru Táborská
pfiiná‰íme struãná pravidla:
1. SluÏba je urãena pouze obãanÛm ãp. 350.
s trval˘m bydli‰tûm v Praze 4, ktefií 3. Pracovnice ovûfiování jezdí k nemojsou v nemocnici, v léãebnû, v ústavu bilním obãanÛm VÎDY 1. a 3. pátek
sociální péãe, v domovech seniorÛ, ãi v mûsíci od 8 do 12 hod.
jsou nepohybliví. SluÏba se tedy nepo- 4. V pfiípadû, Ïe obãané potfiebují
skytuje pfii onemocnûní chfiipkou, ovûfiení podpisÛ ãi listin okamÏitû ãi
stfievních potíÏích atd.
v jin˘ch dnech, je tfieba se obrátit na
2. Telefonické objednávky jsou pfiijí- soukromé zafiízení – notáfie.
mány V¯HRADNù v IC Táborská,
(heg)

Dotované pobyty na Vápence
Rekreační objekt MČ Praha 4 Vápenka v Krkonoších nabízí ještě několik volných termínů pro dotované pobyty seniorů z MČ
Praha 4. Konkrétně se jedná o rekreace 6.–13. a 13.–20. září a desetidenní pobyt 20.–30. září. Doprava zdarma! Kontaktní osoba:
Jiřina Pilcová, 4-Volnočasová, Novodvorská 1013/151, Praha 4,
tel. č.: 241 494 525, 777 071 147, e-mail: pilcova@volnocasova.cz.

www.praha4.cz

**Tu‹Ë‡k-SENIOR_06 21.5.2010 12:11 Str‡nka 3

lidé kolem nás...

Železná sokolka
Ta cifra se zdá neuvěřitelně vysoká, a proto by náčelnici Sokola Pankrác slušel titul „Železná sokolka“. LIBUŠE
DUTNAROVÁ oslavila na začátku května 85. narozeniny,
přičemž od svých čtyř let pravidelně cvičí. V letošním roce tedy
začala svou 81. tělocvičnou sezonu.
Od té doby nechybí
snad na Ïádné akci,
kterou tato organizace pofiádá. Nejen cviãení, ale i spoleãenské
záleÏitosti se stávají
náplní jejího Ïivota –
oslavy v˘roãí konce
války, uctívání památky ãesk˘ch osobností
Sokolská akademie u pfiíleÏitosti otevfiení hostivafiské a rÛzné kulturní akce.
„Zaãala jsem pÛsobit
sokolovny v roce 1933 (L. Dutnarová pátá zprava)
v Sokolu Nusle a poDo Sokola ji a její dvû sestry máhala jsem nacviãovat na 1. porevopfiihlásila maminka. „Bydleli jsme luãní v‰esokolsk˘ slet. JenÏe se ozvali
v Hostivafii, kde nebyla sokolovna, z Pankráce, kde se také obnovoval
a tak jsme museli cviãit ve ‰kolní Sokol, jestli bych jim nepomohla.
tûlocviãnû. K Sokolu jsem pfiilnula uÏ Tak jsem k˘vla,“ popisuje zaãátek 90.
od dûtství a i díky tomu jsem dosaho- let. Na Pankráci jiÏ zÛstala a nelituje.
vala dobr˘ch sportovních v˘sledkÛ. Îe b˘t sokolkou je opravdu srdeãní záNa závodech jsem pravidelnû vítûzi- leÏitost, dokazovala spoleãnû s b˘valou náãelnicí pankráckého Sokola
la,“ vzpomíná b˘valá pedagoÏka.
Po nástupu komunismu v roce 1948 Aniãkou Hadrabovou sv˘mi ãiny.
se Sokol stává nechtûnou institucí „Napfiíklad si nás vyÏádali ve Vla‰imi,
a reÏim jej zakazuje. Libu‰e Dutna- protoÏe tam nebyl nikdo, kdo by místrová se ale nechce s pravideln˘m ní sokolky pfiipravil na sletovou skladcviãením rozlouãit, a tak pokraãuje bu. V pût hodin ráno jsme vstávaly, jepod hlaviãkou âeského svazu tûlesné ly do Vla‰imi, tam nacviãily skladbu
v˘chovy. V roce 1955 se stûhuje s ro- a pak se zase vracely zpût do Prahy,“
dinou do Prahy 4, kde Ïije dosud. popisuje tehdej‰í nad‰ené nasazení.
KdyÏ náãelnice Hadrabová zemfiela,
Jakmile se zlomil komunistick˘ reÏim
v roce 1989, je jednou z prvních, kdo byla volba o její nástupkyni v ãele
se hlásí do znovuobnoveného Sokola. pankrácké organizace jasná. „Funkci
jsem nechtûla, ale nakonec jsem
souhlasila. Je to zodpovûdná
a nároãná práce, ale vÛbec nelituji,“ usmívá se. Náãelnici
Sokola Pankrác mÛÏete nyní potkat kaÏdé úter˘ v podolské
tûlocviãnû, kde mají sokolky
z Pankráce „domov“. KvÛli velkému zájmu mezi Ïenami tu dokonce pofiádají dvû oddûlené hodiny. „Od ãtyfi do pûti tu se mnou
cviãí hlavnû Ïeny z domácností.
Od pûti do ‰esti pak Ïeny, které
V roce 1936 pfii cviãení na bradlech (vlevo). to jen taktak stíhají z práce. Tûm

