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VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
SC-361994/05
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
čas letních prázdnin a dovolených je za námi,
začíná školní rok, pro některé děti poprvé, a všichni
se vracíme ke svým obvyklým a každodenním
povinnostem. A samozřejmě také k Tučňáku, který
měl prázdninovou přestávku.
S podzimem ožívají dvě významná kulturní zařízení
naší městské části – Branické divadlo a Kulturní
centrum Novodvorská. Zájem diváků si nový nájemce
Branického divadla otestoval už před prázdninami
přímo v historické budově. Také KC Novodvorská má
nové nájemce, kteří tomuto tradičnímu kulturnímu
domu vdechnou nový život. Není to jen budova,
kulturní centrum je nyní sdružením místních
aktivních obyvatel, jejichž cílem je znovuoživit toto
místo pro kulturní, komunitní a společenské akce.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na několik
velkých akcí, které pro vás v Praze 4 pořádáme.
V sobotu 17. září opět oživí řadu míst v tradičních
městských lokalitách, vilových zástavbách i mezi
paneláky sousedské slavnosti. Přijďte se podívat
a zažít své město a svou čtvrť jinak, nebo se ještě
ozvěte se svým nápadem pořadatelům. A v neděli
25. září končí u nás v A-parku v ledárnách již desátý
ročník Pražského cyklozvonění, jehož cílem je
ukázat všem Pražanům, že jezdit na kole po jejich
městě může být nejen užitečné a bezpečné, ale
i příjemné.
Vážení čtenáři, věřím, že jste si v létě odpočinuli,
získali nové zážitky a zkušenosti a že se alespoň
s některými z vás setkáme na zářijovém zasedání
zastupitelstva naší městské části.

Jak jsme vás již informovali v Tučňáku i na našich
webových stránkách, konec prázdnin přináší
změny tramvajových linek. Pro nás, obyvatele
Prahy 4, jsou to důležité změny, o kterých si více
můžete přečíst i v tomto vydání Tučňáku. S hlavním
městem se nám podařilo úspěšně vyjednat takové
změny, které nám usnadní každodenní cestování za
prací i za zábavou. Dvě ze tří nových tramvajových
linek budou u nás a městská část získá přímé
spojení s levým vltavským břehem.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

sobota 3. 9. 2016, 11:00 –18:00hod
TJ Sokol Praha Podolí

Jsme to, co jíme

ochutnávejte – workshopy a přednášky o výživě

Cvičte a hýbejte se

jóga, pilates, tanec, sport pro všechny, nordic walking, cvičení

Prevence a péče o tělo

měření tlaku a tělesného tuku, pro děti – doktora se nebojíme

TrapnomagaieNedvěda
Richard
á

ov
Hanka Kynychp
o celý den!
y
Spousta muzik

Dětský
koutek
- program
celý den

Více na: facebook.com/denzdravi

Akce je pořádána MČ Praha 4 v rámci místní Agendy 21 s podporou starosty MČ Praha 4 Petra Štěpánka
a zástupkyně starosty Ivy Kotvové. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu hl. m. Prahy.
s.r.o.
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KC NOVODVORSKÁ NABÍZÍ OD ZÁŘÍ PESTRÝ PROGRAM
Koncerty vážné hudby, oblíbené zájmové kroužky, Tradiční loutkové divadlo Zvoneček s novým
programem a aktivity sdružení místních obyvatel. To vše nabízí KC Novodvorská (KCN) pod
křídly nových nájemců, které vybrala Rada
MČ Praha 4.
„Věřím, že se nám spojením prestižního orchestru, loutkového divadla hrajícího s historickými loutkami a partou nadšenců podaří vdechnout KCN nový život,“ uvedla radní pro kulturu
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
Od září bude v KCN působit uznávaný
pražský komorní orchestr PKF – Prague
Philharmonia. Orchestr založil v roce 1994 Jiří Bělohlávek, jeho současným šéfdirigentem
je Emmanuel Villaume a těleso složené z vynikajících mladých hudebníků koncertuje po
celém světě. Do KCN, v jehož velkém sále
bude dlouhodobě zkoušet, přinese především
koncertní cyklus pro děti, který zábavnou
formou uvádí nejmladší do tajů vážné hudby.
„Dlouhou dobu jsme hledali místo, kde bychom mohli naše aktivity rozvíjet a kde bychom mohli působit. A Kulturní centrum Novodvorská se nám z hlediska velikosti sálu,
akustiky a našich uměleckých záměrů jevilo
jako velmi vhodné,“ pochválil prostory v KCN
ředitel PKF Radim Otépka. Jeho slova potvr-

■ V listopadu se v KC Novodvorská uskuteční druhý ročník loutkového festivalu
Novodvorský Zvoneček. Ilustrační foto: František Drábek
zuje i starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ): „Velký sál v KCN je jediný
zcela bezbariérový v Praze, nevedou k němu
schody, nejezdí se do něho výtahem a má
skvělou akustiku.“

Centrum pro komunitní akce
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček bude pokračovat v odkazu zesnulého loutkáře Jiřího Vorla.
„Hned 17. září budou loutky opět řádit v Jílovské ulici v rámci pouličního festivalu Zažít město jinak. Od října připravujeme spoustu pohá-

KOMISE NAVŠTÍVILA
PEDIATRICKOU KLINIKU
Členové Komise zdravotně sociální a rodinné politiky MČ Praha 4 zavítali na Pediatrickou kliniku (PK) Thomayerovy nemocnice, kde se léčí děti od novorozeneckého věku do 19 let. PK se stará o velké množství pacientů z Prahy 4, například loni bylo ambulantně ošetřeno 5 439 a hospitalizováno 547 dětských pacientů. Velkou tradici má na PK ftizeologické oddělení – specializované pracoviště pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy u dětí, jediné svého druhu v ČR.
Hostům na čele se zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (Trojkoalice/SZ)
a předsedou komise Josefem Svobodou (Trojkoalice/KDU-ČSL) se věnovali primář Pavel Kabíček a vrchní sestra Martina Pechová. Provedli je jednotlivými patry a pokoji a specifikovali, co PK trápí a jakými cestami chtějí vyřešit například
nedostatečný počet klimatizací na pokojích či netěsnící okna.
(red)

■ Členové komise si za doprovodu zdravotníků prošli pediatrickou
kliniku. Foto: TN
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dek, hned dvě nové premiéry, a aby těch dvojek
nebylo málo, i druhý podzimní ročník loutkového festivalu Novodvorský Zvoneček. Úplnou novinkou je pak dramatický kroužek, na který se
mohou přihlásit malí i větší divadelní nadšenci.
Sledujte www.zvonecek.info nebo náš Facebook,“ uvedla Denisa Kábrtová, ředitelka TLD
Zvoneček.
KC Novodvorská je také sdružením místních
aktivních obyvatel. Jeho cílem je znovuoživit
KCN jako místo pro kulturní, komunitní a společenské akce. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbená taneční odpoledne pro seniory, cestopisné
přednášky i jazzové koncerty. Hojně navštěvované výtvarné, rukodělné a pohybové kurzy doplní zcela nové vzdělávací projekty.
„Jsem rád, že jsme našli nájemce pro volné
prostory v KC Novodvorská, a majetek, který
spravujeme, tak bude přinášet finanční prostředky, které můžeme využít k prospěchu našich obyvatel,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák).
Nájemci KCN stojí také za pouliční slavností
v Jílovské ulici, která je v rámci akce Zažít město jinak plánována na 17. září. Na ulici uprostřed
sídliště vyjdou loutky, bude se hrát divadlo i fotbal a lektoři z KCN tu povedou otevřené hodiny.

(red)

NOVÁ TURISTICKÁ TRASA V PRAZE 4
Koncem července byla slavnostně pokřtěna nová turistická trasa na území
Prahy 4. Jedná se o zelenou trasu, která spojuje Velkou Chuchli a Modřany.
Záměrem je ukázat, že také v hlavním městě se lze projít v přírodě a během
výletu jen minimálně zavítat na obydlené plochy a sídliště.
„U nás v Praze 4 začíná na Branickém mostě a vede přes zelené zalesněné lokality, například Hodkovičky a Kamýk, až do Modřanské rokle,“ popsal téměř pětikilometrovou stezku na území Prahy 4 starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodal: „Každý, kdo má rád vycházky do přírody,
najde na trase spoustu přírodních zajímavostí, od stromů a keřů až třeba
po živočichy.“ Odbor životního prostředí a dopravy městské části letos objednal vyznačení trasy u Klubu českých turistů.
(red)

VÍCE SÁČKŮ NA PSÍ EXKREMENTY
MČ Praha 4 zkvalitňuje služby pro majitele psů, a proto posílí dostupnost
sáčků na psí exkrementy. Už v letošním roce se výrazně zvýší počet sáčků
i počet zásobníků. Odbor životního prostředí a dopravy nakoupil ve veřejné
soutěži 3 miliony kusů igelitových sáčků na psí exkrementy, které budou držitelům psů k dispozici zdarma, a to v informačních centrech MČ Praha 4.
Rovněž od 1. září výrazně rozšiřuje síť zásobníků na tyto sáčky.
„V první vlně instalujeme na celém území městské části 120 kusů a v následujícím roce dalších sto zásobníků,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák) a dodal: „To je navýšení o 30, respektive o 50
procent."
Zásobníky budou instalovány jako příslušenství k současným odpadkovým košům ve vlastnictví městské části Praha 4. „Po tomto rozšíření
budou sáčky k dispozici na více než 600 místech po celé Praze 4. Instalaci provádíme především na základě konkrétních žádostí občanů. Uvítáme proto každý podnět, který je nám v této souvislosti adresován,“
řekl dále radní.
(red)

aktuálně

BRANICKÉ DIVADLO MÁ NOVÉHO NÁJEMCE

■ Scéna zrekonstruovaného Branického divadla byla pokřtěna komedií Běž za svou ženou. Foto: MČ Praha 4
Rada MČ Praha 4 vybrala nového nájemce Branického divadla. Bude jím od podzimu společnost BCD CZ principála Václava Čížkovského,
která získala divadelní budovu do pronájmu na
tři roky s opcí na další tři roky a se zvýhodněným nájemným po dobu jednoho roku.
Nájemné činí 40 000 Kč za měsíc, nájemce
však bude 12 měsíců platit nájemné pouze ve
výši 20 procent stanoveného nájmu.
„Věřím, že nový nájemce už na letní divadelní
scéně v Dominikánském dvoře v Braníku prokázal,
že může nabídnout zajímavý repertoár, kterým do
historické budovy Branického divadla přiláká diváky,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN –
Tučňák) a dodal: „Divadlo v zajímavé lokalitě blízko
centra si zájem diváků určitě zaslouží.“

Budou převažovat komedie
Hlavním cílem nového nájemce je vybudovat
v Branickém divadle typ repertoárového divadla
na základě divácky přitažlivé dramaturgie s vlastním souborem a s atraktivními hosty ve vybra-

ných rolích. Dramaturgie bude vycházet z osvědčeného principu 8:2, z deseti titulů bude osm komedií a dva tituly budou závažnějšího žánru.
V prvních sezonách se diváci mohou těšit například na tragédii Wiliama Shakespeara Othello
a na komedii Zkrocení zlé ženy nebo úspěšný
kus z branického Letního divadelního dvora Běž
za svou ženou od Raye Coonyho. Zajímavou novinkou budou koncerty jazzu a popu.
„Zavřené Branické divadlo je k ničemu, nyní
máme naději na změnu,“ uvedl k rozhodnutí rady zastupitel z Braníka Aleš Borkovec (ODS).
Městská část Praha 4 vnímá Branické divadlo
jako tradiční kulturní prostor, který bude vyvíjet činnost v silné konkurenci ostatních pražských divadelních scén. Finanční podpora
městské části má novému nájemci umožnit zahájení provozu za výhodnějších podmínek.
Branické divadlo bylo městskou částí zrekonstruováno, avšak vyžádá si při zahájení provozu dodatečnou investici do ozvučení a dalšího
technického vybavení. 
(red)

BĚH PRO ŠKOLU OHRADNÍ SE VELMI VYDAŘIL

■ Radní Jaroslav Míth odtajnil školákům
ze ZŠ Ohradní vybranou částku. Foto: ZŠ Ohradní

Obrovské poděkování patří všem rodičům našich žáků, kteří se zúčastnili letošního 1. ročníku Běhu pro
školu. Rodiče i mnoho sponzorů z rodinných kruhů
účastnících se běžců financovali za uběhnutá kolečka
svoje děti. Celkem běhalo přes 300 žáků včetně pedagogů. Všichni předem věděli, že „vyběhané“ peníze půjdou na revitalizaci a obnovu prostoru před naší školou. Ohradní si nakonec vyběhala 136 231 Kč!
Slavnostní šek přijel dětem odtajnit radní Jaroslav
Míth (ODS). Všichni poté zhlédli krátký film z běžeckého dopoledne doprovázený spontánními emocemi
našich prvňáčků, kteří byli přítomni slavnostnímu
předávání s parlamentáři naší školy. Prvňáčci totiž
běželi všichni! Za odměnu dostali druhý den z městské části Praha 4 tři obrovské koše plné sladkostí.
Všem moc děkujeme.
Eva Smažíková, ředitelka ZŠ Ohradní

Václav Čížkovský:
Chystáme zajímavé
premiéry
O řádný chod divadelní scény
v Braníku se nově stará ředitel
a umělecký šéf divadla Václav
Čížkovský (na snímku).
„Naším primárním cílem je co
nejrychleji zprovoznit Branické
divadlo a vytvořit v něm kvalitní repertoár. Mám štěstí, že se mi podařilo sestavit
skvělý umělecký a realizační tým ze zkušených profesionálů,“ říká. A diváci se mají skutečně na co těšit.
Divadlo bude slavnostně otevřeno 4. října premiérou
francouzské komedie Třetí do páru, ve které ztvární
hlavní čtyřroli skvělá Valerie Zawadská v režii Jana
Nováka. Do konce roku pak scéna uvede premiéru Tří
sester Antona Pavloviče Čechova v režii Václava Čížkovského a komedii Na správné adrese v hlavních rolích s Uršulou Klukovou a Barborou Mottlovou.
Nechybí herecké hvězdy
Od ledna 2017 začne zkoušet režisér Filip Nuckolls
Othella z ostrova Susaku. Dále se diváci mohou těšit
na obnovenou premiéru kontroverzní komedie Prezidentky s Bárou Fišerovou, Nelou Friebovou a Magdalenou Wronkovou a na inscenaci bulharské režisérky
Světlany Lazarové, ověnčenou několika divadelními
cenami, Druhá smrt Johanky z Arku s hvězdným obsazením - Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav
Lehký. „Kromě uvedených hostů se budou diváci pravidelně setkávat na jevišti s herci našeho souboru Jiřím Rackem, Andreou Bulišovou, Bárou Fišerovou, Ondřejem Lechnýřem, Sabinou Valovou, Rostislavem Trtíkem a dalšími,“ vyjmenovává Václav Čížkovský a pokračuje: „Samozřejmě, že do divadla přeneseme i komedii Běž za svou ženou, kterou jsme úspěšně uváděli
v Letním divadelním dvoře, který ve spolupráci se
Zemským pivovarem bude pokračovat dalším ročníkem i příští rok, už s přívlastkem letní scéna Branického divadla. Na závěr mohu slíbit divákům i městské
části Praha 4, která nás podporuje, že uděláme vše
proto, aby se Branické divadlo opět stalo plnohodnotnou a osobitou pražskou divadelní scénou.“

POTRAVINY ZDARMA
PRO OSOBY V NOUZI
Klienti odboru sociálního MČ Praha 4 mohou bezplatně obdržet potraviny a další základní potřeby,
a to díky operačnímu programu Ministerstva práce
a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám (FEAD).
Balíček, který vydává Farní charita Praha 4 –
Chodov, obsahuje konzervy, těstoviny, sušené mléko, olej a hygienické potřeby pro dospělé i děti
(mýdlo, šampón, prášek na praní, pleny, vlhčené
ubrousky, holicí strojek). Výdej balíčků probíhá až
do února na Úřadě MČ Praha 4 každé první pondělí v měsíci od 10 do 12 hod. na odboru sociálním
ve 2. podlaží, nebo v úterý ve stejný čas v chodovském Komunitním centru Matky Terezy, vchod A,
(red)
U Modré školy 2337/1, tel. 242 485 826.
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V ZÁŘÍ OPĚT ZAŽIJEME

PRAHU 4 JINAK
Sobota 17. září 2016

Sousedské slavnosti letos znovu oživí řadu míst v Praze 4, a to v tradičních městských
lokalitách, vilové zástavbě i mezi paneláky. Přijďte se podívat nebo se ještě se svým
nápadem ozvěte pořadatelům!

Braník, Bezová ul.
JIŽ 10. ZÁŘÍ!
Pouliční festival Braník sobě se letos
přenese na Bezovou ulici. Nabídne divadlo
Demago, acrojógu i půjčovnu Rekola,
dílnu Technik v Tobě i ohňovou show.
www.braniksobe.cz

Nusle, Čestmírova ul.
od 11 hod.

Lhotka, Mezilesní ul.
LETOS POPRVÉ!

Svéráznou čtvrť na den promění
hudba, sousedské bazárky a dobré jídlo.
Neapolský mistr sýrař opět předvede
výrobu mozzarelly.
www.zazitnuslejinak.cz

Jak to dopadne, když
lhotečtí sousedé hrají pétanque,
zápolí na slackline a žhaví grily?
lhotkazije@gmail.com

Sídliště Novodvorská,
Jílovská ul.
od 10 hod.

Michle,
Adamovská ul.
od 13 hod.

Loutky opět v ulicích! Výtvarné
a loutkářské dílny, fotbalová
škola a otevřené hodiny lektorů
z KC Novodvorská.
www.zvonecek.info

Břeh Botiče plný
cizokrajného jídla
a hudby a tance
v podání národnostních
menšin i místních
školáků. Usedněte
do literární kavárny,
vyzkoušejte Zelenou
laboratoř nebo si
prolezte popelářský
vůz.
www.dnm-praha.eu

Krč – Ryšánka,
ul. Nová cesta
Dopoledne sousedské uklízení a od
14 hod. na ulici badminton i jednokolky,
dobré víno a rozpálené grily.
jan@tilinger.com

Krč, Hurbanova ul.
LETOS POPRVÉ!
Na louce mezi domy se bude cvičit
jóga, učit freestyle frisbee, prohlížet
staré fotky ze sídliště i vyrábět
šperky.
sevcikova@sprak.cz

Spořilov, Severní II ×
Severovýchodní VI
od 17 hod.
Na spořilovském náměstíčku chystají
dětský víceboj, hru na didgeridoo
a po setmění i pozdně letní kino.
lubos.fendrych@volny.cz

Podolí, Podolská ul.
od 10 hod.
Týpí s ohněm, sousedský piknik,
pěvecký sbor Elpida, komentovaná
prohlídka Podolí a spousta aktivit
pro děti.
www.asistence.org

A k c e Z A ž í t m ě s t o j i n A k s e k o n á Z A p o d p o ry m ě s t s k é č á s t i p r A h A 4

Podrobnější programy najdete na www.zazitmestojinak.cz • Dotazy můžete zasílat na adela.gjuricova@praha4.cz
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ZMĚNY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ
Od 28. srpna došlo v provozu Pražské integrované dopravy k trvalým změnám v linkovém
vedení tramvají. Přinášíme vám přehled změn
týkajících se Prahy 4. Trasy linek 3 a 17 zůstávají stejné, mapka obsahuje vedení linek v době dopravní výluky v Nuselské a U Plynárny.

21 KOTLÁŘKA – Anděl – Palackého náměstí –
Dvorce – Nádraží Braník – Nádraží Modřany –
SÍDLIŠTĚ MODŘANY/LEVSKÉHO (v provozu ve
špičkách pracovních dnů)

Nově zavedené linky
2 SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Petřiny – Vojenská nemocnice – Vozovna Střešovice – Hradčanská –
Malostranská – Staroměstská – Národní třída –

LINKOVÉ VEDENÍ TRAM
OD 28. SRPNA 2016

09/2016

ORIENTAČNÍ PLÁN

8 18

20 26

SÍDLIŠTĚ PETŘINY

2

1

Vozovna
Střešovice

12

Hotel
Golf

9 10 15 16 21

Kavalírka

Bertramka

Anděl

Anděl

7

7

Stodůlky

Luka

Lužiny

Hůrka

Nové
Butovice

Jinonice

Radlická

5
17

Karlovo
náměstí

5

Národní 6
třída 9

14

Lazarská 24

5

3

Smíchovské nádraží

3*

Biskupcova

5 9 15 26
Jiřího z
Poděbrad

NÍK
Ů
M
BA OST
RIK
ÁD

Náměstí Míru

Podolská
vodárna

Vyšehrad

18

Horky

18

Olšanské
náměstí

12

Linky tramvají s konečnou zastávkou

4

Linky nebo části linek tramvají
s provozem pouze v určitém období

21
SÍDLIŠTĚ
BARRANDOV

4 5
12 20

Chaplinovo
náměstí

Dvorce

4 5 12 20

Praha hlavní nádraží

B Hlavní autobusové nádraží Florenc
Přestup na linky S a další vlakové spoje

9 11
10 16
9 26
10 11
16 26

5
15 Flora
11 13

VOZOVNA
PANKRÁC

11
14

16

5

7

6

11 13 14 15

Nový
Hloubětín

16
Hloubětín

STARÝ HLOUBĚTÍN

1 9 11
Vozovna
Žižkov

LEHOVEC

16 25

Chmelnice

1 9
11

16
25

Rajská
zahrada

SPOJOVACÍ

ČERNÝ
MOST

B

ráno a odpoledne – 4 min, okolo poledne – 5 min
večer – 10 min, víkend – 7,5 až 10 min

9 17 22
ráno a odpoledne – 8 min, okolo poledne – 10 min
večer – 20 min, víkend – 15 až 20 min

1 2 3 4 5 8 10 11 12 13 14
15 16 18 20 21 24 25 26

Želivského

ráno a odpoledne – 8 min, okolo poledne – 10 min
večer – 10 min, víkend – 7,5 až 10 min

VÝLUKA
V ULICÍCH
NUSELSKÁ,
U PLYNÁRNY

KUBÁNSKÉ
Dubečská
NÁMĚSTÍ
22*
Na Padesátém
NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/
RADOŠOVICKÁ

Michelská Chodovská

Na Veselí

23

17

Pražského povstání

Zahradní
Město

SPOŘILOV

Pankrác

22*

26

Na Groši
Obchodní
centrum Hostivař

11 14

NÁDRAŽÍ
HOSTIVAŘ

22* 26

BA

RR
A
MONDO
ST VSK

Ý

Budějovická

2

ICKÝ
AN
BR MOST

3

NÁDRAŽÍ
BRANÍK

KAČEROV

i Infocentrum o hromadné dopravě
T

13

14

Vysočanská Kolbenova

8

Ohrada

14

Linky metra se stanicí, bezbariérově
přístupnou stanicí a přestupní stanicí

12

Invalidovna

11

denních linek
A

11

Muzeum

6

14 1

Krejcárek

Hlavní nádraží

2 13 15 21
2

4 5 7 10
16 21

Zlíchov

24

Husinecká

Divadlo
Gong

Vozovna
8 25 Českomoravská
Balabenka
Hloubětín
Multiaréna
8 25
Praha
Nádraží
U Elektry
Libeň

Křižíkova

i T

Sóla víkendy:

4 6 10 16 22
10 16
I.P. Pavlova
6 7
15
ČERNOKOSTELECKÁ
234
51
Nám.Míru
Orionka
32
42
Bruselská
OLŠANSKÉ
10 16
7 13
6
2
ZVONAŘKA
HŘBITOVY
Jana
5
7
13
14 Botanická
2
17
Vozovna
Na Knížecí 3 21
Masaryka
13
18 zahrada
5
Strašnice 7
7 Výtoň 24
6 11 Nuselské
ČECHOVO
4 22
DEPO
26
Albertov
4 NÁMĚSTÍ
schody
13
HOSTIVAŘ
7
Strašnická
Průběžná
6 7 22 24
6 7 24
4
5
A
7 14 18 24
5
Koh-i-noor
22
NÁM.
11 13 14
ÚSTŘEDNÍ
12
26
BRATŘÍ
SKALKA
6 24
DÍLNY DP
20
SYNKŮ
JIRÁSKŮV
MOST

Lihovar

V provozu

AE

Provoz pouze v pracovní dny od 6 do 20 h

ŽELEZNIČNÍ
MOST

RADLICKÁ

B

17

Národní
divadlo

Florenc

Bílá
labuť

6

3 8 Urxova

Karlínské náměstí
B
36
14 15 Masarykovo nádraží
24 26

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů
Celotýdenně jede jen každý druhý spoj

24

NÁDRAŽÍ VYSOČANY/
VYSOČANSKÁ

U Kříže

Palmovka

24

21

PALACKÉHO
MOST

i

Laurová

100

2 17
18 Můstek
2 9 18 22

i

24
14

Pražská
Pražská
tržnice
tržnice

Celotýdenně jede jen každý druhý spoj

22*

6

Vozovna
Motol

9 15
12 20

Republiky

ST

Vltavská

1 14
12 25

17*

Sóla prac. dny:

Prosek

Divadlo pod
Palmovkou PALMOVKA

LIBEŇSKÝ MOST

LETŇANY

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů
Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů

3 10 24

1 6 14 25

Maniny

24

Provoz pouze ve špičkách pracovních dnů

4

01

9 10 16*

Motol

8

MO

21
22*

C

Střížkov

3*
16*

11

Švandovo
divadlo

KOTLÁŘKA

15 16 21

ŮV

MOST LEGIÍ

FUNICULAR

SÍDLIŠTĚ ŘEPY

Hlušičkova

KARLŮV
MOST

9 22

Újezd

A

Dělnická

NEGRELLIHO
VIADUKT

NES

NEMOCNICE MOTOL

Slánská

21

MÁ

Staroměstská

6
8
15
Náměstí 26
ŠTEFÁNIKŮV
MOST

Malostranská

12 20
15 22

6
12

6 17
68 6
2
17

15 17

15

2 12 18 20 22

22 25

Nádraží Holešovice
Ortenovo náměstí

2
61 *
17

Strossmayer. nám.

Pražský
hrad

Obora
Hvězda

9
10
16*

Sparta

Hradčanská 1 8 12 25 26

ŮV
CH
ČE OST
M

22*

22* 25

22* 25

i

17

BÍLÁ HORA

12 17*

1 2 8 18
20 25 26
22

Ořechovka
Hládkov

Břevnovský
klášter

VYPICH

VÝSTAVIŠTĚ
HOLEŠOVICE

8 20
18 26

HLÁVKŮV MOST

Vojenská
nemocnice

PETŘINY

20 26

Červený
Vrch

i

25

Vozovna Nádraží
Vokovice Veleslavín

22

20 26

Štěpničná

LÁDVÍ

Bulovka

4
16*
17*

3 24 10

Hercovka

3*

DENNÍ PROVOZ
5 - 24 h

10

Vychovatelna
TROJSKÝ MOST

DIVOKÁ ŠÁRKA

Dejvická 18

Bořislavka

SÍDLIŠTĚ
ĎÁBLICE

KOBYLISY/
BŘEZINĚVESKÁ

Trojská

8

119

17*

Kobylisy

17*

NÁDRAŽÍ
PODBABA

i

ZLIČÍN

VOZOVNA
KOBYLISY

DENNÍ PROVOZ - HLAVNÍ ZASTÁVKY - STAV S VÝLUKOU

100
119
AE

Letiště
Airport

18 NÁDRAŽÍ PODBABA – Vítězné náměstí –
Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání – VOZOVNA PANKRÁC

Linky se změnou trasy
14 SPOŘILOV – Michelská – Náměstí Bratří Synků – Albertov – Karlovo náměstí – Lazarská –

ŽE
M LEZ
OS N
T IČN
Í

PRAHA

Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Těšnov – Vltavská – Maniny – Palmovka – NÁDRAŽÍ
VYSOČANY/VYSOČANSKÁ (do ukončení dlouhodobé výluky ulice Nuselské bude linka ukončena v zastávce Náměstí Bratří Synků)

Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Dvorce –
NÁDRAŽÍ BRANÍK

Nádraží
Modřany

Poliklinika
Modřany

3* 17 21

Roztyly

Chodov

Opatov

HÁJE

C

SÍDLIŠTĚ MODŘANY/
LEVSKÉHO

3* 17 21

06/2016

BLÍZKÁ SETKÁNÍ S TECHNICKÝMI
PAMÁTKAMI PRAHY 4
Městská část Praha 4 připravila dokumentární
filmovou miniaturu o technických památkách
Prahy 4 nazvanou Poesie industrie. Autora projektu Karla Greifa zaujaly poetické dokumenty
o architektuře, které vytváří architekt David Vávra. Ten je spoluautorem scénáře a současně
hlavním průvodcem dokumentem.
„Městská část se natočením tohoto snímku připojuje k letošním oslavám Dnů evropského dědictví,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez.) a pokračuje: „Diváci uvidí Pra-

hu 4 z velmi neotřelé perspektivy.“ Dokument
obsahuje unikátní letecké záběry Prahy 4 a dává
nahlédnout do významných technických památek, jako jsou Podolská vodárna, Vozovna Pankrác, Michelská plynárna, továrna ETA či Branické ledárny. Diváky provede také po dvou mostech
se zajímavou historií, Branickém a Nuselském.
Slavnostní uvedení dokumentu se uskuteční
6. září v 19 hodin v divadle Na Dobešce. Premiéra je součástí přednášky Davida Vávry s názvem
Architektonická vůně prázdnin. 
(red)

■ Dokument se natáčel také na mostech
Prahy 4. Foto: MČ Praha 4
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názoryzastupitelů

SMART CITIES – MĚSTA BUDOUCNOSTI
Jde o termín užívaný v běžné
mluvě snad ve všech jazycích.
Slovo smart v angličtině znamená chytrý a city město – jde
o chytré město. Smart City je
nový progresivní obor většině
lidem zcela neznámý. Obdobně jako bratři Čapkové vymysleli pojem robot, netušili, že se
robotikou budou zabývat renoJosef svoboda,
movaná vědecká pracoviště
zastupitel
a vysoké školy na celém světě.
V oboru Smart City dnes stojíme na samém počátku nové myšlenkové oblasti s mimořádně širokým záběrem. Není člověka, který by byl schopen
definovat, co bude obsahovat a kam se bude ubírat. Jde o široký komplex projektů, programů a politik, jejichž společným rysem je úsilí o inovativní
postupy v 21. století. Zatím existuje několik přístupů k tomu, jakým způsobem měřit „chytrost“ jednotlivých měst. Nejčastěji se uvádí, že „chytrost“
měst lze určit pomocí šesti klíčových oblastí (viz
box). Toto vymezení je spíše pomocné. Když si
otevřete internet a zadáte heslo Smart City, zjistíte,
že každý o Smart City mluví, ale nikdo neví, co to
opravdu je. Co člověk, to osobité vnímání pojmu.

Pomůže dotazování
Obecnost pojmu Smart City dává prostor pro kreativní jedince, kteří svoje novátorství označí jako
Smart City a tím se dožadují podpory. Ale takhle
salámovou metodou by to jistě nešlo. Vizi Smart
City lze vymezovat na základě zkušenosti, poptávky a nabídky. Jak se k tomu dopracovat? První možností je řízené klasické dotazování. Tím se
získá ujištění o individuálním vnímání obsahu
strategie Smart City jednotlivci či institucemi.
Dnes existuje mnoho odborných publikací, které

se věnují metodikám šetření pro vymezení obsahu Smart City. Výstup závisí na kvalitě reprezentativního vzorku, který popisuje chování a požadavky celku. Doporučuje se kombinace papírového dotazování s internetovým průzkumem. Druhým přístupem je využívání sociálních sítí. Může
zjistit názor občanů v různých situacích, a to při
různých aktivitách. Velká část populace, které se
Smart City týká do budoucna, běžně komunikuje
na sociálních sítích a je ve svých výrocích sdílnější, neboť jí sociální síť dává pocit pohodlnosti
a anonymity. Je třeba mít na paměti, že v daném
přístupu šetření jsou určité skupiny občanů mimo hru. Ne všichni tráví čas u počítače. Optimum lze docílit kombinací obou přístupů šetřením klasickou metodou a využitím sociálních sítí.

Zpětná vazba je nutností
V tvorbě koncepce Smart City není nikdo nijak omezen. Přijatá usnesení orgánů EU, vlády
ČR a hlavního města Prahy jsou spíše návodem
či doporučením, co vše lze zahrnout do pojmu
Smart City. Zde platí heslo J. F. Kennedyho: Odvaha vytváří mínění většiny. Nebo jinak řečeno,
kdo otvírá diskuzi, ten ji řídí.
Jaký závěr vyvodit pro Prahu 4? Nelze řešit
celý velký komplex nabídky Smart City v daný
okamžik. Podmínkou nutnou musí být koordinovaná spolupráce občanů, institucí a zastupitelstva Prahy 4. Pro vykročení vpřed musí zastupitelstvo získávat erudovanou zpětnou vazbu občanů a institucí. Občané a instituce nejlépe vygenerují nejen, čím je třeba začít, ale
v čem postupně pokračovat. Společné kvalifikované a systematické hledání priorit politiky
Smart City logicky povede k uchopení strategie rozvoje Prahy 4 s víceletým horizontem.
Následně zastupitelstvem schválená strategie

za podpory institucí v Praze 4 se tak stane
„Chartou“ Smart City Praha 4. Ta musí zavazovat příští zastupitelstva ke kontinuálnímu
rozvoji a tím zajišťovat trvale udržitelný program rozvoje, a to za přispění nejmodernějších technologií. Hnacím motorem všem musí
být zajištění garance uplatňování optimálních
podmínek pro kvalitní život každého občana
Prahy 4. Jakýkoliv jiný postup se stane jen
brzdou pokroku.
Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4
Oblasti určující „chytrost“ měst
1. Chytrá ekonomika – veřejné výdaje na výzkum
a vývoj, výdaje na vzdělávání, HDP na hlavu
obyvatele, míra nezaměstnanosti.
2. Chytrá mobilita – místní dostupnost, (mezi)národní dostupnost, dostupnost ICT infrastruktury, počet kilometrů cyklostezek, možnost sdílení kol, smrtelné úrazy a emise uhlíku.
3. Chytré životní prostředí – produkce emisí CO2,
efektivita využití elektrické energie, efektivita
využívání vody, plocha zastoupená zelenými
plochami (parky), intenzita emisí skleníkových
plynů z energetické spotřeby, rozrůstání a udržitelnosti města, podíl recyklovaného odpadu.
4. Chytří lidé – účast na celoživotním vzdělávání,
přihlášky vynálezů na obyvatele, procento obyvatel s vysokoškolským vzděláním.
5. Chytré bydlení – podíl plochy pro rekreační sporty a volný čas, počet veřejných knihoven, celková
výše úvěrů, návštěvy muzeí, divadel a kin.
6. Chytrá správa a řízení města – počet univerzit
a výzkumných center ve městě, on-line dostupnost informací, procento domácností s přístupem k internetu, kriminalita.

OHROŽUJÍ UPRCHLÍCI NAŠE BEZPEČÍ?
V souvislosti s takzvanou
uprchlickou krizí toho bylo napsáno a řečeno už mnoho, ale
stále mám pocit, že si Evropská
unie neuvědomuje vážnost situace. Neodmítám pomoci komukoli, kdo to skutečně potřebuje, ale nesmím tím ohrozit
svou rodinu a okolí. To se boZdeněk Pokorný, hužel stále děje a čelní unijní
představitelé jsou ve svých rozradní
hodnutích až příliš optimističtí.
Já nevidím problém v tom přijmout uprchlíka,
který se rozhodne žít v Evropě. Problém vidím
v mísení dvou absolutně neslučitelných kultur.
Uprchlíků, kteří sem dorazili a rozhodli se žít
našÍm způsobem života, je velice málo. Spíše se
snaží aplikovat své zvyky u nás na úkor našich
pravidel a zákonných norem. To je nepřijatelné!
My ctíme jiné hodnoty a především život, který
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je nade vše. V islámském světě jsou hodnoty nastaveny zcela jinak a v určitých situacích může
být islám více než život. Netroufám si hodnotit
a říci, že je to špatně. Jen to pro nás není pochopitelné. Ve vyhrocené situaci přijde v našich
končinách na řadu demonstrace, stávka či diskuse, v islámském světě se podobná situace řeší
teroristickým útokem. Nebo alespoň to tak vnímáme. Celá diskuse teď není o tom, jestli se
stovkami uprchlíků do Evropy proklouzne jeden
terorista. Ale teroristou se stát může kdokoli,
třeba matka od pěti dětí. Je to pro ně přirozený
projev a pro nás nepřijatelný zločin.

Jde o dodržování pravidel
Velice se mi líbí přístup Švýcarska, které už v několika případech odebralo statut uprchlíka a vyhostilo celé rodiny těch, kteří nechtěli přijmou jejich jasná pravidla. Ať už se jednalo o to, zda budou děti v rámci školních aktivit plavat v bazénu,

nebo zda budou do zaměstnání chodit bez pokrývky hlavy. Švýcaři vždy jasně řekli: jsi tu vítán,
ale dodržuj naše pravidla a zákony, jinak půjdeš.
Evropa přijímá uprchlíky mnoho let a v historii nedávno minulé i spousta našich krajanů využila možnost odejít do svobodnějších zemí,
než byla ta naše socialistická. Jsem však přesvědčen, že většina z nich se jednoduše integrovala a třeba byla i přínosem pro nově zvolený
domov. Nový příliv uprchlíků ze Sýrie či Iráku
zatím nepřináší pro naše společenství nic pozitivního. Otázkou je, jestli se to do budoucna
změní. Já si nejsem jist a jako největší nebezpečí pro nás vnímám přístup Evropské unie. Ten
nás ohrožuje nejvíc. Doufám jen, že česká vláda
dostojí svým slibům a nepřijme uprchlické kvóty na úkor sankcí z EU. To bude jen malá daň za
naši bezpečnost, nemyslíte?
Zdeněk Pokorný (STAN - Tučňák),
radní MČ Praha 4

názoryzastupitelů

Ta naše doprava pražská…
V oblasti náměstí Hrdinů už
dlouhou dobu nedošlo k vážnější dopravní nehodě. To patrně
leckoho ukonejšilo tak, že se
přehlížejí problémy, které tu
z hlediska bezpečnosti a kvality
každodenního života jsou. Začátkem roku spatřila světlo světa
„Koncepční studie ulice Táborská/Na Pankráci“ zpracovaná
Lucie Michková,
pro Magistrát hl. m. Prahy. Místo
zastupitelka
toho, aby problémy pomohla řešit, přilila oleje do ohně. Jako by její autoři žili v jiném světě a neuvědomovali si, jak je, a ještě dlouhou
dobu bude, tato lokalita dopravně zatížena.