www.praha4.cz

Libu‰e Dutnarová obdrÏela mimo jiné
medaili za vzornou reprezentaci
Sokolské Ïupy praÏské – Scheinerovy
v roce 2009.
fiíkám láskyplnû pivafiky, protoÏe si po
cviãení jdeme na chvíli sednout na
jedno malé pivo do restaurace pod sokolovnou a utuÏujeme partu,“ fiíká
Libu‰e Dutnarová s tím, Ïe uÏ se
v tûchto dnech snaÏí trénovat cviky na
skladbu, se kterou vystoupí na sletu
v roce 2012. „Na poslední v‰esokolské

KaÏdé úter˘ pfiedcviãuje zaplnûné
podolské sokolovnû.
slety jsem poslala z Prahy 4 nejvíce
cviãenek,“ zdÛrazÀuje s hrdostí v hlase. Jen jedna vûc ji trochu mrzí. „V tûlocviãnû nám chybí muÏi. Îeny cviãí
rády a ãasto, ale muÏi? Tûch je opravdu málo. Pfiitom bychom je potfiebovali, aby se zapojili do nácviku na slet.“
Îádné bolesti kloubÛ, Ïádná dieta
a v Ïivotû ani jednou horeãka ãi
angína – i to je neuvûfiitelná zdravotní bilance Ïeny, ocenûné nûkolika
sokolsk˘mi vyznamenáními. Kdyby
se propÛjãoval zmínûn˘ titul „Îelezná
sokolka“, urãitû by si jej zaslouÏila.
A právem.
(md)
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Bezpečí na ulici

Co je příčinou poškození ledvin?

Útvar prevence městské policie radí:

Ledviny jsou párový orgán velikosti asi 12 x 6 x 3 cm, který je
pro život nezbytný a plní v těle celou řadu funkcí: dochází zde
k odstraňování přebytečných tekutin, iontů, minerálů a odpadních látek metabolismu (urea, kreatinin, kyselina močová).