Řešením je dostavba trasy 511
Nejedná se přitom jen o samotnou severojižní magistrálu, kterou projede denně přes 100 tisíc vozidel. Při
zasypání podjezdu pod magistrálou a zřízení úrovňového křížení bude plynulý pohyb těchto vozidel nesčetněkrát přerušován dopravní signalizací. Málokdo

si také uvědomuje i dopravní význam samotné Táborské ulice. Není to jen spojnice mezi Nuslemi
a Pankrácem. Pro řidiče je to nejkratší cesta z celého
Nuselského údolí na magistrálu. A i opačně, je to
i tradiční spojka z Nuslí a Vršovic do Podolí nebo do
stále více se rozvíjející oblasti Kavčích hor. Nedovedu
si ani představit ve studii navrhované snížení rychlosti na 30 km/h pro oblast zamýšleného úrovňového
křížení magistrály s ulicí Na Veselí. V případě náměstí Hrdinů, lépe řečeno ulice 5. května a jejího okolí,
však zůstává zásadní a bezodkladnou otázkou, kdy
dojde ke zklidnění provozu právě zde. Řešení se nachází v „trase 511“, dostavbě zhruba dvanáctikilometrového úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1
a Běchovicemi. Po několika letech sporů a tahanic se
zdálo, že se blýská na lepší časy. Územní řízení trasy
511 znovu zahájené v roce 2014 získalo po celkových
7 letech platné posouzení vlivu na životní prostředí
(EIA), finanční prostředky jsou k dispozici, je dokonce vybrán i projektant stavby. Ale ouha! Územní řízení nemůže být dokončeno, protože chybí stanovisko
Ministerstva životního prostředí, které stále jedná

s EU o finančním příspěvku na novelizaci zákona
o EIA. Navíc vláda tuto stavbu nezařadila do nedávné
žádosti o výjimku EU pro již dříve udělené EIA. Deset mimopražských úseků dálnic a obchvatů tuto výjimku získalo, pražská trasa 511 nikoli!

Začne se znovu od nuly?
Uvědomuje si primátorka Krnáčová a ministr životního prostředí Brabec, co je v sázce? Bude-li Ministerstvo životního prostředí blokovat územní řízení na
stavbu dálnice 511 ještě další rok, pak v roce 2017 bude muset být zastaveno. A bude se muset začít znovu od nuly! Dnes ještě existuje řešení, jak zprovoznit
trasu 511 v relativně přijatelné době se zahájením
vlastní stavby v roce 2019 a jejím uvedením do provozu do roku 2025. Okamžité zahájení stavby i bez
příspěvku EU by bylo i pro státní pokladnu zřejmě
řešením nejlevnějším, protože dokončení okruhu není nutným standardem pouze pro nás, co žijeme
v Praze 4 v okolí 5. května nebo na Spořilově, nýbrž
pro všechny obyvatele Prahy i pro její návštěvníky.
Lucie Michková (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

PRAHA 4 – PĚT, ČI JEDEN VOLEBNÍ OBVOD?
Do voleb do Zastupitelstva MČ
Praha 4 sice zbývá více než
24 měsíců, nicméně se domnívám, že otevřít diskuzi na téma, zda občané Prahy 4 budou
volit opětovně v pěti obvodech,
či Praha 4 bude jeden volební
obvod, je na místě.
Ale popořádku – občané Prahy 4
dlouhodobě volí své zastupiteAntonín Lébl,
le v pěti obvodech. Tímto způzastupitel
sobem (tj. rozdělení městské
části na volební obvody) ze všech městských částí
hl. m. Prahy své zastupitele volí pouze občané Prahy 9 a Prahy 4. I volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy probíhají jako „jednoobvodové volby“.
Za této situace je na místě položit si pár otázek:
Proč Praha 4 upřednostňuje tento způsob voleb?
Jsou problémy, které trápí občany Prahy 4 v jednotlivých obvodech tak odlišné? Jsou sociální a společenské rozdíly občanů žijících v jednotlivých obvodech
tak velké? Není stanovení více volebních obvodů jen
taktickým tahem politiků, kteří se obávají, že neobhájí svoji kandidaturu u všech obyvatel Prahy 4? Je
působení politiků, kteří jsou zvoleni za určitý obvod,
přínosem pro rozvoj celé Prahy 4?

Prioritou je obvod
Pokusím se na některé otázky najít odpovědi.
Hlavními argumenty, proč se v Praze 4 volí tímto
způsobem, jsou tvrzení, že takto se „volí, co paměť sahá“ a „volební obvody jsou přirozenými
historickými obvody“, což podle mého názoru
nelze považovat za důvody relevantní a racionální. Praha 4 je sice počtem obyvatel „pátým největším městem“ v ČR, ale i zde argument, že Pra-

ha 4 je tak velká, že není možné ji pokrýt jedním
programem a jednotnou kandidátkou a že místní
lépe rozumí problémům svého obvodu, vyvrací
svou činností zastupitelé velkých měst, jako je
Praha, Brno, Ostrava a další, při jejich správě.
V této souvislosti je nutné otevřít i otázku, zda
zvolení zastupitelé z obvodů budou prioritně pracovat ve prospěch rozvoje celé MČ Praha 4? Není
pochyb, že takto zvolený zastupitel bude prosazovat projekty týkající se jeho obvodu. Voliči to
od něj očekávají a zastupitel to cítí jako svou povinnost. Je to logické, ale otázkou zůstává, zda
tento přístup je správný za situace, kdy každý zastupitel svůj slib dává všem občanům Prahy 4.
Přednostní prosazování zájmů jednotlivých obvodů nepovažuji za šťastné. Negativní paralelu lze
vidět i v Zastupitelstvu HMP, kdy někteří zastupitelé - starostové bez ohledu na zájmy a dopady
na hl. m. Prahu prosazují řešení, která jsou především výhodná pro jednotlivé městské části.
Volební obvody v Praze 4 s sebou nesou ještě
další negativa. Je zřejmé, že se nikdy nepodaří
vytvořit volební obvody tak, aby byl naplněn
ústavní požadavek na rovnost volebního hlasu,
tj. aby měl každý hlas stejnou váhu, což dokazují
dosavadní volební výsledky v jednotlivých obvodech. Rovněž problematické je i omezení volebního práva voliče, a to tím, že mu není umožněno rozhodovat o zastupitelích za celou městskou
část, ale pouze o zastupitelích v jeho obvodu.

Neúměrné náklady na volební
kampaň
Dalším negativem je skutečnost, že v každém obvodu kandidující politický subjekt má svého lídra.
Tento neuvěřitelný počet lídrů je pro řadu voličů

zmatečný, komplikuje orientaci a rozhodování voličů ve volbách. Současně tím je eliminován význam a důležitost volebního lídra každého subjektu kandidujícího na starostu Prahy 4, přičemž právě tyto osoby by měly osobně garantovat všem voličům Prahy 4 očekávaný rozvoj MČ Praha 4 a plnění volebního programu daného politického subjektu. Negativem jsou rovněž i neúměrné náklady
na volební kampaň, neboť pro každý volební obvod s ohledem na obsahovou rozmanitost kampaně a množství kandidátů je nutné prakticky vést
pět separátních volebních kampaní a jednu celoměstskou. Jsem přesvědčen, že zásadní problémy,
které trápí občany Prahy 4, musí být řešeny systémově, komplexně s ohledem na životní podmínky
a zájmy všech obyvatel MČ Praha 4.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že
Praha 4 by měla zrušit volby dle jednotlivých obvodů a následovat tak ostatní městské části, včetně hl. m. Prahy. Tím by byla dána možnost voličům v „jednoobvodových“ volbách se vyjádřit
k celoměstským tématům a současně by všem
občanům Prahy 4 bylo vráceno jejich plné právo
a současně i odpovědnost rozhodovat o všech zastupitelích, a ne pouze o těch z jejich obvodů.
Věřím, že tento způsob volby přispěje k rozvoji celé naší městské části a změní tak současnou stagnaci rozvoje, které jsme svědky a která
je samozřejmě i mimo jiné ovlivněná prosazováním priorit volebních obvodů jednotlivými členy
současné koalice a vedení radnice.
O způsobu voleb rozhodne stávající Zastupitelstvo MČ Praha 4. Věřím, že náš návrh na tuto
změnu získá většinovou podporu zastupitelů,
kterým rozvoj Prahy 4 není lhostejný.
Antonín Lébl (ANO 2011), zastupitel MČ Praha 4
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rozhovor
Filmový znalec a sběratel Milan Wolf:

„Učil jsem herce Bruce Willise promítat“
Sbírání filmových plakátů a fotografií, filmových kamer a fotoaparátů, vše s datem
do roku 1945. To je celoživotní vášeň Milana Wolfa, který v Braníku provozuje také
malou filmovou galerii, ve které pořádá zajímavé výstavy se zaměřením na kinematografickou tvorbu z období první republiky.

vzpomínkách starých lidí, kteří u mne vzpomínají, jak na jejich filmy chodili. Například říkají:
„Moc vám děkuji, vrátil jste mne do dívčích let.
Já si na tyto plakáty vzpomínám, visely na ohradách a v kině.”
Která prvorepubliková herečka byla podle vás
nejlepší?
Beru to podle obliby mých výstav. Obrovský
úspěch měly Adina Mandlová, Nataša Gollová
a Lída Baarová, to byly herečky první kategorie.
Ve druhém sledu pak byla třeba Ljuba Hermanová. Vím, že mezi nimi byla dost velká nesnášenlivost, jedna třeba šla z role do role a druhá nezavadila o práci. Za Lídou Baarovou jsem dvacet
let jezdil, spolupracoval jsem na její knize Života
sladké hořkosti a dělal jsem odborného poradce
i půjčoval jsem plakáty do obou filmů o ní – jak
režisérovi Renčovi, tak Třeštíkové. S Lídou jsem
natočil asi šest hodin povídání, které jsem ještě
nikdy nezveřejnil.
Každou středu ve vaší galerii vykupujete a nakupujete knihy, časopisy, fotografie, plakáty,
promítačky a fotoaparáty, vše s datem do roku
1945. Dokáže vás ještě nějaký nabízený kousek překvapit?
Vlastním asi 1000 kamer, fotoaparátů a promítacích přístrojů, několik tisíc plakátů a kompletní
ročníky filmových časopisů od r. 1920. Jelikož
sbírku kompletuji celý život, překvapit mne dokáže jen máloco (úsměv).

■ Celoživotní vášní Milana Wolfa je filmové sběratelství. Foto: archiv MW
Martin Dudek
Stal jste se filmovým fanouškem již v útlém
mládí?
V podstatě se dá říci, že jím jsem skutečně od
dětství. Tehdy jsem bydlel na Vinohradech
a hned vedle měl půjčovnu filmů pan Průcha.
Vlastnil starou promítačku a doma promítal němé i zvukové filmy. Každou středu ho navštěvovali majitelé dalších půjčoven, biografů
a různí filmoví fandové. Jako desetiletý kluk
jsem k němu rovněž chodil a díky tomu se seznámil s mnoha lidmi. Občas mi věnovali obrázek, plakát či celý film. Dříve se totiž filmy kupovaly. Když majitel kina nebo půjčovny snímek obehrál, prodal jej velmi levně nějakému
filmovému nadšenci, který jej doma měl třeba
čtyřicet let.
Takže tím se vysvětluje základ vaší ohromné
sbírky…
Částečně ano, i když největší pozůstalost jsem
získal po Bedřichu Rádlovi, redaktorovi Kinorevue. Koupil jsem asi 60 000 fotografií ze starých
českých i zahraničních filmů. Dnes vlastním dohromady přibližně 120 000 snímků.
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Jste tak největším tuzemským sběratelem?
Asi ano, více filmových fotografií do roku 1945
nikdo jiný podle mne nemá.

Jaké nejcennější exempláře máte ve sbírce?
Kameru značky Ernemann z roku 1902, se kterou točil Jan Kříženecký jízdu pražskou tramvají, a promítačku, kterou používal český filmový

Vy jste v Praze 4 dříve provozoval kino Morava, ale to už neexistuje. Proč?
Z jednoduchého důvodu – chodilo do něj málo
lidí. Pořádal jsem v něm i výstavy snímků a plakátů z prvorepublikového období, ale nemohl
jsem utáhnout režii celého provozu. Kino jsem
po dvou letech pustil a městská část mi asi před
osmi lety poskytla dvě místnosti v Branické ulici
č. 71. Tady jsem založil Filmovou galerii a přibližně dvakrát ročně zde instaluji výstavy o hercích a herečkách.
Městská část Praha 4 vás i nadále podporuje?
Ano, přispívá mi na provoz a na přípravy výstav
a já jí za to samozřejmě děkuji. Něco totiž stojí plakáty a obrázky na výstavy zarámovat a podobně.
Na vernisáže jste zval žijící prvorepublikové
filmové hvězdy. Budete v tom pokračovat?
Poslední zemřeli Vilém Pruner a Eva Gérová,
oběma bylo přes 90 let. Tím je plejáda prvorepublikových herců vyřízená. Už ožívají jen ve

■ Dnes již unikátní snímek, na kterém jsou
při vernisáži v branické galerii zachyceni poslední prvorepublikoví herci - Vilém Pruner
a Eva Gérová. Foto: archiv MW

rozhovor
průkopník Viktor Ponrepo. Sbírám také „nudle”,
což byly v letech 1927 až 1947 nejoblíbenější filmové plakáty o rozměrech 90 x 30 centimetrů.

dimíra Menšíka a Vladimíra Brodského. A herce
Michaela Yorka jsem naučil používat starý
fotoaparát.

Co by si lidé od vás nejčastěji koupili?
O nové mašiny moc velký zájem není, kupci
chtějí většinou staré promítačky z 20. a 30. let,
vystavují je pak doma jako ozdobu. Občas ke
mně ale chodí zájemci a chtějí koupit plakáty
a originální fotografie s Lídou Baarovou, Adinou
Mandlovou a Vlastou Burianem. Já jsem ale rád,
že je mám, protože je hodně používám na výstavy a půjčuji je do knih.

Jak dlouho takový trénink většinou trvá?
Někteří herci to pochopí za chvíli, jiným to trvá
mnohem déle a musím jim vše několikrát ukazovat. Také se stalo, že už to režisér nevydržel
a herce vyměnil za jiného, technicky
zdatnějšího…

Galerie je otevřena každý den?
Veřejnosti je standardně přístupná každou středu,
ale otevírací doba je na dohodě. Pokud mi zavolají
třeba z domova důchodců, že by se přijeli na výstavu podívat v sobotu či v jiný všední den, otevřu dle
jejich přání. To se týká i školních a dalších výprav.
Stačí se objednat na telefonním čísle 606 112 000.
Vystudoval jste střední elektrotechnickou školu v Praze, ale celý život pracujete u filmu.
S vaší celoživotní zálibou bych vás tipoval na
archiváře či filmového historika…
Jsem soudní znalec v oboru film a zajišťuji autentické rekvizity pro natáčení pro barrandovské
studio i pro televizi. Když štáb potřebuje pro
snímek například dobové fotoaparáty, obrátí se
na mne. Současně učím herce s přístroji zacházet a během natáčení jsem připraven půjčenou
techniku opravit.
Můžete vzpomenout konkrétní film?
Když se tu točila Hartova válka, učil jsem Bruce
Willise pracovat s promítačkou. S promítačkou
jsem školil i naše herce, Miloše Kopeckého, Vla-

A Bruce Willis?
Ten to uměl hned. Pravdou ovšem je, že všechno měl ode mne připravené a pouze zmáčkl
knoflík. Ale třeba Vladimír Brodský velice rychle
techniku pochopil, sám si film zakládal i pouštěl. Zvládl to snad během deseti minut.

„Lidé mi děkují, že jsem
je výstavou vrátil do
období mládí“

■ Prvorepublikové filmové plakáty potěšily
nejednoho seniorského návštěvníka. Foto: archiv MW
výstava o Věře Ferbasové, Evě Gérové a Haně Vítové.

Umíte dobře anglicky, abyste se se zahraničními megahvězdami domluvil?
To nemusím, protože u zahraničních produkcí je
vždy mnoho překladatelů. Jde většinou o mladé
lidi ze škol, kteří se učí cizí řeč a říkají mi, že
celý rok ve škole jim nedá tolik, co měsíc
u filmu.

A co nyní připravujte?
Velkou výstavu akademického malíře Jana Černého-Klatovského, který dlouho bydlel v Praze 4.
Maloval už za 1. republiky Prahu a na výstavě
budou i zachycené reálie z Prahy 4. Jeho děti zatím vybírají nejlepší obrazy, vernisáž se uskuteční ve středu 21. září od 13.30 hod. (Info o výtvarníkovi – viz box, pozn. red.).

Vraťme se k vašim filmovým výstavám v Braníku. Jaké považujete za nejúspěšnější?
Nejúspěšnější výstavy jsou vždy o nejznámějších hercích – Vlasta Burian, Lída Baarová či Adina Mandlová. Nedávno tu skončila

Neuvažujete také o výstavě věnované filmovému režisérovi?
Ano, uvažuji. Až skončí výstava o Klatovském,
chtěl bych udělat třeba o Vladimíru Slavínském
nebo o Martinu Fričovi.

VÝSTAVA PŘEDSTAVÍ VÝTVARNÍKA S DUŠÍ DOBRODRUHA

V branické malé filmové galerii Milana Wolfa se ve
středu 21. září od 13.30 hod. uskuteční vernisáž výstavy o akademickém malíři a grafikovi Janu Černém–Klatovském (1919–1993). Spořilovský výtvarník
již v mládí propadl novému fenoménu – filmu. Svůj
zájem později realizoval jako sběratel a amatérský
filmař a fotograf, nicméně jeho stěžejní tvorbou byly ilustrace. Po maturitě se přestěhoval z Klatov
k tetám na Spořilov, kde žil v podstatě až do konce
života (zemřel v Pule na Istrii, kam si jezdil léčit rozvinuté astma). Po uzavření vysokých škol během
protektorátu se seznámil s jím obdivovaným Zdeňkem Burianem (který byl později kmotrem jeho sy-

na) a dalšími výtvarníky.
Všechny spojoval názor na
způsob kresby a malby
a zájem o ilustrace k dobrodružné literatuře. Jan
Černý začal spolupracovat
s časopisy Rozruch, Ahoj,
Junák (kam ho pozval J. FoJan Černý-Klatovský glar), Mateřídouška (na
přání O. Sekory) a dalšími. Kvůli záměně jmen se
stejnojmennými výtvarníky si přidal k příjmení Klatovský, dle místa svého narození.
Jan Černý-Klatovský ilustroval přes 40 knih, nicméně jeho tvorba byla velice pestrá. Věnoval se zakázkové činnosti (diplomy, kalendáře, obtisky, leporela, novoročenky atd.) a nevyhýbal se ani větším
olejům. Například v roce 1952 na zakázku Památníku národní kultury Strahov vytvořil velké plátno na
téma revolučního roku 1848 v Praze. Posledních
15 let pracoval především s litografií s tematikou
historické Prahy. Bohužel, při požáru spořilovského
domu deset let po jeho smrti bylo mnoho kreseb,
obrazů a filmů zničeno. To nejlepší, co se podařilo
zachránit, si můžete od druhé poloviny září prohlédnout v Braníku. (md, red)

Foto: archiv rodina JČK
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různé

DESÁTÉ PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ
SKONČÍ V BRANÍKU
Na všechny, kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu, čekají letos 25. září připravené cyklotrasy
vedoucí z různých míst po celé Praze a zakončené v Praze 4 v branických Ledárnách v areálu A-parku. Od 10 do 17 hodin čeká v cíli na všechny
účastníky tradiční zvonění a pořádná porce
sportovních a odpočinkových aktivit.
„Dorazit můžete i pěšky, každý druh pohybu
se počítá,“ zve všechny Pražany starosta MČ
Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodává: „Naším cílem je ukázat všem, že jezdit po
Praze na kole je nejen bezpečné, ale i příjemné.“
Letošní cyklozvonění povede po bezpečných
cyklotrasách propojených lávkami, které jsou
zavěšené pod mosty na Pražském okruhu a kte-

ré nabízejí nevšední pohled na svět. Komu by
se šestnáctikilometrový okruh podél Vltavy
a Berounky přece jen zdál moc náročný, může
načerpat síly u stánků s občerstvením, zaposlouchat se do zvuků živé hudby, užít si exhibicí na terénních překážkách Pump Tracku
a v neposlední řadě si nechat navrhnout trasu
podle svých vlastních schopností. Všichni
účastníci získají informace o novinkách v pražské cyklodopravě a další cyklotipy. Jedním
z nejzajímavějších letošních zážitků bude spanilá jízda historických bicyklů organizovaná
Veteran Bicycle Club, ke které se mohou připojit všichni, kdo budou mít v nohách ještě dost
sil. Info na www.cyklozvoneni.cz.
(red)

SOUSEDÉ SI OSÁZELI VNITROBLOK
Třetí komunitní zahradu, které v Praze 4 letos
vznikají s podporou městské části, si založili
obyvatelé domu na rohu Mečislavovy a Ctiradovy ulice v Nuslích. Zatímco v předchozích dvou
případech si sousedé založili bylinkové zahrady,
tentokrát šlo o větší a náročnější akci - revitalizaci prostor ve vnitrobloku. „Praha 4 podporuje
různorodé aktivity svých obyvatel, včetně sousedských, a proto i podpořila také zkrášlování
okolí jejich domu nebo zakládání užitečných bylinkových zahrádek,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ) a pokračuje: „Věřím, že v příštím roce budeme moci podpořit
ještě víc zájemců o městské zahradničení. Oživí
se tím veřejný prostor i mezilidské vztahy."
Úpravu vnitrobloku na rohu Mečislavovy a Ctiradovy ulice realizovala o.p.s. Kokoza, která pro
toto sázení získala sponzora, společnost Strongbow, společně s místní komunitou, která bude
vysazenou zeleň dále udržovat. První bylinkovou komunitní zahradu založili v květnu tohoto
roku obyvatelé panelového domu v Hodkovič-

kách, druhou osázeli v červnu užitečnými bylinkami obyvatelé Rybářské ulice v Podolí. Městská
část jim poskytla pozemek, substrát a sazenice,
pomohla se založením záhonů a zprostředkovala
pomoc a odborný dozor zahradníků z Kokozy.