Nechoìte sami na odlehlá místa, po setmûní se vyh˘bejte rizikov˘m místÛm ve va‰em
okolí. Zde máme na mysli okolí hospod,
nádraÏí, stavby, stanice metra, podchody, parky, odlehlé autobusové zastávky. Vyh˘bejte se
a nebo udrÏujte vût‰í vzdálenost od temn˘ch
podchodÛ ãi vchodÛ do domu. Pfii vstupu do
domu je tfieba zv˘‰it pozornost. Pokud
se vám zdá, Ïe je nûkdo za vámi, zpomalte, nebo pfiejdûte na druh˘ chodník. Zjistíte-li, Ïe
jsou va‰e obavy oprávnûné, hledejte pomoc
u jin˘ch lidí. Nezapomínejte na opatrnost,
kdyÏ se pohybujete venku, je samozfiejmû
velmi dÛleÏitá:
■ NeÏ se kamkoliv vydáte, mûli byste vûdût,
kam jdete, jak a ãím se tam dostanete a jak
se vrátíte zpátky,
■ Vûnujte pozornost sv˘m zavazadlÛm, zvlá‰tû ve vefiejn˘ch dopravních prostfiedcích, nákupních centrech a trÏi‰tích,
■ Nenechávejte penûÏenku na vrchu kabelky,
ta‰ky a nákupním vozíku,
■ Noste u sebe jen nezbytnou penûÏní hotovost,
■ NeupozorÀujte sv˘m chováním na to, Ïe
u sebe máte peníze nebo cennosti,
■ Buìte ostraÏití v penûÏních ústavech
a u bankomatÛ,
■ Vyh˘bejte se odlehl˘m a neosvûtlen˘m
místÛm a opu‰tûn˘m parkÛm,
■ Pfii vstupu do domu se peãlivû rozhlédnûte,
jestli vás nûkdo nesleduje.
ÚTVAR PREVENCE MP

Výlety Klubu cestovatelů
Pfiehled v˘letÛ podpofien˘ch grantem,
kter˘ pro své seniory poskytla mûstská ãást
Praha 4.
● 5. 6. Jízda jedinou ãeskou úzkokolejkou krajem âeské Kanady, lesní hotel Per‰lák, procházka lesem a prohlídka hradu Land‰tejn.
● 6. 6. âervená Lhota – prohlídka zámku,
TfieboÀ – procházka mûstem, StráÏ nad
NeÏárkou – prohlídka zámku Emy Destinové.
● 13. 6. Klá‰ter Kladruby, Mariánské Láznû
– procházka mûstem a kolonádou, zpívající
fontána, Boheminium – park miniatur.
● 24. 6. Náv‰tûva kozí farmy a prohlídka v˘robny korálkÛ, sklárny Harrachov – prohlídka
a vycházka k Mumlavsk˘m vodopádÛm.

V cenû 90 Kã je zapoãítána autobusová doprava, vstupy, prÛvodce a poji‰tûní. V˘lety lze
rezervovat kaÏdé úter˘ v Kulturním centru
Novodvorská v koutku cestovatelÛ (13–16
hod.). Informace na: www.okbuspraha.cz.

4

Ledviny se podílejí na udrÏování
rovnováhy vnitfiního prostfiedí a acidobasické rovnováhy, dochází tu k tvorbû vitaminu D a hormonu erytropoetinu nutného k produkci ãerven˘ch
krvinek. Za 24 hod. protéká ledvinami
asi 1800 l krve a vylouãí se asi 1800
ml moãi.
K po‰kození ledvin a jejich funkce
mÛÏe vést celá fiada faktorÛ – sníÏení
prÛtoku krve ledvinami, blokády odtoku moãe a pak faktory, které pfiímo
po‰kozují ledvinn˘ parenchym a glomeruly. Ke sníÏení prÛtoku dochází
hlavnû u ‰okov˘ch stavÛ zpÛsoben˘ch
velk˘mi ztrátami tekutin jako krvácení
nebo dehydratace, blokádu odtoku
moãe mohou zpÛsobovat napfiíklad
moãové kameny, zvût‰ená prostata
nebo nádory v malé pánvi. A po‰kození ledvin samotn˘ch zpÛsobují napfiíklad zánûty glomerulÛ a ostatního
parenchymu, opakované infekce ledvin a moãov˘ch cest, toxiny jako
metylalkohol, nûkteré houby, tûÏké kovy, nûkteré léky a velmi ãastá jsou
po‰kození v rámci jin˘ch nemocí, jako
je cukrovka, vysok˘ krevní tlak, dna
apod.
Podle pfiíãiny a prÛbûhu mohou b˘t
po‰kození akutní nebo chronická
a podle charakteru v pfiípadû moÏného odstranûní pfiíãiny dochází ãasto
k úplnému vyléãení (napfi. po obnovení prÛtoku krve podáním transfuzí nebo infuzí, nebo odstranûním kamenÛ,
které blokují odtok).
¤ada onemocnûní v‰ak zpÛsobí
chronické postiÏení ledvin, kdy mÛÏe
dojít ke sniÏování funkcí a jejímu
dal‰ímu zhor‰ování.
Pfiíznaky onemocnûní ledvin nejsou
specifické, ãasto dochází ke vzniku
otokÛ na dolních konãetinách, obliãeji
i jinde, mohou b˘t poruchy moãení,
zmûny barvy moãe, ãasto dochází

www.praha4.cz

k vzestupu krevního tlaku a nebo ke
zhor‰ení jeho léãby. Nûkdy v‰ak potíÏe nemusí b˘t Ïádné a porucha ledvin
se zjistí náhodnû pfii krevních nábûrech
(podle hladiny moãoviny a kreatininu
v krvi) ãi vy‰etfiení moãi. Je tfieba si
uvûdomit, Ïe sníÏení funkce ledvin na
50 % se vÛbec nemusí projevovat
a potfieba náhrady funkce nastává pfii
sníÏení na 10–15 %.
Pacienti s poruchou ledvin a sníÏením funkcí by mûli b˘t pravidelnû
sledováni, jejich léãba a dietní opatfiení musí b˘t individualizovány podle
stupnû po‰kození ledvin a dal‰ích
onemocnûní. Obecnû platí, Ïe je nutn˘
pfiimûfien˘ pfiíjem tekutin, omezení
soli a dobrá kontrola vysokého krevního tlaku, cukrovky a ostatních
onemocnûní.
V pfiípadû, Ïe jiÏ do‰lo ke sníÏení
funkce do stadia selhání ledvin (tedy
funkce pod 15 %), musí se pfiistoupit
k metodû náhrady funkce ledvin, nejãastûji hemodialyze (dal‰í metody jsou
peritoneální dialyza a transplantace).
Pokud máte pochybnosti o tom, zda
va‰e ledviny fungují správnû, mÛÏete
se nechat vy‰etfiit v nefrologické
ambulanci HDS Dialcorp, Ohradní
1368, Praha 4, tel.: 241 485 888.
MUDR. RADIM DRAHOZAL
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~ SKVĚLÉ LEVNÉ RECEPTY
Postřižinský jablečný štrúdl
Ochutnejte ‰trúdl pfiipraven˘ tak, jak ho mûl rád
samotn˘ Bohumil Hrabal!
60 dkg prosáté mouky ve vût‰í míse smícháme
s 250 g ztuÏeného tuku. MÛÏeme si jej pfiedem nastrouhat nebo nakrájet na malé kousky, aby se nám s ním dobfie pracovalo. Poté
do tûsta po tro‰kách pfiiléváme 0,4 l postfiiÏinského piva (napfi. Pepinovy desítky, Francinova leÏáku, NûÏného Barbara apod.)
Z ingrediencí uhnûteme vláãné tûsto, které necháme odpoãívat po dobu 15 minut. Mezitím si pfiipravíme náplÀ. Oloupeme 9 stfiednû velk˘ch jablek, nastrouháme je, pfiidáme vanilkov˘ cukr, skofiici a tfii hrsti rozinek. Tûsto dÛkladnû
vyválíme na tlou‰Èku 3 mm a rozdûlíme jej na 3 díly. KaÏd˘ díl pak naplníme
smûsí, peãlivû zavineme a dáme do pfiedem vyhfiáté trouby. Pfii teplotû 180
stupÀÛ peãeme po dobu 20 minut do zlatova.