(red)

Slušně bez aut
Ve čtvrtek 22. září se v areálu Vltavanů 229 uskuteční od 14 do 18 hodin zábavné odpoledne pro
velké i malé bez aut, a přesto na kolech!
Vyzkoušíte si jízdu na jednokolkách a elektrokolech.
Pokusíte se o rekord v malbě nejdelšího obrazu, který
kdy vznikl v Praze 4! Nebudou chybět vystoupení
a workshopy Ulice dětem – tančíme, cvičíme a užíváme si legraci na ulici s jedinečným projektem Ulice dětem. A spousta dalších překvapení… Partnery akce jsou
Hobby centrum 4, Asistence o.p.s., Ulice dětem o.p.s.
Slušně bez aut je akce, kterou MČ Praha 4 pořádá
v rámci Evropského týdne mobility s podporou Petra
Štěpánka (Trojkoalice/SZ), starosty MČ Praha 4. Info na
(red)
www.facebook.com/SlusnaCtyrka. 

UCTĚNÍ PAMÁTKY
Na Podolském nábřeží se 19. srpna uskutečnil pietní
akt. Starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ),
jeho zástupce Zdeněk Kovářík (ODS) a Jiří Pitín a Jaroslava Křupalová z Obvodního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu Praha 4 si položením
věnce připomněli památku dvou zastřelených mla(md)
díků v srpnu 1968. 

MAŽORETKY MÍŘÍ NA
SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT

■ Obyvatelé Nuslí mají díky podpoře Prahy 4
vlastní komunitní zahrádku. Foto: MČ Praha 4

Počátkem července se ve slovenském Púchově uskutečnilo mistrovství Evropy mažoretek - XIII. EUROPEAN MAJORETTE-SPORT CHAMPIONSHIP. Pražský
tým mažoretek SympA na něm vybojoval v kategorii
miniformace Kadet titul II. vicemistryň Evropy a postoupil na mistrovství světa, které se bude konat od
(red)
22. do 25. září v chorvatské Poreči. 

Praha 4 zatím odmítá Metropolitní plán
Rada MČ Praha 4 konstatovala, že Metropolitní plán
není pro nejednoznačnost formulací a absenci jasných regulativů vhodným podkladem pro rozhodování v území a vznesla k němu řadu dalších připomínek. „Autoři plánu sice tvrdí, že zacelí jizvy města a stavět se bude hlavně v transformačních a rozvojových územích, například na plochách starých
nádraží a továren, ale právě v takových lokalitách
potřebujeme jasné regulativy v podobě regulačních
plánů či územních studií, což metropolitní plán neumožňuje,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
V Praze 4 také podle tohoto plánu dochází k neodůvodněným rozsáhlým přeměnám ploch zeleně na
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zastavitelné území. Zcela zmizela například izolační
zeleň podél komunikačních tahů. Za další závažnou
chybu považuje Praha 4 skutečnost, že autoři plánu
předpokládají, že všude tam, kde se bydlí, se může
stavět cokoliv – obytné domy, administrativa, obchodní centra či nerušící výroba. Neberou v úvahu
to, že komerční objekty představují větší dopravní
zátěž a že proto musí existovat určité regulativy.
Zatím jediným jasným regulativem je stanovení
výškové hladiny. Ta však může být zvýšena u každé
budovy na nároží až o dvě podlaží, u budov podél
městských tříd o jedno podlaží, u metropolitních tříd
až o dvě podlaží. Dál je možné tyto výškové regulativy sčítat, takže ve stabilizovaných částech Prahy mů-

že docházek k dostavbám a přestavbám a výšková
hladina se může navýšit až o čtyři podlaží.
„Takhle si stabilitu území v Praze 4 rozhodně
nepředstavujeme, a pokud stavební úřady nebudou mít jasně stanovené podmínky a pokyny pro
rozhodování, otevírá se prostor pro korupci,“
uvedla dále radní Alžběta Rejchrtová. A starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) dodává: „V takzvané stabilizované lokalitě Horní Pankrác u Severojižní magistrály jsou rozsáhlé transformační plochy a metropolitní plán nechrání panorama Prahy
tak, jak nám doporučilo UNESCO, v jednom místě
stanovuje dokonce výšku až 160 metrů.“

(red)

kalendáriumnazáří
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Čt 1.

16.00 – 18.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Centrum dětského úsměvu, Hvězdova 19, nabízí ještě několik volných míst pro děti od 3 do 6 let. Více na www.centrumdu.cz.
16.00 – 18.00 hod. SKAUTSKÉ HŘIŠTĚ
Odpoledne plné her, zakončené opékáním špekáčků. Bude připravena prohlídka klubovny, ukázka stanů, lukostřelba, trampolína a další
aktivity. Akce se koná v areálu TJ Sokol Lhotka na rohu ulic Vzdušná
a V Zahradní čtvrti. Pořádají skauti ze 34. střediska Ostříž Praha.
17.00 hod. KONCERT
V zahradě Valdštejnského paláce vystoupí pěvecké kvarteto Symfon
a houslistka Eliška Kukalová. Akce pod záštitou prof. MUDr. Evy
Sykové, DrSc., senátorky za Prahu 4.

So 3.

10.00 – 19.00 hod. DEN ZDRAVÍ
TJ Sokol Praha Podolí. Info na str. 3.

So 3., 10., 17. a 24. 8.00 – 13.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY SPOŘILOV
Roztylské náměstí.

Každé po

15.00 – 17.00 hod. VÝUKA PLAVÁNÍ
Plavecké kurzy pro děti od 3 let a dospělé, kondiční a relaxační
plavání, akvabely. SOU Zelený pruh. Info na www.betynka.eu,
e-mail: info@betynka.eu a tel. 603174519 (po-pá 8.00-12.00 h. v jiném čase zaslat SMS).

Chcete se zapojit do chodu našeho MC? Přijďte mezi nás! MC
Balónek.

Pankrác, Lomnického 1, Nusle. Vstup volný. Info na www.festivalmilujsvujzivot.cz, tel. 608 377 573, festiv@ezotera.cz.

So 10.

Každé út od 20. 9.45 - 10.45 hod.

10.00 – 15.00 hod. POHÁDKOVÝ LES
Na trase vás čeká celá řada pohádkových bytostí, soutěží a zábavy.
V cíli si můžete opéct vlastní špekáčky. Start od altánu v hostivařském lese poblíž hájovny, přístup od zastávky Brechtova. Vstupné
25 Kč/dítě, doprovod dobrovolné. Pořádá Sokol Praha Staré Město.

Po 12. - Pá 16.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte a zdarma vyzkoušejte kroužky z nabídky. Na ukázkové hodiny nutné přihlášení. Více na webu a FB. MC Balónek.
NÁBORY DO KROUŽKŮ PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU
Beachklub Pankrác pořádá nábor dětí od 4 let, amatérů i pokročilých hráčů. Tréninky v areálu ZŠ Horáčkova. Více na www.beachklub.cz.

Každé po od 12. 9.30 - 10.30 hod.

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY NEBO MÍRNĚ POKROČILÉ
Registrace do 7. 9. na mcrybicka@centrum.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné změny, info na www.mcrybicka.com
a FB. Rodinný klub Rybička.

Každé út od 13. 9.15 – 10.00 hod.

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Registrace do 15. 9. na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@
centrum.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné
změny, info na www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.
11.00 - 12.00 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE
Registrace do 15. 9. na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@
centrum.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné
změny, info na www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.

Út 20.

PASEME OVEČKY V BRANICKÉ TŘEŠŇOVCE
Prohlédněte si stádo ovcí, adoptujte ovečku a podpořte pravidelné
pasení Třešňovky. Info na www.podhoubi.cz
9.00 – 16.00 hod. DEN VODY
Rybník Labuť u Kunratického lesa. Info na str. 28.
18.00 hod. KOLA VERSUS AUTA
Promítání švédského filmu. Dům ochránců přírody.
18.00 – 19.00 hod. JAK SE ZBAVIT ZÁVISLOSTI A VYHRÁT
Přednáší: MUDr. Milan Moskala. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.

MALÝ MUZIKANT
Kroužek hudební výchovy pro nejmenší děti od cca 1,5 do 4 let
a jejich rodiče. Info na www.malymuzikant.cz. Hernička Lumpík.

Od út 20.

Út 13. 18.00 – 19.00 hod.

St 21.

10.00 – 19.00 hod. LUMPÍKOVY NAROZENINY
Oslava 1. narozenin herničky Lumpík. Na každého čeká malý dárek
při odchodu. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.
10.00 – 11.00 hod. SENIORSKÉ CVIČENÍ
Sport park Pankrác. Přihlášky den předem na tel. 224 965 721.
18.00 hod. MOTÝL V BYTĚ?!
Přednášející: Jakub Radoš. Dům ochránců přírody.
18.00 – 19.00 hod. CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC WALKING
Rezervace vhodná. Vstupné dobrovolné. Sraz: Klub zdraví Lhotka.

Každou st od 14. 9.00 – 9.45 hod.

Každý čt od 22. 9.45 -10.45 hod.

Každé út

St 14.

Každé út a čt

10.00 hod. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Pouze na rezervace na tel.: 733 761 059. Pro seniory sleva.
www.radostnyzivot.eu. Klub zdraví Lhotka.

Út 6.

10.00 – 11.00 hod. a 15.45 – 16.45 hod. VŠESTRANNÉ
CVIČENÍ
Dopoledne cvičení rodičů s dětmi, odpoledne cvičení pro děti od
3 let. TJ Pankrác, Lomnického 1/1071. Info na info@tjjunior.cz, tel.
605 555 465.

St 7.

9.00 – 16.00 hod. ZA ZVÍŘÁTKY DO KUNRATICKÉHO LESA
Zastávka MHD U Labutě. Info na str. 28.

Čt 8.

KOMUNIKACE A VZTAHY
Návody, jak řešit krize a hádky. Přednáší: PhDr. Josef Hrdinka,
Ph.D., psycholog. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.
TVOŘIVÉ HRÁTKY
Kroužek pro děti od cca 2 do 4 let a jejich rodiče. Během každé
lekce děti vystřídají zpívání a hraní na hudební nástroje. Info na
www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.
9.30 - 10.15 hod. HRÁTKY S BUBNEM
Vhodné pro děti od cca 1,5 roku. Rezervace nutná, SMS předem na
tel. 736 537 019. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou
možné změny, info na www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.
18.00 hod. PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ KRÁSY BELGIE
Přednášející: Jan Kubišta. Dům ochránců přírody.

Čt 15.

9.30 – 12.00 hod WEBOVÁ ANALYTIKA
Seznámíte se s různými měřicími nástroji a jejich benefity. Vstup
zdarma – registrace nutná. Info na www.babyoffice.cz.
18.00 – 21.00 hod. HUDEBNĚ - MEDITAČNÍ VEČER
Hudební meditace muzikoterapeutů Dana a Jany Čadových. Nutná
rezervace. Centrum Dajána.

9.00 – 16.00 hod DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BABY
OFFICE
Prohlédnete si miniškolku, prostory k pronájmu, coworking a navíc
si můžete vyzkoušet zdarma ukázkové lekce z podzimní nabídky
kurzů a výcviků pro děti i dospělé (mindfulness výcvik pro dospělé
a děti od 5 let; jóga pro dospělé; trdlohrátky pro děti od 4 do 8
měsíců; jógové hrátky s angličtinou). Vstup zdarma, program pro
děti zajištěn. Info a registrace www.babyoffice.cz. Areál Zálesí naproti Thomayerově nemocnici.
18.00 – 19.30 hod. IMPROZÁPAS V TŘEŠŇOVCE
Branická Třešňovka se promění v divadelní prostor pod širým nebem. Karimatky, polštářky, židličky s sebou. Vstupné dobrovolné.
Info na jan.cech@podhoubi.cz, tel.: 774 481 835.

Pá 16.

Pá 9.

VÝSTAVA EZOTERA
Prodejní výstava a poradny alternativní a klasické medicíny. Hala TJ

9.30 – 10.30 hod SETKÁNÍ AKTIVNÍCH RODIČŮ

11.30 – 12.30 hod. SENIORSKÉ CVIČENÍ
Sport park u Podolské vodárny. Přihlášky den předem na
tel. 224 965 721.

Každý pá od 16. 9.30-10.15 hod.

MALÝ MUZIKANT
Kurz je určen dětem od 18 měsíců do 4 let s doprovodem. Rezervace
a zápis na malymuzikant.webooker.eu. Více informací na www.malymuzikant.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné
změny, info na www.mcrybicka.com a FB. Rodinný klub Rybička.

So 17. (10.00 – 19.00 hod.)
a ne 18. (10.00 – 18.00 hod.)

17.30 – 18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.
10.00 – 12.00 hod. PODPŮRNÁ SKUPINKA PŘI KOJENÍ
Získáte cenné informace a můžete sdílet své zkušenosti s ostatními
ženami. Nutné přihlášení. Více na webu a FB. MC Balónek.
ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE
Registrace do 15. 9. na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@
centrum.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné
změny, info na www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.
11.00 -12.00 hod. GRAMATICKÝ KURZ ANGLIČTINY PRO
STŘEDNĚ POKROČILÉ
Registrace do 15. 9. na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@
centrum.cz. Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné
změny, info na www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.
16.00 -17.00 hod. VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA
Pro děti od 4 let bez přítomnosti rodičů. Ukázková hodina zdarma
ve čtvrtek 15. 9. Registrace nutná na mcrybicka@centrum.cz.
Z důvodu rekonstrukce nových prostor jsou možné změny, info na
www.mcrybicka.com a FB Rodinný klub Rybička.

Čt 22.

16.00 hod. KONCERT
V kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici se uskuteční vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Vstup volný.
14.00 – 18.00 hod. SLUŠNĚ BEZ AUT
Info na str. 12.
17.00 – 19.00 hod. POSVÍCENÍ S PASENÍM OVEČEK
Pořiďte si do špajzu domácí marmelády, zeleninu a další z branických zahrádek. Děti se mohou těšit na rozmanité radovánky. Více
informací a mapa na www.podhoubi.cz, sraz přímo v sadu Třešňovka. Kontakt: jana.budova@podhoubi.cz, tel.: 776 356 959.
19.00 – 21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Pá 23. - so 24.

OCTOBER FEST
Pokračování nejslavnějšího svátku piva ve Žlutých lázních. Tradiční
občerstvení (preclíky, Leberkäse), bavorská hudba.

So 24.

13.00 – 18.00 hod. NAROZENINOVÁ OSLAVA
Oslava 20 let fungování MC Balónek. Muzika s kapelou Sakra
Mejdlo, bohatá tombola, vystoupení Prague Eagle Cheerleaders,
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kalendáriumnazáří
skákací hrad, občerstvení, malování na obličej, známé tváře, nabitý
program.

Ne 25.

10.00 – 17.00 hod. PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ
A-park, Ledařská ulice, Braník. Info na str. 3 a 12.

Út 27.

18.00 hod. BORNEO
Přednášející: Antonín Jančařík. Dům ochránců přírody.

Čt 29.

9.00 – 11.00 DEJ SI PROSTOR A BUĎ FIT!
Workshop koučování s výživovým poradenstvím. Info a registrace
www.babyoffice.cz.
19.00 – 21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Sdílení pocitů, malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čarách a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum
Dajána.

KONTAKTY:
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
Dům ochránců přírody
Michelská 5, Praha 4
tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz
www.dumochrancuprirody.csop.cz

RC Rybička
Stallichova 512/4, Praha 4
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz,
FB Rodinný klub Rybička.
Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác
(hned u metra)
Přihlášky a rezervace na tel.: 721 040 045.
akce@dajanapraha.cz,
www.dajanapraha.cz

5. po
13.00-17.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V NAHRÁVACÍM STUDIU HOBBY CENTRA 4 pro všechny,
kteří mají zájem o natočení vlastního CD (muzikanti,
recitátoři, rodiče s pohádkami) nebo pro ty, kteří ještě
profesionální nahrávací studio neviděli.
7. st
14.00-17.00 hod. ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS
na náměstí Míru – aktivní nabídka volnočasových činností
domů dětí a mládeže nejen v Praze 4 – hry, tvořivé dílny,
soutěže, vystoupení.
14. st
10.00-16.30 hod. HOBBYFEST 2016 – akce
pro všechny zájemce o smysluplné trávení volného času.
Hobby centrum 4 představí nabídku pro školní rok

MČ Praha 4 připravila na 22. 9. od
14.00 hod. v Nuselské radnici (Táborská ul., sál č. 205) pro rodiče besedu se
zkušenou pedagožkou a učitelkou speciální mateřské školy, které mají velké
zkušenosti s hyperaktivními dětmi
a dětmi s ADHD. Přijďte zjistit, co potřebují vaše děti pro svůj zdravý psychický vývoj a co vám může pomoci
v různých výchovných situacích.

(red)

na 20. října od 17 hod. a vystoupí
Markéta Janoušková v pásmu Folklore Classic. Vstupenky v hodnotě
50 Kč lze zakoupit v pobočce Czechpointu v budově ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.

(red)

CHCETE POMÁHAT NEVIDOMÝM?
Zapsaný spolek Okamžik hledá dobrovolníky, kteří by mohli alespoň jednou měsíčně doprovázet nevidomé lidi při různých pochůzkách po Praze (k lékaři, na
úřady, na nákupy apod.) nebo navázat dlouhodobější spolupráci s konkrétním
nevidomým, v rámci které by se pravidelně věnovali společným aktivitám (např.
sportu, kulturním aktivitám, předčítání, vizuální pomoci doma).
Zářijový výcvik nových dobrovolníků proběhne v termínech 13., 20. a 27. září,
vždy od 17.00 do 20.00 hodin a předchází mu osobní schůzka. Další výcvik se
uskuteční v listopadu. Termíny na www.okamzik.cz. Kontakty: tel. čísla 775 209
(red)
055, 604 841 926, 233 379 196 nebo na e-mailu dc@okamzik.cz.
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Baby Office
B3, Pod Višňovkou 1662/25
Tel. 603 564 243, www.babyoffice.cz

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

HUDBA PODZIMU ZAZNÍ V NUSLÍCH
MČ Praha 4 zve na Hudbu podzimu,
na dva zajímavé koncerty do Nuselské radnice, Táborská 500/30. První
se uskuteční 22. září od 17 hodin,
nese název Pocta Karlu IV. a v komponovaném pořadu se představí Musica Bohemica. Druhý je připraven

MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Tel.: 241 712 071, www.mcbalonek.cz

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

BESEDA O DĚTSKÝCH RITUÁLECH
Malé děti potřebují cítit kolem sebe
jistotu, bezpečí, důvěru v blízké
osoby. Jedním z faktorů, které jim
tyto pocity přinášejí, jsou pravidla,
z kterých vznikají rituály provázející je každý den. Zvláště pak pro hyperaktivní děti a děti s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) jsou navyklé rituály nesmírně
důležité. Symbolizují pro ně zaběhlý řád, který je uklidňuje.