Nabídka služby tísňové péče
Městská část Praha 4 ve spolupráci se společností Telefonica
O2 Czech Republic, a. s., nabízí všem seniorům a osobám se
zdravotním postižením novou službu tísňové péče.
V˘hodou této nabízené sluÏby je to,
Ïe napojen˘ uÏivatel mÛÏe b˘t mobilní mimo svÛj byt a je stále napojen na
moÏnost tísÀové péãe. UÏivatel si zavolá pomoc nejen z domova, ale i mimo svÛj domov.

Součástí této nabídky je:
l) Mobilní telefon ALIGATOR
A290 Senior, kter˘ má velké klávesy
a je celkovû uzpÛsoben pro jednoduché volání. DÛleÏitou souãástí je velké
„SOS“ tlaãítko na zadní stranû pfiístroje, které po stisknutí spojí seniora ãi
zdravotnû postiÏeného obãana s dispeãinkem tísÀové péãe. Cena za telefon
ãiní 1040 Kã bez DPH.
2) Kromû telefonu nabízí spoleã-

nost Telefonica O2 Czech Republic,
a. s., pfiedplacenou sluÏbu na mobilní
volání tarif „O2 NEON Senior“, cena
této sluÏby ãiní 190 Kã vã. DPH.
S touto nabídkou získáte mûsíãní volání v délce 40 voln˘ch minut a zdarma
volání o víkendu v síti O2.
3) NepfietrÏitá 24hodinová sluÏba
tísÀové péãe v cenû 285 Kã bez DPH.
Poplatek je mûsíãní.
Mûstská ãást Praha 4 hradí náklady
na pofiízení telefonu ALIGATOR
A290 Senior, dále náklady za první
3 mûsíce od nasmlouvání sluÏby ãástku 285 Kã bez DPH za poskytovanou
sluÏbu tísÀové péãe. UÏivatel hradí náklady spojené s voláním z mobilního
telefonu ALIGATOR A290 Senior.

• VyplÀte pfiiloÏen˘ anketní lístek, kter˘ slouÏí pro úãely zji‰tûní zájmu o tuto sluÏbu.
• Vyplnûní Vás nezavazuje k závaznému odbûru nabízené sluÏby!
Vyplnûn˘ anketní lístek za‰lete do 30. 6. 2010 na adresu: Úfiad Mâ Praha 4, odbor ‰kolství a kultury,
Táborská 350/32, 140 45 Praha 4. Obálku s vyplnûn˘m anketním lístkem lze ponechat i v podatelnû úfiadu.
Obálku v levém dolním rohu oznaãte „Anketa“.

Nabídka služby tísňové péče
Jméno a pfiíjmení: …………….............................................…………………..
Adresa trvalého pobytu: ……………………………....................…………….
.....................................................................................
Mám zájem o nabízenou sluÏbu
(za‰krtnûte jednu z variant)