Ekoškolka Rozárka – Ekocentrum Podhoubí
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník
www.podhoubi.cz

2016/2017 dětem, mládeži, rodičům i seniorům v parku Na
Pankráci.
22. čt
14.00-17.30 hod. DRAČÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
pro rodiče s dětmi. Pavilon D, dílna Sedmikráska.
28. st
7.00-21.00 hod. JEDNODENNÍ VÝLET DO
BRATISLAVY (prohlídka starého města a nejvýznamějších
pamětihodností, osobní volno).
Zápis do zájmových útvarů Hobby centra 4 –
kroužků, klubů, a kurzů začíná 1. 9. od 8.00
v pavilonu A a v klubu Amfora (Pujmanové 9).

Fotbalová abeceda
Sportovní odpoledne pro děti od 4 do 12 let spojené s náborem se koná na hřišti
FC Tempo Praha v ulici Ve Lhotce ve dnech 7. září a 4. října vždy od 16 hodin.
K účasti stačí sportovní oblečení a chuť si hrát.

akce
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA AKCI POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY
ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

AKCE POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY
ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

POHÁR SENIORÙ
PRAHY 4 V TENISE
22. 9. 2016 OD 8.30 DO 18,30 H.
TENISOVÝ KLUB KONSTRUKTIVA
(MEZI SKLADY 107/3, PRAHA 4 - KRČ)

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Zúčastnit se
mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo jsou
členy sportovních klubů v Praze 4. Podmínka účasti je věk
nad 60 let v roce 2016 (tři věkové kategorie: ženy nad 60 let,
muži nad 60 let a muži nad 70 let).

STARTOVNÉ
A PŘIHLÁŠKY

Přihlášky odevzdávejte v TK Konstruktiva, na informačních
centrech MČ Praha 4 nebo zašlete e-mailem na adresu:
TKK@TKK.cz.. Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci.
Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (do 9.30 h)
v den a místě konání turnaje (22. 9.). Senioři se účastní zdarma.

DOPROVODNÝ
PROGRAM

Připravené je živé hudební vystoupení, lékařské poradny,
masáže a fyzioterapie.

STRAVOVÁNÍ

Pro hráče (a jejich doprovod) bude připravena snídaně
formou rautu, k obědu bude polévka a guláš s chlebem,
večerní raut bude formou studených mís. Po celou dobu
turnaje bude k dispozici zdarma voda.

Kategorie
(nevyplňujte!):

PŘIHLÁŠKA
ČTYŘHRA MUŽŮ / ČTYŘHRA ŽEN
Přihlášku odevzdávejte v TK Konstruktiva, na informačních centrech MČ Praha 4 nebo
zašlete e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz.. Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci.
Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (v 9.15 h) v den a místě konání
turnaje (22. 9.).

Jméno a příjmení:
Datum narození:

(Podmínka účasti je věk nad 60 let v roce 2016.)

Bydliště, zaměstnavatel nebo klub:

(Zúčastnit se mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo jsou členy sportovních klubů v Praze 4.))

Kontakt (telefon/e-mail):
Jméno a příjmení partner(a/ky) na čtyřhru:

(Pokud nemáte partnera, nevyplňujte, partner Vám bude přidělen.)

ČTYŘHRA ŽEN NAD 60 LET

Prohlašuji, že mi můj zdravotní stav umožňuje účast na Poháru seniorů Prahy 4 v tenise
a přijímám riziko spojené se zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží během soutěže.

ČTYŘHRA MUŽŮ NAD 60 LET

Stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené jsou pravdivé.

ČTYŘHRA MUŽŮ NAD 70 LET

Datum:

Podpis:

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA
DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA
DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA AKCI POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY
ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

AKCE POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY
ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA
Kategorie
(nevyplňujte!):

PŘIHLÁŠKA
ČTYŘHRA MUŽŮ / ČTYŘHRA ŽEN
Přihlášky odevzdávejte v TK Konstruktiva, na informačních centrech MČ Praha 4
nebo zašlete e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz. Přihlašovat se mohou pouze dvojice.
Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (do 9.30 h) v den a místě konání
turnaje (1. 10.).

Název týmu:
Jména dvojic:

Sobota 1. října 2016
od 8.30 do 19 hodin
ZÁKLADNÍ
INFORMACE

STARTOVNÉ
A PŘIHLÁŠKY

DOPROVODNÝ
PROGRAM
STRAVOVÁNÍ

Tenisový klub Konstruktiva
Mezi sklady 107/3, Praha 4

Tenisový turnaj ve čtyřhře určený pro rodinné příslušníky.
Zúčastnit se mohou rodiny s trvalým pobytem v Praze 4,
nebo lidé, kteří jsou členy sportovních klubů v Praze 4
a nebo jsou na Praze 4 zaměstnáni. Věk není omezen.
Soutežit se bude v kategoriích KAT A v páru jedno dítě
do 11 let a KAT B v párech bez omezení.
Přihlášky odevzdávejte v TK Konstruktiva, na informačních
centrech MČ Praha 4 nebo zašlete e-mailem na adresu:
TKK@TKK.cz. Přihlašovat se mohou pouze dvojice.
Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (do 9.30 h)
v den a místě konání turnaje (1. 10.). Rodinné dvojice se
účastní zdarma.

(S vyznačením kapitána týmu.)

Bydliště kapitána, zaměstnavatel nebo klub:

(Zúčastnit se může jedinec, který bydlí nebo pracuje v Praze 4 nebo je člen sportovních klubů v Praze 4.)

Kontakt na kapitána (telefon/e-mail):
Kategorie:

KAT A ❏

KAT B ❏

Prohlašuji, že mi můj zdravotní stav umožňuje účast na Turnaji rodinných dvojic Prahy 4 v tenise
a přijímám riziko spojené se zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží během soutěže.
Stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené jsou pravdivé.

Připravené je živé hudební vystoupení, soutěže a atrakce
pro děti po celý den.
Pro hráče (a jejich doprovod) bude připravena snídaně
formou rautu, k obědu bude polévka a guláš s chlebem,
večerní raut bude formou studených mís. Po celou dobu
turnaje bude k dispozici zdarma voda.

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

Datum:

Podpis:

AKCE JE FINANČNĚ PODPOŘENA
DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
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senioři
BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu

Dne 11. srpna oslavila 80. narozeniny

Marta Klůzová z PANKRÁCE
Milá maminko, přeji ti za nás za všechny
opravdu hodně zdraví, pohodu a spokojenost i do dalších let. Máme tě moc rádi, Marta a Mário, David s Veronikou
a Emička a samozřejmě Amy a Aby.

Dne 15. září oslaví 80. narozeniny

VĚNCESLAVA Horáková
z Novodvorské
Vše nejlepší přejí manžel a synové
s rodinami.

STOVKU BY HÁDAL
MÁLOKDO
Do pomyslného klubu stoletých v Praze 4 vstoupila
v závěru května i paní Marie Dohnalová. Čilá a energická dáma se nějaký čas oficiálnímu blahopřání od starosty městské části Praha 4 Petra Štěpánka vyhýbala
a věnovala se rodině a přátelům, ale po měsíci se nechala přemluvit ke krátké návštěvě radnice, která se jí
nakonec velmi líbila. Byla sice trošku překvapená, že
radnice přesídlila z Nuslí na Budějovickou, ale během
setkání se starostou se živě zajímala o nevšední výhled
z nejvyššího radničního patra. Kromě střípků z jejího
dlouhého života se probírala i otázka výtahu, který
v domě, kde bydlí, kvůli odporu jednoho z vlastníků stále není realizován. Držme tedy paní Dohnalové palce,
aby jí zdravíčko sloužilo jako dodnes a tři patra bez vý(red)
tahu se stala v dohledné době minulostí. 

■ Jubilantce pogratuloval starosta Petr
Štěpánek. Foto: MČ Praha 4

Oslava svátku seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. MČ Praha 4 připravila na oslavu svátku seniorů hudební a taneční odpoledne pod názvem
„Senioři jak víno – vínečko rudé“, které se uskuteční 4. října od 14.00 hodin v KC Novodvorská.
Pro účastníky je tentokrát připraveno vystoupení cimbálové muziky, tradičně též malé občerstvení a tombola.
Lístky je možné si vyzvednout 27. 9. od 8.00 do 8.30
hodin na přepážce č. 34 v přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/10. Lístky budou vydávány pouze po předložení vlastního občanského průkazu a splnění podmínek
– věk nad 63 let a trvalé bydliště v MČ Praha 4.  (red)
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MČ PRAHA 4 ZVE SENIORY NA TRÉNINKY PAMĚTI
V loňském roce nabídla MČ Praha 4 svým seniorům
celkem osm kurzů trénování paměti, které se setkaly
s velkým ohlasem. Z tohoto důvodu se rozhodla MČ
Praha 4 pokračovat ve spolupráci s organizací Senior-Help, s.r.o., a od října opět nabízí pro seniory od 63
let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 celkem 7 bezplatných pětidílných kurzů trénování paměti.
Čtyři kurzy jsou určeny pro začátečníky, kteří
nemají s trénováním paměti zatím žádné či jen
malé zkušenosti, další tři jsou pro pokročilejší
zájemce, kteří se již zúčastnili kurzů v loňském
roce či mají už nějaké zkušenosti. „V žádném
případě není třeba se obávat nějakého testování
či zkoušení. Cílem kurzů bude ukázat, že trénování paměti je velice účinná a zároveň zábavná
cesta k udržení co nejlepší mentální kondice,
zachování soběstačnosti, sebevědomí a radosti
ze života,“ uvedla Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ),
zástupkyně starosty. Důraz tréninku je kladen
na využití v běžném životě a na představení
všech složek, které mentální kondici podporují.

Místo akce je v Nuselské radnici
Kurzy budou probíhat stejně jako loni buď v pon-

POZNEJTE BLÍŽE UNGELT

dělí nebo ve středu od 10.00 do 11.30 hod., nebo
od 12.30 do 14.00 hod. ve 2. patře Nuselské radnice v Táborské ulici (místnost č. 205). Maximální počet účastníků kurzu je 18 a na kurz je možné se přihlásit pouze jednou, a to buď do začátečníků, nebo do pokročilejších. První tři běhy
proběhnou v termínech: začátečníci v pondělí:
3. 10.; 10. 10.; 17. 10; 24. 10. a 31. 10. od 10.00 nebo 12.30 hod., pokročilejší ve středu: 5. 10.;
12. 10.; 19. 10; 26. 10. a 2. 11. od 10.00 hod. Na
tyto tři kurzy je možné se přihlašovat na bezplatné telefonické lince 800 100 128 již od středy 14.
září od 8.00 hodin až do zaplnění celkové kapacity. Další čtyři pětidílné kurzy pak proběhnou
v listopadu, a to opět buď v pondělí 7. 11.,
14. 11., 21. 11., 28. 11.a 5. 12 od 10.00 a 12.30 h.,
nebo ve středu 9. 11.; 16. 11.; 23. 11.; 30. 11.
a 7. 12. od 10.00 a 12.30 h., a to v délce 90 minut. Termín přihlášek na tyto pozdější kurzy
bude oznámen v říjnovém čísle časopisu Tučňák
a na seniorwebu http://www.praha4.cz/seniorweb. Pokud by z neočekávaných důvodů došlo
k případné změně některého termínu či místa
konání, vše bude včas oznámeno.
(red)

Týn (také nazývaný Týnský dvůr či Ungelt) je
jednou z nejcennějších pražských památek. Nalezneme jej nedaleko Staroměstského náměstí
a areál tvoří 18 domů. V raném středověku zde
byl opevněný kupecký dvůr, který byl oddělen od
ostatního města příkopem a zdí. Za ochranu bylo
nutné platit, z tohoto poplatku se vyvinulo povinné clo (staroněmecky ungelt). Od 11. století bylo

toto místo střediskem mezinárodního obchodu
v Praze. Kromě celnice, která zde fungovala od roku 1774, byl v Týnském dvoře k dispozici i kostel
a nemocnice. Od 14. století pak začali kolem dvora
pražští měšťané stavět obytné domy. MČ Praha 4
připravila na 22. září od 10.00 hodin zajímavou
procházku těmito místy s odborným výkladem
PhDr. Evy Havlovcové. Přihlášky jsou přijímány telefonicky od 12. září od 8.00 hod. – viz tabul(red)
ka akcí. 

Senior Hobby klub

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

Pravidelné aktivity:
Po 9.00-10.30 hod.
KURZ KRAV MAGA – trénink přirozených a intuitivních reakcí ve stresových situacích aneb jak se
ubránit proti všemožným útokům. Senior Hobby
klub v Klubu Amfora, Pujmanové 9.

vednosti a doplňovat je o nové znalosti. Hobby
centrum 4.

Út 8.30-10.30 hod.

Akce:
28. st 7.00-21.00 hod.
JEDNODENNÍ VÝLET DO BRATISLAVY (procházka po
historických pamětihodnostech, osobní volno)

STOLNÍ TENIS – pravidelné setkávání u ping-pongových stolů. Senior Hobby klub v klubu Amfoa.
10.00-11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI v přízemí pavilonu A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4.
17.00-18.00 hod.
KURZ RELAXACE – pravidelná hodina aktivního duševního odpočinku s relaxačními a meditačními
technikami. Senior Hobby klub v klubu Amfora.
St 10.00-11.30 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – pro ty, kteří
chtějí zvládnou základy práce na počítači. Hobby
centrum 4.
Čt 10.00-11.30 hod.
POČÍTAČE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ
– pro ty, kteří chtějí procvičovat získané do-

18.00-19.00 hod.
KURZ DĚJIN UMĚNÍ – především vizuální procházka
vývojem malířství, sochařství a architektury od pravěku po současnost. Senior Hobby klub v klubu Amfora.

Připravujeme na říjen:
Nový ročník VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU s tématy Potraviny a spotřebitel a Evropské kulturní
hodnoty.
Út 12.30-14.00 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY – pro ty, kteří
chtějí zvládnout základy práce na počítači. Hobby
centrum 4.
Čt 9.00-11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Vstup zdarma.
9.30- 11.00 hod. KERAMICKÝ TŘÍMĚSÍČNÍ KURZ.
Hobby centrum 4.

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

senioři
PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
Září 2016
Prohlídka výstavy „Retro“ v galerii
Tančící dům

15. 9. od 14.00 a 15.00 h.,
sraz před galerií Tančící dům,
Jiráskovo nám. 1981/6

přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 5. 9. – 2x 20 míst; snížené
vstupné pro seniory a skupinu
40 Kč/os.

Mlýny, ostrovy, nábřeží a mosty – pro- 20. 9. od 10.00 h., sraz
cházka s průvodcem
u Tančícího domu na konci
Resslovy ulice

přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 5. 9. – 35 míst

Pojďte s námi do Ungeltu – procházka
s průvodcem

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 12. 9. – 35 míst

22. 9. od 10.00 h., sraz
před domem U Kamenného
zvonu na Starom. náměstí

Karel IV. - Lucemburkové a Staré Město 27. 9. od 14.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku
– procházka s průvodcem
Prašnou bránou, směr ul. Na 800 100 128 od 12. 9. – 35 míst
Příkopě
Šternberský palác – „Jak se dívat na obrazy – úvod do základního pojmosloví“ - prohlídka obrazů NG s komentovaným výkladem
(opakování cyklu – 1. část)

29. 9. od 10.00 h., sraz před
vchodem do Šternberského
paláce, Hradčanské nám. 15,
Praha 1

Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. 29. 9. od 14.00 h., malý sál
– 4. část „Karel IV. – manžel“
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 19. 9. – 20 míst;
snížené vstupné 150 Kč/os.*,
lektora hradí MČ P4.
*pro jednorázový vstup do všech
šesti stálých expozic NG v Praze
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 19. 9. – 50 míst

říjen 2016
Neseďte doma, přijďte za námi (6) –
4. 10. od 14.00 h.,
„Senioři jak víno – vínečko rudé“ - oslava dne KC Novodvorská
seniorů při skleničce vína s hudbou k tanci
i poslechu; tombola

výdej vstupenek 27. 9. od 8.00
do 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ
Praha 4, Antala Staška - 160 míst
– jen na vlastní OP!

Pankrác v proměnách času – procházka
s průvodcem

6. 10. od 10.00 h., sraz
u metra Pankrác na zastávce
autobusů č. 193 a 121

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 26. 9. – 35 míst

Jak se vyrovnávat se stresem – přednáš- 6. 10. od 14.00 h., malý sál
ka PhDr. Bártové
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 26. 9. – 50 míst

„Otec vlasti Karel IV.“ – přednáška

11. 10. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku
Nuselské radnice
800 100 128 od 3. 10. – 50 míst

Anežský klášter – „Poklady gotického malířství a sochařství“ – prohlídka obrazů NG
s komentovaným výkladem (opakování cyklu)

13. 10. od 10.00 h., sraz
u vchodu kláštera, U Milosrdných 17, P1

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 10. - 20 míst;
snížené vstupné 150 Kč/os*, lektora hradí MČ P4
*pro jednorázový vstup do všech
šesti stálých expozic NG v Praze

Pozn.: Přihlášky na akce jsou přijímány výhradně telefonicky na bezplatné lince 800 100 128. Tyto telefonické přihlášky jsou přijímány podle pořadí,
jak se kdo dovolá, a to do vyčerpání kapacity. Pokud bude o akci zvýšený zájem, rádi ji zopakujeme. Nechoďte prosím na akce bez přihlášení.

ZAVZPOMÍNEJTE NA UPLYNULÁ LÉTA
Výstava „Retro“ v galerii Tančící dům vás vrátí
zpátky do éry 70. a 80. let v Československu.
To nejlepší z té doby představí reálné instalace
panelákových bytů včetně spotřebičů a celkového bytového vybavení s designovými předměty
denní potřeby. Další část expozice je zaměřena
na životní styl, módu i trávení volného času.
Připomenete si rovněž produkty a originální
obaly výrobků předních národních podniků,
například Kofola, Eta, JAWA, Tesla aj. Můžete

se těšit také na unikátní kostýmy Heleny Vondráčkové, Karla Gotta, Libuše Šafránkové a dalších. To vše je doplněno audiovizuálními ukázkami, fotografiemi a kostýmy z filmů. Výstavou
RETRO 70. a 80. let vás provede animovaná postava pana Vajíčka, která oddělovala reklamní
spoty v Československé televizi. MČ Praha 4
zajistila dvě prohlídky na 15. září od 14.00
a 15.00 hodin, přihlášky jsou přijímány od 5.
září – viz tabulka akcí.
(red)

DOTOVANÉ PLAVENKY
OPĚT V PRODEJI
Prodej dotovaných plavenek do bazénu v Podolí začne
1. září, cena jednoho lístku je 28 Kč. „Dotované plavenky pro seniory od 63 let s trvalým pobytem na území
MČ Praha 4 zůstávají pro radnici Prahy 4 stále prioritou. Velmi oblíbené rehabilitační cvičení se bude rozbíhat od října, sledujte proto říjnové číslo časopisu Tučňák, kde se dozvíte termíny zápisu,“ uvedla Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty.
Co je třeba vědět dřív, než si půjdete zakoupit plavenky?
- vstupenky jsou určeny všem občanům starším
63 let a držitelům ZTP průkazů s trvalým pobytem na území MČ Praha 4.
- plavenky budou opět distribuovány všemi
IC MČ Praha 4 vyjma IC Kunratice.
- při prvním nákupu plavenek bude seniorům
zdarma vystaven plavecký průkaz. Při každém
dalším nákupu se zájemce musí tímto průkazem
prokázat a nákup bude zaznamenán označením
v příslušné kolonce v plaveckém průkazu.
- každý senior a držitel ZTP průkazu může tímto
způsobem získat dvě plavenky v daném měsíci.
Plavenky jsou určeny pouze pro držitele plaveckého průkazu.
- plavenky budou prodávány do vyčerpání
jejich počtu a zakoupené se již nevyku(red)
pují zpět!

PODZIMNÍ POČÍTAČOVÉ
KURZY S NOVINKOU
I letos na podzim budou zahájeny počítačové kurzy
pro seniory. Jsou určeny jak úplným začátečníkům,
tedy těm, kteří nemají s počítačem žádné zkušenosti,
tak i pokročilým, kteří si mohou znalosti na PC oprášit a zdokonalit. Pro nadšené fotografy bude připravena novinka - digitální fotografie a jejich úpravy.
Veškeré informace o podzimních počítačových kurzech, které budou probíhat v některých základních
školách v Praze 4, včetně termínů přihlášek, budou
(red)
zveřejněny v říjnovém čísle Tučňáka.

ZEMŘEL KAREL KRTIČKA
Dne 17. srpna nás navždy opustil
Karel Krtička, novinář a spoluzakladatel oddílu Lvíčata z Prahy 4.
Dlouhá léta publikoval své
články, sloupky, fejetony, rozhovory a reportáže v Mladém
světě, později pak například
v Právu. Jako vedoucí oddílu
pracoval s dětmi a mládeží ve
volném čase 35 let a přispěl tak k výchově několika generací. Díky jeho práci objevilo mnoho mladých lidí svůj životní směr, pevná kamarádství
a lásku k přírodě.
Rozloučíme se s ním 31. srpna ve 14 hodin ve
(red)
velké obřadní síni krematoria Strašnice.
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září

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
14. st 19.00 Manželské vraždění
		
(E. E. Schmitt)–komedie
15. čt 19.00 Generálka–zadané (J. Hubač)
		- komedie
18. ne 19.00 Paní plukovníková ( B. Ahlfors)
		- komedie
19. po 19.00 Generálka
20. út 19.00 Shylock (Mark Leiren-Young)–drama
21. st 19.30 Generálka
22. čt 19.00 Zahraj to znovu, Same (W.Allen)
		- komedie
23. pá 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
		- komedie
24. so 19.00 Poslední aristokratka
25. ne 19.00 Paní plukovníková
26. po 19.00 Poslední aristokratka
29. čt 19.00 Já, Francois Villon (J. Hubač,
		
O. Brzobohatý, P. Vrba)–muzikál
30. pá 19.00 Práskni do bot (O. McCafferty)
		- komedie

kultura/společnost

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
5. po 18.00	Neuslužické plenéry - vernisáž
6. út 19.00 	Přednáška o architektuře
		
s D. Vávrou + křest DVD
7. st 19.30	Tajemství divadla Sklep aneb
		Manuál na záchranu světa
		- kinokavárna
11. ne 18.00 	Matthew W Smith / London
		
- výstava fotografií, vernisáž
12. po 19.00 	Potrestaný záletník
		
- Georges Feydeau. ZUŠ Modřany
13. út 19.00 	Trabantem napříč Tichomořím
		- přednáška
14. st 19.30 	Smrtelné historky - kinokavárna
19. po 19.30 Besídka 2016 - tradiční představení
		divadla Sklep
20. út 19.30 Besídka 2016
21. st 19.30 	Výběr z Besídek
22. čt 20.00	Radůza s kapelou - koncert
25. ne 18.00 	Klára Stodolová: akvarely
		- vernisáž
28. st 19.30	Teorie tygra - kinokavárna

Divadlo Na Fidlovačce

Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040, e-mail: pokladna@fidlovacka.cz

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz

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

6. út
7. st
8. čt
9. pá
14. st
14. st
15. čt
16. pá
17. so
20. út
21. st
23. pá
24. so
30. pá

19.30	Nerušit prosím - činohra
19.30 	Techtle Mechtle - činohra
19.30 	Eva tropí hlouposti - činohra
19.30 	Jen žádný sex, prosím - činohra
19.30 Familie - veřejná generálka, činohra
19.30 	Eva tropí hlouposti - činohra
19.30 Familie - PREMIÉRA, činohra
19.30 	Magor - činohra
15.00 Familie - činohra
19.30 	Jeptišky - muzikál
19.30 	Až naprší a uschne - činohra
19.30 	Magor - činohra
15.00 Familie - činohra
19.30 Familie - činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
7. st
10. so
12. po
21. st
22. čt
24. so
27. út
29. čt

19.30 	Můj báječný rozvod - činohra
19.30 	Nejlepší kamarádky - činohra
19.30 	Tři holky jako květ - činohra
10.30 	Umění vraždy - veřejná generálka, činohra
19.30 	Umění vraždy - PREMIÉRA, činohra
15.00 	Umění vraždy - činohra
19.30 	Tři holky jako květ - činohra
19.30 	Můj báječný rozvod - činohra

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči
seniorům, kteří potřebují kvůli věku nebo zdravotnímu
stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství • Osobní asistence • Domov pro seniory •
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na www.sueryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
12. – 13., po – út 10.00 – 18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
13., út 11.00 – 18.00 hod.
BALKÁNSKÁ KUCHYNĚ
Restaurace Michelský dvůr připraví řadu pokrmů, které
tentokrát ocení především příznivci balkánské kuchyně a jižní
Evropy.
20., út 11.00 – 18.00 hod.
GRILOVÁNÍ
Přijďte do restaurace Michelský dvůr ochutnat grilované
hovězí, vepřové, kuřecí steaky, grilovanou zeleninu.
26., po 15.00 – 18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. Restaurace
Michelský dvůr.

Letní divadelní dvůr Braník
Nová divadelní scéna v Dominikánském dvoře, Branická 44/44, Praha 4, Braník
www.letnidivadelnidvur.cz
1. čt 20.30 R. Cooney: Běž za svou ženou - komedie
2. pá 20.30 R. Cooney: Běž za svou ženou - komedie
3. so 20.30 R. Cooney: Běž za svou ženou - komedie
9. 14.00 – 02.00 JAZZOVÉ PIVO
Jazzové dny spojené s vynikajícím místním pivem, které můžete vychutnávat při poslechu takových osobností tohoto žánru jako Filip Gondolán, Clarinet Factory, Petr Kroutil Orchestra, Pavel Jakub Ryba, Imran Zangi, Aqua Jazz a dalších. 
(red)

program září 2016
14. 9. od 18:00 cestopisná přednáška Korsika
18. 9. 14:00 až 18:00 Taneční odpoledne pro seniory
22. 9. 19:00 Marek Novotný a Mili Janatková, jazzový koncert
Zápis do kurzů v KCN
Výtvarné kroužky, keramika, olejomalba
Taneční studio Elemets
Kurz animování pro děti
Hudební kroužky – kytara, klavír, flétna a housle
Pohybové kurzy – jóga, pilates, sebeobrana
Kurzy pro seniory
Nově – dramatický kroužek TLD Zvoneček
A mnoho dalších kurzů!
Zápis probíhá v září, přijďte si vybrat nebo vyzkoušet
vybraný kroužek 17. září na Zažít Jílovskou jinak.
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Cyklotrasu Praha–Vídeň
oživí cyklojízda

Cyklojízda, jejímž cílem je oživit pražský úsek dálkové cyklotrasy Greenways Praha - Vídeň, se
uskuteční 18. září. Start je v 10 hodin od infopanelu pod tubusem metra v Centrálním parku Prahy 13. Do MČ Praha 4 dorazí peloton kolem 11.00–11.30 hodin, a to na hřiště na Mlejnku.
„Je to akce určená pro širokou veřejnost, vítán je každý, kdo má jízdní kolo a chuť strávit pár
hodin příjemnou projížďkou po zajímavé trase,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ)
a dodal: „Přijďte a podpořte alternativní způsob dopravy a udržitelný rozvoj.“
Trasa je dlouhá 23 kilometrů, vede Prokopským údolím do Hlubočep a přes Prahu 4 Michelským a Kunratickým lesem do Újezdu u Průhonic. Návrat je individuální po cyklostezce nebo
metrem kolem 13. hodiny. Každý účastník obdrží leták o stezce s vyznačenou trasou. Cyklotrasa
Greenways Praha - Vídeň začíná u Nepomuckého rybníka v Praze 13 a končí na okraji Vídně.
Pražská část bude proznačená logem GW. Cyklojízda se koná v součinnosti s městskými částmi,
na jejichž území trasa Greenways Praha - Vídeň leží, ve spolupráci s hlavním městem Prahou
a Nadací Partnerství. Je také součástí Evropského týdne mobility a Dne greenways. Info na
www.greenways.cz. 
(red)

inzerce
Hledáte zkušeného
praktického lékaře pro dospělé v Praze 4?
MUDr. Barbora Rulíšková
a její ordinace splňují
nároky na kvalitní péči
a vstřícný přístup.
Stále přijímáme nové
pacienty.
Nabízíme-možnost objednání na konkrétní čas telefonicky nebo e-mailem
• komunikace i e-mailem
• moderně vybavená ordinace, CRP, Quick, Strept test
a další na počkání v ordinaci
• spolupráce se specialisty, možnost dalšího dovyšetření
(rtg, sono, krevní odběry atd) v místě
• pracovně lékařské služby
• spolupráce s většinou pojišťoven
• wifi v čekárně

SC-351837/08

KLUCI, HOLKY
– ZAČNĚTE
SPORTOVAT!
atletika, míčové
hry, sebeobrana
a KARATE
MASADA Praha zve
všechny zájemce na
nábor nových členů.
Cvičíme v ZŠ Jižní IV.
Spořilov od 6. září každé
úterý a čtvrtek vždy
od 16:30 hod.
Více informací najdete
na našich stránkách
www.karatemasada.cz
SC-361942/01

BP bezpečnostní a protipožární dveře.
Ochraňte sebe i Vaši domácnost.
Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové
žebrování. Akustická izolace až 46db.
Až 14-ti bodový systém zamykaní.
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně,
zaměření a kompletní montáže.
Dále nabízíme prodej a montáž vertikálních
a horizontálních žaluzií a sítí proti hmyzu.
Navštivte naši prodejnu!

www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.
SC-361901/02

Objednejte se ke vstupní prohlídce, neváhejte i při
malých potížích, zdraví je to nejcennější, co máme.

CVIČENÍ PRO ZRALÉ ŽENY

Adresa: SINUHET-ordinace PL, Roškotova 1, Praha 4
Kontakt: telefon: 261 105 416
mail: barbora.ruliskova@email.cz
webové stránky: www.ruliskova.cz

Tomáš Munzar
Instalatér

PREVENTIVNĚ ZDRAVOTNÍ ZAMĚŘENÍ
PROTAHOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH
A POSILOVÁNÍ OCHABLÝCH SVALŮ

608 554 617

každý čtvrtek v 17 hod., začínáme 6. 10. 2016
v tělocvičně ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4
za DBK – 5 min. metro Budějovická

Tel. večer: 241 773 598 – Marcela Janoušová

SC-362081/01

SC- 362077/01

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-361938/01

Otvíráme Sbor Alberta Schweitzera veřejnosti ke kulturním akcím.

Začínáme v sobotu 17. září v 17 hodin

Církev československá husitská – bývalá synagoga, U Michelského mlýna 124/27 Praha 4 – Michle

Program: Zpívejte Hospodinu píseň novou – provedení všech Biblických písní
Antonína Dvořáka s průvodním slovem
Účinkují: Jaroslava Zamrazilová – Hermanová (alt), Petr Hladík (tenor) Petr Tvrdek (varhany)
Vstupné dobrovolné

SC-362075/01

EXKURZE
ŽIVOT VČEL

DIVADLO ÚSMĚV
Maňásková a nově také
loutková představení pro
děti, každé úterý od 16:00
v prvním patře centra.

KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:30

PROGRAM NA ZÁŘÍ:
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.

O KOMINÍKU KRYŠTOFOVI
O KOBLÍŽKOVI
KRAKONOŠOVA HOUBOVKA
JAK HONZA VYSVOBODIL PRINCEZNU
(novinka: loutkové představení)

plazanovodvorska.cz

BAZAR
ÚTERÝ
13. ZÁŘÍ 2016
OD 15:30 DO 17:30

NA STŘEŠE CENTRA,
pro účast se registrujte na:
plazanovodvorska@klepierre.com
SC-351841/07
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sociálníoblast

Seriál o sociálních službách v Praze 4

dům seniorů Michle je v několika ohledech jedinečný
Po vstupu do seniorského domu v Michli na návštěvníka dýchne doba, kdy ženy byly cudné
a pánové gentlemany s klobouky a šátky kolem
krku. Interiér totiž nese rukopis let více než dávných, až prvorepublikových. Tedy právě časového úseku, kdy se většina zdejších klientů
narodila…
Registrované sociální a zdravotnické zařízení
zaměřené na péči o seniory totiž vzniklo z komerčního hotelu, což nebývá právě obvyklé. Je
situováno ve velmi klidném prostředí v sousedství Tyršova vrchu a nabízí 60 lůžek. „Umíme se
také postarat o osoby vyžadující specifickou péči, například o klienty imobilní a s různými druhy demence včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby,“ říká ředitelka a jednatelka společnosti Věra Barešová, která sama s manželem zažila, jak je těžké se postarat o nejbližší v senior-

ském věku: „Marně jsme před několika lety hledali pro naše rodiče odpovídající celodenní péči
a došli tak k trpkému poznání, že je to téměř
nadlidský výkon. A proto jsme se rozhodli otevřít vlastní zařízení, ve kterém bude seniorům
nabídnut maximální komfort.“

Lékaře mají jen pro sebe
V roce 2009 manželé získali hotelovou budovu,
kterou měli v dlouhodobém pronájmu, a již
v únoru 2010 byl Dům seniorů Michle otevřen.
Je zaregistrován do sítě sociálních služeb jako
nestátní zařízení a kromě toho je také registrovanou nestátní zdravotnickou ambulancí. „Dovolím si tvrdit, že takový vějíř služeb nikde jinde nemají. Naši klienti mají dvakrát týdně jen
pro sebe praktického lékaře a disponujeme také
vlastní geriatrií, internou, neurologií a chirur-

gií,“ vyjmenovává Věra Barešová. O 60 klientů
(dům je plně obsazen) pečují zdravotní sestry
a ošetřovatelé a společně s osobami pracujícími
v kuchyni a prádelně je to přes 50 lidí.
Čekací lhůty na umístění seniora nejsou nikterak drastické, většinou se pohybují v řádech
týdnů. „Stačí si stáhnout přihlášku z našeho webu a pak se u nás zastavit. Ideální je přinést lékařskou zprávu, abychom mohli posoudit, zda
je možné seniora přijmout,“ radí Věra Barešová.
Úhrada za základní služby se řídí ministerskou
vyhláškou a michelský dům má smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Rodinní příslušníci si
samozřejmě mohou celou budovu prohlédnout
a na všechno se předem informovat. Jen musí
počítat s tím, že od října bude zařízení procházet rozsáhlou rekonstrukcí – zmodernizuje se
kuchyň a dům získá novou klimatizaci i výtah.
Kromě Domu seniorů Michle manželé Barešovi také provozují odlehčovací služby v pronajaté
budově na Roztylském náměstí. „Zde nacházejí
azyl senioři maximálně na několik měsíců. Většinou je to po návratu z nemocnice či v mezidobí, kdy se pro ně hledá dlouhodobý pobyt v sociálním zařízení,“ uzavírá Věra Barešová. (md)
Dům seniorů Michle s.r.o.
Čapkova 400/13
140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: 261 222 789 recepce
Tel.: 603 147 238 ředitelka Věra Barešová
Fax: 261 223 841
e-mail: info@dumseniorumichle.cz
www. dumseniorumichle.cz/

■ V krásném interiéru se i při rehabilitačním cvičení mohou senioři cítit téměř jako
doma. Foto: Dům seniorů Michle

PET VÍČKA MAJÍ TŘETÍHO ADRESÁTA
Pomozte sběrem PET víček již třetímu dítěti,
kterým je tentokrát 28měsíční holčička Elisabeth
(Elinka) ze Spořilova. Ta bydlí ve společné domácnosti s babičkou a tatínkem, který má holčičku soudně svěřenou do výchovy.
„Dívka má středně těžkou oboustrannou vadu sluchu. Ke zdárnému psychomotorickému vývoji, aby
co nejlépe slyšela, potřebuje dva přijímače pro dvě
sluchadla a vzdálený mikrofon Roger Clip on Mic,
který je vhodnější pro malé děti,“ říká radní Ondřej
Růžička (STAN-Tučňák). Do června se vybralo úctyhodných 1421 kg PET víček, které MČ Praha 4 převzala od ZŠ Bítovská, ZŠ Křesomyslova, ZŠ Nedvědovo náměstí (malá budova), ZŠ Jílovská, ZŠ Filosofská
(objekt Filosofská a objekt Jitřní), ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Na Chodovci, MŠ Svojšovická, MŠ Jihozápadní, MŠ Krčská (objekt Tajovského a objekt Kukučínova), MŠ Mezivrší, Gymnázium Budějovická, Gymnázium Na Vítězné pláni, Thomayerova nemocnice,
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Billa s.r.o. Freyova ul.
P9, Billa s.r.o. Křejpského P11 a pavilon B
Vojenského rehabilitačního zařízení Slapy nad Vltavou. Poděkování patří také oby- ■ Elinka si v doprovodu
vatelům Prahy 4 a za- radního Ondřeje Růžičky
městnancům úřadu prohlédla radniční proměstské části. První story. Foto: MČ Praha 4
částku ve výši
9 948,40 Kč zaslala na transparentní účet Elinky společnost EKO trade plus s.r.o. z Českého Těšína, která
si posbíraná PET víčka převzala.
Další svoz PET víček proběhne 27. září. Již
nyní můžete Elince finančně přispět na transparentní účet, který je zřízen u Fio banky, č. účtu
je 2301019521/2010. Adresa účtu je https://
www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301019521.(red)

Dům seniorů Spořilov
Roztylské náměstí 2772/44, 140 00, Praha 4
Tel.: 602 265 252
e-mail: info@dssporilov.cz, www.dssporilov.cz

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
ZLEVŇUJE
Od 1. září Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 snižuje ceny za službu Domácí
hlídání! Děti tak ve vašem domácím prostředí
pohlídají prověřené chůvy
již od 100 Kč za hodinu. Cena platí pro stávající
i nové klienty.
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 nabízí rodičům
službu Domácí hlídání již sedmým rokem. Více informací o službě včetně ceníku a provozního řádu najdete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz
nebo u koordinátorek chův Heleny Langerové (tel.:
775 474 617, helena.langerova@zzpraha4.cz)
a Lenky Dvořákové (tel.: 775 474 618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz).

inzerce

Bydlení
U cukrovaru
Vás bude
bavit
při ulici Rorýsová,
Praha 12 – Modřany
Mimořádně příjemné místo pro život
nabízí klid a pocit zázemí, ale zároveň
ideální startovní čáru jak pro cesty
do pulzujícího centra Prahy, tak opačným
směrem – do přírody.

Hrubá stavba dokončena
Energetická náročnost B
www.skanska.cz/reality
Facebook: Skanska – Inspirace pro bydlení

SC-361957/01

SC-362057/1

ptámesezastupitelů...