ANO

NE

www.praha4.cz

n UŽITEČNÉ

KONTAKTY

Občas se každému stane, že si potřebuje nutně něco rychle vyřídit na
úřadech, získat potřebnou informaci
nebo nahlásit zdraví či majetek
ohrožující závadu. Právě pro tyto případy vám přinášíme stručný přehled
užitečných kontaktů. Doporučujeme
si je vystřihnout a uschovat.
Domácí zdravotní péãe – Renáta Lánská,
Na Veselí 15, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 220 306, 603 331 522
E-mail: lanska.renata@seznam.cz
Poskytované sluÏby: zdravotní a o‰etfiovatelské
úkony v bytech seniorÛ se sníÏenou sobûstaãností
a osobám se zdravotním postiÏením.
Domácí zdravotní péãe – Ivana Machotková,
Nad Mal˘m m˘tem 2 (pavilon 2b),
147 00 Praha 4
Tel.: 603 754 135
E-mail: ivana.machotkova@centrum.cz
Poskytované sluÏby: zdravotní a o‰etfiovatelské úkony
v bytech seniorÛ.
Domácí zdravotní péãe – ADZP
– Ivana Holubová, Jílovská 58, 140 00 Praha 4
Tel.: 606 927 744
E-mail: holubova@centrum.cz, www.adzp.cz
Poskytované sluÏby: zdravotní úkony podle ordinace
praktického lékafie hrazené zdravotními poji‰Èovnami
a úkony peãovatelské sluÏby.
Farní charita Praha 4-Chodov
– Domácí o‰etfiovatelská péãe
Severov˘chodní III 1, 141 00 Praha 11
Tel.: 272 765 712, 604 993 378
Poskytované sluÏby: domácí o‰etfiovatelská péãe.
Domácí zdravotní péãe
– Agentura domácí péãe Tereza
– Jitka Hoznourková
Hviezdoslavova 12, 149 00 Praha 11
Tel.: 267 910 003, 602 260 514, 603 107 109
E-mail: hoznourkova-domacipece@seznam.cz,
www.jitkahoznourkova.cz
Provádûné sluÏby: zdravotnické úkony, rehabilitace,
psychoterapie domácí zdravotní péãe poskytovaná
v bytû seniorÛ 24 hodin dennû podle ordinace
praktického lékafie, plnû hrazena zdravotní poji‰Èovnou.
Domácí péãe a peãovatelská sluÏba Evelína
– Eva ·paãková
Tatarkova 8, 149 00 Praha 11
Tel.: 272 912 279, 777 666 122
E-mail: evaspacek@seznam.cz
Provádûné sluÏby: zdravotní úkony v bytech seniorÛ
dle ordinace praktického lékafie a úkony peãovatelské
sluÏby.
(pokraãování pfií‰tû)
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historie a současnost

slaví
stovku!
Rovných 100 let navštěvují Pražané i turisté jeden z nejoblíbenějších volnočasových areálů v Praze, Žluté lázně v Praze 4,
Podolí. Sportovně rekreační areál na pravém břehu Vltavy založilo Družstvo říčních lázní 16. června 1910.
Za sluncem a vodou vyráÏely tisíce PraÏanÛ do Podolí.
Od 1. ãervna si v‰ichni náv‰tûvníci
mohou ve venkovní expozici porovnat,
jak vypadal areál v minulosti a dnes.

Co nabízejí lázně dnes?

Tehdy vzduchové a píseãné láznû
byly ve Dvorcích zfiízeny nákladem
30 tisíc korun. Jedny dostaly jméno
Îluté, druhé Modré, vÏdy podle barvy
plotu. Îluté láznû zaÏívaly svoji nejvût‰í slávu ve tfiicát˘ch aÏ ‰edesát˘ch
letech minulého století. Stejnû jako
dnes i tehdy je nav‰tûvovaly také
celebrity. V minulosti sem chodil hrát
nohejbal fotbalista Pepi Bican a opalovala se zde svÛdná hereãka Olga
Schoberová. Kdo se nûkolikrát za
sezonu v lázních neukázal, jakoby nebyl! Îluté láznû patfiily mezi oblíben˘
plaveck˘ areál, po stavbû Vltavské
kaskády patfií mezi vyhledávané místo
pro sport a odpoãinek.

Jak to v lázních chodilo?
Ve Îlut˘ch lázních se hrál volejbal,
stolní tenis a jiÏ zmiÀovan˘ nohejbal,
kter˘ se v areálu hraje dodnes. ¤ada
lidí mûla pfiedplacené kabinky na celou sezonu a celoroãní permanentka
nebyla niãím neobvykl˘m.