Má být provoz elektrických
IVA KOTVOVÁ, zástupkyně starosty MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ

hyb chodců i segwayů, tedy
v centru Prahy. Nejlepším řešením by samozřejmě byla taková
změna zákona o pozemních komunikacích, podle které by segwaye přestaly být chodci a stala
by se z nich elektrokola. Ta se
mohou pohybovat v silničním
provozu, buď na cyklostezkách,
nebo na komunikacích. To by
podstatně snížilo možnost jejich

střetů s chodci. Dokud ale poslanecká sněmovna zákon nezmění,
je městská vyhláška jedinou
možností, jak v tuto chvíli zabránit střetu segwayů s chodci.
Ostatně dost podobná je v Praze
situace s ohňostroji na březích
Vltavy, proti kterým protestuje
řada obyvatel. Také v tomto případě platí: pokud něco nereguluje stát, musí to regulovat obce.

ku neobratnosti, vyhne turistům,
kochajícím se dech beroucí krásou
Praha je segwayode přísně regulován nebo dokonce naší metropole. V nejednom přípavou velmocí. Ze
zakázán. Je více než příznačné, že dě jsem byl svědkem i opilého ři7 milionů zahranič- britský podnikatel James William
diče „elektrické dvojkolky“. Segních návštěvníků si Heselden si firmu Segway Inc. užil waye, stejně jako „samovyvážecí“
jich v Praze každoročně velká část sotva rok. Krátce nato, co ji koumotorový skateboard, jsou motodo sytosti užívá proto, že to jinde
pil, se v roce 2010 nešťastnou nárová vozidla a na chodníku nemají
není možné. A pražští marketéři to hodou při jízdě na segwayi sám
co dělat. Bez výjimky! Máme-li ovdokonce vyzdvihují jako výjimeč- zabil. Já se pohybuji po Praze 1,
šem připustit jejich provoz na venou atrakci našeho hlavního měs- kde je koncentrace segwayí největ- řejné komunikaci, pak k tomu poší, téměř denně, a velmi často
ta. Měli bychom si ovšem položit
žadujme řidičské oprávnění skupijsem svědkem nezodpovědné jízdy ny AM. Ale veďme v patrnosti, že
otázku, proč u nás provoz segwayů tak výjimečný je, nebo spíš,
člověkem, který se jen tak tak, ať
uživatel „elektrických dvojkolek“
proč je provoz segwayů všude jin- už z bezohlednosti nebo v důsled- je v dopravním provozu ohrožen

mnohem víc než cyklista. Nemyslitelný je také housenkový pohyb
segwayistů v doprovodu průvodce
ve stylu „vpravo vidíte…vlevo vidíte“. Domnívám se, že máme v naší
zemi daleko závažnější témata
k veřejné diskusi parlamentních
i komunálních politiků. My často
trpíme falešnou představou, nesnažme se být výjimeční. Učme se
od těch, co naše problémy řešili
před 50 lety. Segway ani jiný motorový skateboard na chodník, na
silnici a do veřejného prostoru vůbec nepatří!

Vím, že řada lidí
považuje vyhlášku
hlavního města se
zákazem segwayů
za zbytečnou, nebo
dokonce za omezující. Ve skutečnosti však tato vyhláška řeší
stav, který je způsobený špatným zakotvením těchto vozítek v zákoně o pozemních ko-

munikacích. Tento zákon totiž
označuje segwaye jako chodce
a jako chodci pak patří segwaye
bohužel na chodníky. Jenomže
na chodnících příliš často dochází ke kolizím segwayů s chodci
a také ke zraněním na obou stranách. Proto bylo nutné režim regulovat, zejména tam, kde jsou
chodníky úzké a kde je velký po-

IVO VANĚK, zastupitel MČ Praha 4, STAN-Tučňák

JAROSLAV MÍTH, radní MČ Praha 4, ODS
Regulace, samé regulace a zákazy všeho druhu. Ano, to je
dnes svět, kde žijeme. Reguluje se
i tam, kde nám to původně připadalo zbytečné. Nové a nové zákazy. A to vše v domnění, že tím spasíme svět. Veřejná správa už dnes
ani neví, jaké všechny zákazy, příkazy a omezení vyplodila. S touto
inflací zákazů pak vznikají často

zmetky a vše končí jako nešťastná
parodie. Provoz dvojkolek alias segweyů je toho zářným příkladem.
Všude v našem sousedství je segway kategorizován jako motorové
vozidlo nebo moped a patří na silnici. Jak snadné, použitím selského rozumu mají sousedé problém
vyřešen. Bohužel tomu tak není
v Česku. Podle naší legislativy je
segway totiž chodec a jako takový
má tedy používat chodníky... Po-

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, BEZPP
I když nejsem zastáncem regulací za každou cenu, tak v tomto
případě jsem spíše
pro. Vůbec se nedivím první městské části, která s tímto
požadavkem přišla. Sám jsem se
v centru Prahy několikrát setkal
s tím, že ke kolizi vozítka segway, jak
se těmto osobním přepravníkům říká, s chodcem nedošlo jen zázrakem.
Tady se domnívám, že samospráva
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správně vyslyšela volání místních
obyvatel po jejich větší bezpečnosti.
A obdivovat krásy matičky Prahy se
dá podstatně lépe pěšmo a za den se
toho zvládne hodně.
Druhou otázkou ale je, jak byl
a je „zákaz segwayů“ uváděn v život. Magistrát, který návrh na opatření rady hlavního města, kterým se
může pohyb vozítek po městě regulovat, nějak nezvládl. Původní návrh, který byl poslán městským čás-

kud by jel po silnici, hrozí uživateli postih ze strany policie. Místo
odstranění nesmyslu v zákoně
a poslání vozítek na silnice, kde už
dnes jezdí kola, vymýšlíme nové
vyhlášky, které znemožní použití
dvojkolek zcela. Praha má přece
zákonodárnou iniciativu, tak ten
nesmysl v zákoně napravme! Celé
je to ještě umocněno absurditou,
kdy sice máme zákaz, ale nemáme
jedinou značku, kterou tu zakázanou zónu vyznačíme… Vítejte v le-

gislativní džungli zákazů, příkazů
a sankcí, které požírají sami sebe,
a to vše ve jménu „ušlechtilého“
intervencionismu. Děkuji, opravdu
nechci! Přes další a další zákazy
cesta nevede. Je nutné naopak důkladně čistit naše legislativní prostředí a věnovat se odstranění podstaty problému. Zaveďme princip,
kdy každý nový zákaz musí zároveň rušit minimálně dva nefunkční. Bez takového principu zahubíme brzy sami sebe!

tem k připomínkám, doznal jistých
změn. Konkrétně u nás v Praze 4 byl
zákaz z malé oblasti Podolí rozšířen
na většinu městské části. Jiné městské části zase zakázanou oblast zúžily. Nařízení, šité dost horkou jehlou, vyšlo v platnost 3. srpna, ale na
místech, kde se nesmí se segwayem
jezdit, nějak nejsou zákazové značky. On je totiž někdo zapomněl objednat. On včas ani nikdo neřešil
umístění těchto značek, tedy příslušná povolení. Od současného ve-

dení metropole bych čekal trošku více než flagrantní příklad toho, jak to
vypadá v Kocourkově. Bohužel podobných příkladů, gest a proklamací
je hodně a skutek často nějak nezdárně utek...(například proklamovaný zákaz kamionů, řešení Spořilovské, vlastně obecně vzato si nevzpomínám, co v tomto volebním
období město pro Pražany udělalo,
čím by se mohlo pyšnit). Nezbývá
než věřit, že si na to voliči za dva roky vzpomenou.

ptámesezastupitelů...

dvojkolek v Praze regulován?
Regulace segwayů na čtyřce měla
chránit především provoz na oblíbené
mění, v těchto dnech začíná platit
stezce vedoucí kolem Vltavy Podolím,
zákaz provozování „osobního přeBraníkem a Hodkovičkami. Jenže
pravníku" na většině území naší
zkuste si tam vyjít za krásného počaměstské části, a to díky usnesení Ra- sí. Kvůli značnému množství cyklistů
dy hlavního města Prahy. Největší
musíte každých pár sekund dávat podopad to bude mít na movité turisty zor nejen na sebe, ale i na své děti nenež na naše občany, protože hodino- bo pejska. Přitom by stačilo provést
vá cena za výpůjčku tohoto zařízení stavební úpravy a oddělit tok cyklistů
se v lepším případě pohybuje kolem od chodců. Část cyklistů si možná ani
tisícovky korun!
neuvědomuje, že podobná stezka ve-

Jiří Bodenlos, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Segwaye jsou prý
horší než nevěstinec,
protože zatímco nevěstincům se můžeme vyhýbat, na
elektrické dvojkolky narážíme v ulicích každý den. Tak jsem to slyšel
v médiích od starosty Prahy 1. Byla
to možná drsná nadsázka. Navíc
v Praze 4 jsme se s tímto problémem zas tolik nesetkali. Ale časy se

kterými bezohlednými cyklisty.
Troufám si říct, že ti v naší městské
Dobrý sluha, zlý
a přitom se v posledních letech po- části zatím představují pro chodce
pán. Tohle rčení platí čet segwayů stále zvyšuje - denně
větší problém než segwaye – sama
stejně pro oheň, inse jich údajně po Praze pohybuje až jsem byla svědkem incidentu
ternet nebo kreditní 500. Segwayisté jsou podle zákona v Adamovské ulici, kde rozjetá cykkartu jako pro vozít- chodci a jako takoví se pohybují té- listka málem srazila ženu s kočárka zvaná segway. Za určitých podměř výhradně na chodnících.
kem. Naštěstí to skončilo jen šokem
A v tom je problém. Chodníky jsou všech zúčastněných… Pokud se
mínek, například pokud by pro ně
byl vyčleněn zvláštní pruh na kovětšinou úzké a hrbolaté, takže jevšak po vykázání segwayů z centra
munikaci, by toto ekologické „přijich zdolávání bývá obtížné i pro
města jejich počet v Praze 4 zvýší,
bližovadlo“ bylo dobrým sluhou.
samotné chodce. Jako by nestačilo, kolizních situací přibyde a tím nejJenže takové podmínky tu nejsou
že leckdy musí uskakovat před ně- méně chráněným a nejvíce ohrožeJITKA ZYKÁNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09

TOMÁŠ HRDINKA, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Ano, má. S nadhledem a s přístupem
zdravého rozumu.
Jak už to tak bývá,
vcelku originální přepravní vozítko,
pomineme-li jeho smysl jako náhrady
za jistě prospěšnější chůzi, se v počátcích svého vzniku využívalo s větší přirozenou obavou a pokorou, která byla s provozem nového typu
osobní přepravy spojena. Takže lidé

na nich v počátcích jezdili opravdu
rychlostí chůze a přirozeně méně
z nich si také na tento typ přepravy
trouflo, takže na chodnících nedocházelo k zácpám a vláčkům jako nyní, kdy je využití elektrické dvojkolky
téměř kultovní záležitostí. Mladí lidé
jsou pak při jízdě zbytečně agresivní,
starší občané pak zase trochu nejistí,
obě situace však vedou ke zhoršení
situace na přeplněných chodnících

v nejrušnější památkové zóně. Obecně nejsem stoupencem striktních zákazů, nicméně navržený způsob regulace mi přijde vhodný. Dvojkolové
přepravníky by dle mého názoru měly zůstat na cyklostezkách (včetně
např. Petřína a vltavské náplavky) či
silnicích, potom ať se třeba i rychlost
neomezuje a turisté si nesou riziko
spojené se svižnou jízdou v běžném
automobilovém či cyklistickém provozu. Pokud by však měly zůstat na

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM
Chcete vidět hasiče, vězeňskou službu a další
ozbrojené složky v akci? Přijďte se podívat
15. září (9.00 - 16.00 hod.) na jedinečnou
a neopakovatelnou prezentaci složek
integrovaného záchranného systému do parku Na
Pankráci. Akce MČ Praha 4 začíná v devět hodin
a končí ve čtyři odpoledne.
„Tuto prezentaci pořádáme podruhé a jsem
opravdu rád, že v loňském roce vzbudila velký
zájem veřejnosti, navzdory deštivému počasí byl
park Na Pankráci plný návštěvníků,“ uvedl radní
Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák).
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy seznámí
veřejnost s činností poříčního oddělení, oddělení
hlídkové služby, speciální pořádkové jednotky

a dopravní policie. Svoji techniku představí Městská
policie hl. m. Prahy, hasiči a vojenská policie.
Návštěvníky určitě zaujme interiér autobusu
vězeňské služby, který převáží vězně, a gigantická
sanitka Golem. Akademie dobrovolných záchranářů
ČR předvede ukázky první pomoci včetně svého
vybavení a cvičné figuríny. Větší děti si mohou
vyzkoušet transport zraněného v transportní plachtě,
fixaci zraněného, změření krevního tlaku a ošetření
drobného poranění. Posádkové velitelství Praha má
pro všechny připravenou laserovou střelnici, na které
je možné vyzkoušet si střelbu z pistole a ze
samopalu, ukázku vybavení a výstroje čestné stráže
s ukázkou dovedností vojáků této jednotky. Děti se
také mohou celý den těšit na skákací hrad.
(red)

de podél levého břehu Vltavy. Začíná
u zastávky MHD Lihovar a končí
v oblasti Zbraslavi/Lahovic. Místo
přemýšlení o omezení / rozšíření regulace segwayů v Praze 4 bych proto
doporučil vedení radnice, aby se věnovalo problému jak zvýšit kapacitu,
přehlednost a bezpečnost cesty pro
pěší a cyklisty podél Vltavy. Zastupitelé sociální demokracie si (nejen)
o tom s vámi promluví na setkáních
Zažít město jinak.

ným zůstane zase chodec. Regulace
je proto podle mě žádoucí. Díky pozměňovacímu návrhu poslance
D. Korteho (TOP 09) svěřuje novela
silničního zákona regulaci do rukou
obce. Praha 4 segwaye zakázala na
území ochranného pásma pražské
památkové zóny. Zůstává otázkou,
zda neměla zahrnout i další lokality
s rušnou dopravou a velkou koncentrací lidí – například sídliště
Spořilov I a II, okolí Novodvorské či
Thomayerovy nemocnice aj.

chodnících, jako je tomu nyní, musela by se nutně omezit jejich stále se
zvyšující rychlost třeba na 4 km/h
(nejen značkou, ale omezovačem jako u silných aut nebo kamionů), a to
si myslím, že by lidi za chvíli přestalo
bavit. Samozřejmě že každá taková
regulace je otázkou kontroly a vymáhání práva, ale to už je jiná kapitola
a o té snad někdy příště. Hezký zbytek léta všem, nejen turistům na
dvojkolce.

SEGWAYE NA NĚKTERÝCH
CHODNÍCÍCH DOJEZDILY
Rada Hl. m. Prahy vydala nařízení,
kterým se vymezují místa, kde je
provozování osobního přepravníku na chodníku (segway), stezce
pro chodce a cyklisty, na odděleném
pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty či v obytných zónách v rámci hlavního
města zakázáno.
Nařízení vstoupilo v platnost začátkem srpna
a v Praze 4 se zákaz týká především Nuslí, Podolí, Braníku, Krče, Michle, Hodkoviček a Spoři(red)
lova. 
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče
nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:
• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy
a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi

přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska.

•
•
•
•
•

1 000 kč na očkování
500 kč na cvičení s dětmi
400 kč na dentální hygienu
300 kč na ochranné sportovní pomůcky
a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

201

✔ Chcete stejně kvalitní
péči ve špičkových
zdravotnických zařízeních,
jakou mají vojáci Armády
České republiky?
✔ Chcete mít jistotu, že
se Vám a Vašim blízkým
v případě potřeby dostane
nejmodernější léčby
onkologických onemocnění
v protonovém centru?
✔ Chcete pro sebe i své
děti bohatou nabídku
příspěvků na plavání,
cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu
či na různá preventivní
vyšetření, to vše po celý
rok a bez nutnosti střádat
body nebo kredity?

PAk neváhejte
a přidejte se
k nám již dnes!
SC-362023/03

... auta pro vás

Premiéra muzikálu
v Divadle Hybernia 22. a 23. 9. 2016

www.muzikalyprodeti.cz

VÝKUP VOZŮ
ZA NEJVYŠŠÍ
CENY
800 50 00 50
www.mamacar.cz
SC-361914/07

SC-350830/31

inzerce

PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S

SC-361936/01

SC-361411/05

SC-351786/08

ODHADY NEMOVITOSTÍ
www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

44x26

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů

roku 2001
üZaloženo
a rok
onstrukcí z
2
ü150 rek
e 250 m
š
lo
p
a
n
í
üZázem
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-361061/06

SC-351810/07

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

www.panelreko.cz
SC-351795/06

SC-351879/07

SC-351787/08

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

PANELREKO s.r.o.

Tel.: 724 006 275

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

SC-351771/08

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-361411/05

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

SC-351757/08

www.malirlakyrnik-praha.cz
Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

MA
E ZDAR
VOLEJT

SC-351920/07

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel.: 602 581 122

KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

Malířství
Lakýrnictví

SC-332421/02

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

23 let jsme tu s Vámi

SC-332422/02

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

BALKAP, s.r.o.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
44x30
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-350033/01

KOUPÍM starý nábytek

SC-351158/12

Firma Chirana T. Injecta, s.r.o.,
výrobce chirurgických šicích materiálů,

hledá ženy do výroby - tři směny.
Podmínkou je zručnost, pracovitost.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, finanční
odměny, příspěvek na obědy, dovolenou,
stravenky a další kosmetické a sportovní
benefity. P 4-Komořany. Tel: 241 097 915

Příští číslo vychází 30. září, uzávěrka inzerce
16. září. Pro kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte inzertní oddělení:
Renáta Čížková, tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-362086/01

SC-351862/29

STRANA 25

různé
NOVÁ CUKRÁRNA
V KC NOVODVORSKÁ
Novou rodinnou cukrárnu Simona v objektu Kulturního centra Novodvorská slavnostně otevřel zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání
Lukáš Zicha (STAN - Tučňák), který si vyzkoušel obsluhu hostů u zmrzlinového pultu. „Vítám, že se na
Novodvorskou vrací rodinná cukrárna, ve které mají obyvatelé možnost ochutnat domácí zmrzlinu,
dorty a chlebíčky. Jsem rád, že si nový majitel pro
své podnikání vybral Prahu 4,“ uvedl Lukáš Zicha
a dodal: „Přeji, ať se jim v podnikání daří a mají
mnoho spokojených hostů a zákazníků.“ Městská
část Praha 4 dlouho hledala subjekt, který by v KC
Novodvorská provozoval kavárnu nebo cukrárnu.
Kulturní centrum je například sídlem hodně navštěvovaného Tradičního loutkového divadla Zvoneček
(red)
a pobočky Městské knihovny v Praze.

■ Práci zmrzlináře si vyzkoušel zástupce starosty Lukáš Zicha. Foto: MČ Praha 4

VÍCE PENĚZ PRO
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Městská část Praha 4 pokračuje ve zkvalitňování dětských hřišť. V letošním roce výrazně navýšila finanční
prostředky na opravy a nové vybavení areálů dětských
hřišť a sportovišť o 1,5 milionu Kč. Část z těchto prostředků je určena na instalaci zastínění na vybraných
pískovištích a dále na budování krytých pergol na dětských hřištích. V současnosti městská část spravuje
132 areálů dětských hřišť, sportovišť, fitness parků a samostatných pískovišť. Rozvoj a údržba takového počtu
ploch vyžaduje nemalé provozní a investiční prostředky,
ročně cca 7 milionů Kč. „Jen zajištění běžného provozu - vysypávání košů, úklidy a úprava zeleně –
stojí ročně v řádu miliony korun. Další stovky tisíc
stojí opravy a udržování herního vybavení, protože
naším hlavním cílem jsou bezpečná hřiště,“ uvedl
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STANTučňák), do jehož kompetence dětská hřiště spadají. Ušetřené prostředky z jiných kapitol odboru životního prostředí a dopravy směřují právě do oprav
herních prvků, výměnu písku a dopadových ploch.
„Ani v rozvoji herních areálů však nechceme zůstat
pozadu. Naší novou aktivitou je instalace zastínění
na vybraná pískoviště a dále pak budování krytých
pergol pro zvýšení komfortu návštěvníků dětských
(red)
hřišť,“ uvedl dále radní.
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Biokontejnery podzim 2016
Stanoviště

Datum

Mezi Lysinami x V Mokřinách (u separu)
Jeremenkova x Sitteho
Zálesí x U Lesa
Korandova x Havlovického
Nad Nuslemi x V Luhu
Jižní IX x Jihozápadní V
Zelený Pruh x Za pruhy
Nad Lesem č. or. 10
Severovýchodní IV x Severní IV
Kamenitá
Lukešova x Bohrova
Nad Koupadly x Nad Zátiším (u separu)
V Křovinách x Gončarenkova (parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec)
Zapadlá x Zelený Pruh
Psohlavců x Ohnivcova
Nad Pískovnou x Přechodní
Zachova x Nad Svahem
Doudova x Na Lysině
Na Zlatnici x Na Podkovce
Na Kačerově x Kačerovská
Údolní – parkoviště
Jihovýchodní IX (u trafačky)
Rosečská 1736/15
V Hodkovičkách x Jitřní
Družstevní ochoz x Zdařilá
U Krčské vodárny x Krčská
Paprsková x V Kole
Ve Studeném x Skaláků (u separu)
Klánova x Na Dubině
Pekárenská x Prostřední
Vlnitá x Nad Křížkem
Nad Kostelem
V Ondřejově x Nad Kolonií

Hodina
24. 9. 16
24. 9. 16
24. 9. 16
24. 9. 16
1. 10. 16
1. 10. 16
1. 10. 16
1. 10. 16
15. 10. 16
15. 10. 16
15. 10. 16
15. 10. 16
22. 10. 16
22. 10. 16
23. 10. 16
23. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
29. 10. 16
30. 10. 16
30. 10. 16
30. 10. 16
30. 10. 16
13.11.16
13.11.16
13.11.16
13.11.16
13.11.16
13.11.16

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
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
13:00–16:00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa A
středa
14. 9.