6

„Permanentku jsem vyuÏívala i já.
S kamarádkami jsme trávily kaÏd˘
slunn˘ den na dámském oddûlení.
KdyÏ jsem umûla slu‰nû plavat, maminka mû nechala plavat pfies fieku
v doprovodu plavãíka. Îe jsme pak
plavaly s kamarádkami bûÏnû samy,
jsem se radûji mamince nepochlubila.
Bylo tam také ohrazené nudistické
oddûlení zvané ,pekáã‘. Tam trávily
dny do ãerna opálené, vût‰inou star‰í
paní,“ zavzpomínala Marie ·ebová,
náv‰tûvnice lázní od roku 1928. V lázních fungovala restaurace, cukrárna
i rychlá obãerstvení v kioscích.
V záfií 1949 dochází ke slouãení
Îlut˘ch a Modr˘ch lázní. Po dokonãení Vltavské kaskády se ale staly
mnohatisícové náv‰tûvy minulostí.
V prÛbûhu let zaãala rekreaãní oáza
chátrat. Nûkteré snahy Îluté láznû
rehabilitovat a pozvednout vzala niãivá srpnová povodeÀ v roce 2002.
Velká voda se zde je‰tû objevila
v lednu 2003.

www.praha4.cz

Od ledna roku 2005 provozuje láznû
spoleãnost Taiko, která zvítûzila
v magistrátním v˘bûrovém fiízení.
Îluté láznû teì nabízejí mimo jiné
travnatou pláÏ, hfii‰tû na pláÏov˘
volejbal, velké ‰achy, stolní tenis, fotbal na písku v kleci, pétanque a na
plo‰e 700 m2 rozsáhl˘ dûtsk˘ koutek.
Milovníci sportu na vodû si mohou
pfiímo v areálu pÛjãit unikátní Draãí
lodû nebo klasické ãluny ãi ‰lapadla.
Hladoví a Ïízniví náv‰tûvníci mohou
nav‰tívit restaurace, beach bar i opraven˘ a roz‰ífien˘ Modr˘ bar, kter˘
znaly na‰e babiãky jako kultovní
Modrou kavárnu. Novû je v areálu od
leto‰ní sezony i pizzerie a cukrárna.
Na tfiech a pÛl hektarech se kaÏd˘ rok
pofiádají desítky akcí a Ïiv˘ch koncertÛ pfiímo na bfiehu Vltavy.
(tie)

Pfied lázeÀsk˘m vchodem kdysi vedla
i Ïelezniãní traÈ.
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z radnice

Povedené country odpoledne
v KC Novodvorská

Krásné jarní dubnové odpoledne
bylo v KC Novodvorská opět věnováno našim starším spoluobčanům, tentokrát ve znamení
country.
Nemal˘ poãet seniorÛ pfii‰el stylovû
obleãen a podpofiil tak narÛstající zájem o aktivní úãast na akcích pofiádan˘ch Mâ Praha 4. Krátké úvodní seznámení s historií country tancÛ vystfiídalo taneãní vystoupení skupiny
Dvorana a následnû i na‰í nastupující
mladé generace – dûtí ze Z· MendíkÛ.
A netanãilo se nic jiného neÏ country.

V˘uka tancÛ doslova vtáhla na parket
mnoho zájemcÛ o tento tanec. Ukázky
práce s lasem pfiedvedli „opravdoví
kovbojové“ a pak jiÏ sálem opût znûla
hudba, pfii které se vystfiídala se seniory i dívãí kapela Pfieklep. A bylo se opravdu na co dívat. Zapotila se i odborná porota, která na závûr vyhodnotila a odmûnila nejlep‰í stylové obleãení a nejaktivnûj‰í taneãníky.
A co nás ãeká pfií‰tû? Odpoledne
plné latinsko-americk˘ch rytmÛ.
Máme se v‰ichni na co tû‰it. Proto
„neseìte doma a pfiijìte za námi“!
Tû‰íme se na vás!
(kl)
Foto: Z. KfiíÏ

Prezentace
sociálních služeb
Mâ Praha 4 uspofiádala koncem
dubna pod zá‰titou zástupkynû starosty Ivany StaÀkové (ODS) druh˘
roãník prezentace sociálních sluÏeb. Jednalo se o v˘mûnu informací mezi poskytovateli sociálních
sluÏeb a jejich faktick˘mi i potencionálními uÏivateli. JelikoÏ se
pfiipravuje pfiistoupení na‰eho
správního obvodu ke komunitnímu
plánování v rámci celé Prahy, vûfiíme, Ïe nadcházející roãník bude
je‰tû úspû‰nûj‰í a pfiinese nové
podnûty a ‰ir‰í nabídky v sociální
oblasti.
(kl)