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

čtvrtek
15. 9.

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

sobota
10. 9.

křižovatka ul. Ružinovská - Pod Krčským lesem
křižovatka ul. U Zátiší - Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská - K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 - Kubištova (parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní - Michelská
křižovatka ul. Na Veselí - Soudní
ul. Žateckých u č. 1169/11
křižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí č. 1164/14

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Trasa B
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:30–16:50
17:00–17:20
17:30–17:50
18:00–18:20
18:30–18:50

Trasa F

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

8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
1:000–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

různé
NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Školní jídelna, Na Planině 1393, hledá pracovníka na HPP. Pracovní doba Po - Pá 6.00 – 14.30 h.,
nástup možný ihned nebo po dohodě. Požadavky:
vyučení v oboru nebo zaučení, praxe ve školní jídelně výhodou. Informace na tel. 220 104 428,
607 24 55 28.
Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp.
org. se sídlem Podolská 31, přijme sociální pracovnici. Náplň práce: sociálně právní poradenství; analytická a metodická činnost v sociální oblasti; zajišťování odborných podkladů pro sociální práci; znalost zákona 108/2006 Sb. výhodou; praxe v oboru
nutná min. 3 roky. HPP, doba neurčitá. Nástup dle
dohody. Kontakt: e-mail: petra.innemanova@uss4.
cz, tel.: 603 448 922.
Thomayerova nemocnice v Krči nabízí volná
místa všeobecným sestrám, porodním asistentkám,
zdravotnickým záchranářům a zdravotním asistentů.
Nabízí vlastní rekreační zařízení, příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice, pro mimopražské
zaměstnance možnost ubytování, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění,
slevy v lékárně a zdravotnických potřebách, výhodné
tarify pro mobilní komunikaci, příspěvek z FKSP (dotované masáže, kulturní akce apod.), jazykovou výuku v areálu nemocnice a další. Kontakt: kamila.jansova@ftn.cz, tel. 261 082 403, www.ftn.cz. Další
volná místa najdete na www.praha4.cz/volna-pra(red)
covni-mista

DO PRAHY PŘIVEZLI 7 MEDAILÍ
Pětice pražských
žáků a dorostenců vybojovala
celkem sedm ze
sbírky 16 českých
medailí na Mistrovství Evropy
Foto: RK
v rádiovém orientačním běhu v Norsku. Česká republika se i jejich zásluhou umístila na druhém místě v hodnocení národů při účasti 11 evropských států. Z individuální bronzové medaile se radovali Dalibor Matoušek (Fox-klub Praha) v závodě na klasické trati
v pásmu 3,5 MHz a Anička Sobotková (Radioklub
OK1KYP Praha 4) ve sprintu. Další tři sportovci A.
Chmelařová, V. Sobotka a A. Sobotová přispěli
k zisku pěti medailí ze soutěže družstev v kategori(red)
ích MD14-16.

SUVERÉNNÍ VÍTĚZSTVÍ
Tým „Maxa pro bimbas“, složený ze žáků 9. A
ZŠ s RVJ a s RVTV z pražských Hodkoviček, excelentním výkonem vyhrál velký broušený pohár ministra obrany ČR, když zvítězil v celostátním finále
branné soutěže Battlefield. Prvenství v této soutěži v konkurenci 20 týmů z celé České republiky
obhájili Kryštof Němeček, Matyáš Hanzlík, David
Polák, Šimon Odstrčil, Antonie Kropáčková a Len(red)
ka Jurová.

S ÚDRŽBOU ZELENĚ POMOHLY OPĚT OVCE
Městská část Praha 4 navázala na loňský úspěšný
projekt alternativní údržby zeleně formou spásání
trávy ovcemi. První lokalitou je areál koupaliště
Lhotka, kde stádečko ovcí a nově i koz zůstane
zřejmě až do zahájení stavebních prací na obnově
koupaliště. „Je to efektivní, finančně nenáročný
a také atraktivní způsob údržby zeleně,“ uvedl
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN
– Tučňák) a dodává: „Spásání trávy ovcemi nás přijde zhruba na čtvrtinu nákladů, které bychom vynaložili na sekání.“ Praha 4 měla letos vytipováno
více ploch zeleně, které byly během prázdnin udržovány tímto způsobem. „Bohužel spásání není
možné využít v jakékoli lokalitě, protože musíme
zajistit, aby se stádo nerozuteklo a neohrožovalo
bezpečnost na komunikacích. Věřím, že i letos
tento projekt nejvíce ocenily děti, pro které jsou

■ Ovce se po roce vrátily také do ekoparku v ulici Za Mlýnem, kde se v loňském roce
staly oblíbenou atrakcí pro dospělé a hlavně
děti. Ilustrační foto: archiv
pasoucí se ovce v městské zástavbě raritou,“ dodal
radní Ondřej Růžička.
(red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – září
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

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

01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
05
06
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
13
13

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Nad lesním div. x Němčická
13 16:00–20:00
Pod Krč. lesem x V Jehličí
13 16:00–20:00
Jiskrova x Na Mlejnku
14 16:00–20:00
Podolská x U Vápenné skály
14 16:00–20:00
Branická x K Ryšánce
14 16:00–20:00
Jílovská (u Údolní)
14 16:00–20:00
Bítovská
15 16:00–20:00
Lopatecká x Doudova
15 16:00–20:00
Na Květnici – u stanoviště
16 16:00–20:00
tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
16 16:00–20:00
Vzdušná x Na Rovinách
16 16:00–20:00
Horáčkova X Bartákova
16 16:00–20:00
Lukešova x Bohrova
16 16:00–20:00
Pod Vršovickou vodárnou III.
19 16:00–20:00
Baarova x Telčská
19 16:00–20:00
Na Zlatnici x Na Podkovce
20 16:00–20:00
Sinkulova x Na Klikovce
21 16:00–20:00
Psohlavců x Věkova
22 16:00–20:00
Ružinovská x Kukučínova
22 16:00–20:00
Nad Havlem x U Krč. nádraží
22 16:00–20:00
Jihozápadní V. x Jižní IX.
22 16:00–20:00
Na Líše x Na Novině
23 16:00–20:00
Jihlavská / proti garážím /
23 16:00–20:00
V Hodkovičkách x Jitřní
23 16:00–20:00
Pod Jalovým dvorem
23 16:00–20:00
Sládkovičova
26 16:00–20:00
Fillova x Rabasova
26 16:00–20:00
Mirotická x Čimelická
26 16:00–20:00
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole) 26 16:00–20:00
Jižní XVI.
27 16:00–20:00
Choceradská x Senohrabská
27 16:00–20:00
Severovýchodní IV. x Severní IV.
29 16:00–20:00
Viktorinova
29 16:00–20:00
Ohradní x Na Křivině
30 16:00–20:00
Podolská x Pravá
30 16:00–20:00
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různé

PUTOVÁNÍ PO POLICEJNÍCH ODDĚLENÍCH PRAHY 4
Na Pankráci je relativní klid
Pankráčtí policisté původně sídlili v Paláci kultury, dnes Kongresové centrum, ale na začátku
90. let se přestěhovali o několik stovek metrů
dále do ulice Na Pankráci. Získali výhled na malý příjemný zelený parčík, který zdejším mužům a ženám zákona zpříjemňuje jejich náročnou službu.
„Nejvíce vzruchu je při velkých akcích
v Kongresovém centrum, například během zasedání Mezinárodního měnového fondu, což
ale byla výjimečná událost,“ říká npor. Bc.
Petr Novák, DiS., vedoucí oddělení, který je
pankráckému rajonu věrný již 20 let. „Po instalování zábran na Nuselském mostě se tu razantně snížil počet sebevražd a v interiéru
plaveckého stadionu v Podolí instalovali nové
šatní skříňky, čímž nám také ubyl počet nahlášených krádeží,“ vyjmenovává nadporučík
nejčastější případy. Do spravovaného rajonu
patří také Pankrácká věznice, kde v jejím nejbližším okolí probíhají téměř rok demonstrace
na podporu uvězněných nebo vyšetřovaných
osob, a starší i nová pankrácká zástavba.
O celkovou bezpečnost se celkem stará 33 policistů a policistek.

Spolupráce funguje na jedničku
„Co nás nejvíce trápí? Běžná kriminalita, vykrádání vozidel a jejich krádeže. Pak vloupání do
bytů, hlavně na sídlištích. Lidé si také stěžují na
parkování a je otázkou, co přinesou nové parkovací zóny,“ říká Petr Novák a dodává: „Měli jsme
tu také dva squaty, ale v součinnosti s městskou
částí byly zlikvidovány.“ Po atentátech ve Francii
se rovněž pankráckými ulicemi v rámci zvýšené
ostrahy procházely vojenské hlídky se samopaly.
„To bylo super, protože se nám snížila kriminalita. I když někteří občané k nám volali a ptali se,
co to má znamenat. Jako kdyby se nedívali na
televizi, nečetli noviny či neposlouchali rádio,“
krčí rameny Petr Novák a dodává: „My jsme
vlastně takové tranzitní oddělení. Jsme první
v Praze 4, takže pokud například pachatel prchá
z Prahy 2, chytnou ho většinou jinde než u nás.“
Spolupráce s městskou částí probíhá na jedničku. „Nemohu si stěžovat, od Prahy 4 jsme
obdrželi například minikamery na uniformy,“ říká Petr Novák. Jeho slova potvrzuje i radní Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák): „Spolupráce funguje dobře a v okamžiku, kdy je něco potřeba,
rádi vyjdeme pankráckým policistům vstříc.“

■ Nadporučík Petr Novák slouží na
Pankráci již dvacet let. Foto: Martin Dudek
Zajímavostí zdejšího oddělení je, že v případě
nutnosti může do ulic vyslat těžkooděnce. Ti
však určitě nebyli potřeba u kuriózního případu,
ke kterému se sjelo několik policejních hlídek.
„Zavolala nám paní, že po jejich domě běhá
ohromný pes. A ať okamžitě přijedeme a zastřelíme ho, že má strach. Když naši kluci otevřeli
dveře, ven opatrně vyšla vyplašená čivava,“ uzavírá s úsměvem Petr Novák.
(md)
Místní oddělení Pankrác PČR
Na Pankráci 403/9
Tel. 974 854 750, 241 407 456
e-mail: orp4.mop.pankrac.podatelna@pcr.cz

ZA ZVÍŘÁTKY
do Kunratického lesa

Den vody

7. 9. 2016

9 –16 hodin

9–16 hodin

zastávka MHD U Labutě
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Naše
živočišná říše
odhaluje svá
tajemství:
Kunratický les u rybníka Labuť
Vydejte se s námi po stopách lesní zvěře, poznejte životní
strategie divokých zvířat, svět nočních živočichů i výhled
dravců kroužících v oblacích. Rozluštěte poselství ptačích
trylků a potěžkejte si paroží elegantních sudokopytníků.
Po stezce vás provedou živí zástupci lesní zvěře!
MŠ a ZŠ se z důvodu omezené kapacity objednávají předem na čísle 261 192 264 nebo
606 602 773 či e-mailem na eva.simkova@praha4.cz.

volnýčas

ŠKOLY SLAVÍ
JUBILEA

Kühňata přijímají nové zpěváčky

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,
Ohradní 49 zve srdečně všechny bývalé, současné i budoucí žáky a rodiče školy na velkou oslavu 30. výročí založení dne 8. 10. od
13.00 hodin v prostorách školy. Čeká vás bohatý program, občerstvení a otevřené dveře
do všech koutů školy. Těšíme se na vás.
V nadcházejícím školním roce ZŠ Bítovská oslaví kulaté, 50. narozeniny. K výročí
chystá oslavu pro žáky, rodiče, současné
i bývalé zaměstnance, všechny přátele
a příznivce školy i širokou veřejnost. Vše
vypukne 26. a 27. září. Aktivně se do oslav
zapojí i žáci, kteří již nyní nacvičují zajímavá vystoupení. Podrobnosti o programu
a přesném čase budou upřesněny na
www.zsbitovska.cz. 
(red)

ká
Mar ie Záb rans

Kočičí škola

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
POHÁDKOVOU KNÍŽKU!
Malířka Marie Zábranská je nejen obyvatelkou MČ Praha 4, ale
také „čtecí babičkou“, která chodí
předčítat dětem
předškolního věku.
Nedávno i ze své
ká
Mar ie Záb rans
M
nové knihy s názvem Kočičí škola,
kterou vydala vlastním nákladem a sama si do ní napsala
texty a nakreslila obrázky. Autorka žije s kočkami
od dětství, takže zná dobře všechny jejich finesy
a umí o nich nejen vyprávět, ale také je dobře namalovat. Publikace je určena dětem a milovníkům
koček. Všechna mláďata se po narození musí naučit mnoha dovednostem. Co se učí koťata, aby
obstála a vyrostla ve statné kočky, vypráví v knize
Macík-kocourek, kterého máma tulačka zapomněla na návsi. Kniha je v distribuci Kosmasu
a Euromedií.

soutěžní otázka:

Kolik má podle lidového rčení kočka životů?
a) 4

b) 7

c) 9

Odpovědi zasílejte do 15. září 2016 na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz. Knihu získá 13., 37. a 59. správná odpověď.

VÝHERCI Z LETNÍHO DVOJČÍSLA: (správná odpověď–b - září): Zdeněk Klečka, Renata Tlustá a Monika Stašková. Gratulujeme!

Kühnův dětský sbor, nejstarší a největší dětský sbor u nás, přijímá zpěváčky již od čtyř let věku pro svou pobočku
v Praze 4 na Vyšehradě. Děti se ve sboru naučí nejen zpívat, ale také správně mluvit a dýchat. Se sborem navíc mohou zažít, jaké to je stát na prknech Národního divadla nebo zpívat v rozhlase či v televizi.
Pobočka sboru bude od září v ZŠ Křesomyslova již druhým rokem. I letos zde budou probíhat zkoušky nejmenších přípravných oddělení, tedy dětí již od čtyř let věku až po školáky pod vedením zkušených sbormistryní. Děti se
mohou těšit na tradiční zpívání a koncerty v městské knihovně či v Rudolfinu, ty starší i na nastudování hudebních
pohádek. Nábor není nic složitého, stačí si připravit jakoukoliv jednoduchou, třeba lidovou písničku.
Nábory v ZŠ Křesomyslova (děti ve věku 4–15 let): čtvrtek 8. září, 14.00–17.30 hod. a čtvrtek 15. září,
(red)
14.00–15.30 hod. Info na www.kuhnata.cz

AKVARISTÉ MÍŘÍ NA BURZU RYBY A RYBIČKY
Na území MČ Praha 4 probíhá již řadu let největší
výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze s názvem Ryby a rybičky. Na ploše přes 1000 m2 naleznete široké spektrum rybiček, vodních živočichů,
šneků a krevet přímo od chovatelů. K dispozici je
například bohatý výběr rostlinek od pěstitelů, velký
výběr různých druhů krmiv (živé, mražené i sušené),
akvarijní technika a příslušenství nebo možnost odborných konzultací poskytovaných zdarma přímo
akvaristy a pěstiteli s mnohaletou zkušeností. Záštitu
nad akcí převzal zástupce starosty Lukáš Zicha
(STAN – Tučňák). „Asi ve 12 letech jsem poprvé dostal první rybky ve sklenici od okurek. Stal se ze mě
akvarista a dnes mám doma přes jednu desítku
akvárií. Plánujete-li si domů pořídit akvárium s rybičkami, určitě navštivte burzu, kde vám s výběrem pomohou zkušení akvaristé,“ uvedl zástupce starosty.
Burza probíhá vždy v neděli od 8.30 do 11.30 hodin

v prostorách První jazykové základní školy Horáčkova (Horáčkova 1100, Praha 4) – u metra Pankrác.
TERMÍNY BURZY VE II. POLOVINĚ ROKU 2016
září

říjen

listopad

prosinec

4. 9.

2. 10.

6. 11.

4. 12.

11. 9.

9. 10.

13. 11.

11. 12.

18. 9.

16. 10.

20. 11.

23. 10.

18. 12.

25. 9.

27. 11.
30. 10.

Více informací na www.rybyarybicky.cz.

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN–Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Ing. Jan SCHNEIDER

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

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

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

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání: www.ceskydomov.cz
Uzávěrka příštího čísla je 16. září 2016.

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka,
dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu:
tucnak@praha4.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník XXV • Vychází 11x ročně • Místo
vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje:
Strategic Consulting, s. r. o., IČ: 25792920, držitel certifikátu ISO 9001 •
Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Petr Štěpánek, Petr Horálek,
Petr Kutílek, Michal Hroza, Klára Cingrošová, Jan Schneider a Lukáš Zicha
• Grafika a DTP: T. Doležalová • Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 •
Adresa redakce: Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10–Strašnice, tel.:
224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí
z redakčního archivu • Titulní foto: Zdeněk Spies • Tisk: Europrint, s. r. o. •
Měsíčník slouží k informování obyvatel Prahy 4, není periodikem žádného
politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na
radnici městské části Praha 4 nebo e-mailem: tucnak@praha4.cz •
Distribuce zářijového čísla je 29. 8. 2016.
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inzerce

Harmony

Vaše realitní kancelář

10 let je naše kancelář s Vámi na Praze 4.
Za tu dobu se na nás obrátilo 3500 klientů,
kterým jsme našli nový domov nebo jinak
pomohli. Díky tomu víme, co potřebujete.

Náš tým
tým může
může
Náš
být ii větší.
větší.
být
Přidáte se?
se?
Přidáte

737 400 438
harmony@re-max.cz

Zajímá Vás, čím to je, že jsou naši klienti spokojení? Přijďte
se zeptat.
Potřebujete konzultaci zdarma? Chcete pomoci s prodejem
či pronájmem? Obraťte se na nás.
Potřebujete tržní odhad ceny nemovitosti? Zavolejte nám.
Chtěli byste i Vy prodávat nemovitosti? Naučíme Vás to.
Děkujeme za Vaši důvěru, jsme tu stále pro Vás.

Ing. Lucie Svobodová, manažerka kanceláře

RE/MAX Harmony, Na Pankráci 20, Praha 4

605 721 944

www.realityharmony.cz

1981—2016

SC-361593/01

35
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www.retro.dbkpraha.cz
SC-361506/01

SC-361127/05

Schindler 5500
Výtah nové generace
Moderní osobní výtah, který dodá vaší obytné
i komerční budově nový rozměr. Schindler 5500
představuje ideální volbu. Snadno se přizpůsobí
libovolnému prostoru a nabízí široké možnosti
designu. Řešení je určeno pro reprezentativní
vzhled při maximálním využití plochy.

www.schindler-cz.cz

Schindler, první koho přivoláte
SC-362083/01