Za vá‰ názor zdarma spreje proti roztočům!
V souvislosti s jarním úklidem, který se
netýká jen životního prostředí, ale i domácností, zahájila radnice Prahy 4 od 1.
5. akci, při níž mohou obyvatelé čtvrté
městské části zdarma získat hned dva
spreje proti roztočům značky Milbiol od
společnosti Sandoz.
Staãí pfiinést do kteréhokoli informaãního centra Prahy 4 (vyjma IC Kunratice)
tuto vyplnûnou anketu. „Uklízíme na‰i
mûstskou ãást a chceme vûdût, jak jsou
obãané se sv˘m okolím a tfieba i s péãí
o zeleÀ spokojeni. A aby stejnû jako na
území Prahy 4 mohli uklízet i ve sv˘ch
domácnostech, nabízíme jim zdarma pfiírodní pfiípravek proti roztoãÛm,“ fiíká starosta Mâ Praha 4 Pavel Horálek (ODS).
„Pfiípravek Milbiol se pouÏívá k odstraÀování roztoãÛ zejména v matracích
a lÛÏkovinách, ale i v ãalounûní, textiliích
a kobercích," sdûlil PharmDr. Petr Fifka,
fieditel divize OTC spoleãnosti Sandoz,
která pfiípravek Milbiol v poãtu 12 tisíc
kusÛ poskytla Mâ Praha 4 za symbolickou cenu 1 Kã/kus. Akce trvá aÏ do
vyãerpání zásob.
(Ïp)

Zakroužkujte vaše hodnocení:
Úklid ulic a chodníků

1

2

3

4

5

Odvoz odpadků

1

2

3

4

5

Koše na ulicích (dostatek košů, pravidelné vyprazdňování)

1

2

3

4

5

Dostupnost velkoobjemových kontejnerů

1

2

3

4

5

Dostupnost kontejnerů na tříděný odpad

1

2

3

4

5

Údržba zeleně

1

2

3

4

5

Rozvoj zeleně

1

2

3

4

5

Úklid psích exkrementů (výkalů)

1

2

3

4

5

Množství a kvalita parků a zeleně

1

2

3

4

5

Životní prostředí na Praze 4

1

2

3

4

5

1 znamená rozhodně spokojen(a), 2 spokojen(a), 3 ujde to, 4 nespokojen(a), 5 rozhodně nespokojen(a)].
[1

Jméno a příjmení: ............................................................................ E-mail: ...........................................................
Ulice: ....................................................................................................... Telefon: ....................................................

www.praha4.cz
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volný čas

KŘÍŽOVKA S RECEPTEM
BENÁTSKÉ RIZOTO
Ingredience: 1 cibule, 1 strouÏek ãesneku, 80 g
másla, 40 g ‰unky, 400 g r˘Ïe, 200 g ãerstvého
zeleného hrá‰ku, 750 ml TAJENKA 1..., …, sÛl,
100 g strouhaného parmezánu.
Pfiíprava: V hrnci zahfiejeme polovinu másla,
pfiidáme drobnû krájenou cibuli, na plátky nakrájen˘ ãesnek, drobnû krájenou ‰unku a krátce orestujeme. Pfiidáme pfiebranou r˘Ïi, TAJENKA
2..., osolíme, opepfiíme a dobfie zamícháme.
Zalijeme v˘varem a vafiíme domûkka. Stáhneme
z ohnû, promícháme zbytkem másla, dáme na
mísu a posypeme parmezánem.

Křížovka: TAJENKA 1 vývaru, mletý pepř • TAJENKA 2 vyloupaný
hrášek

SUDOKU
Řešení
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