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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání dne 26. ledna:
SOUHLASILA
- s úplatným převodem části pozemku parc.
č. 2862/1 v k. ú. Michle, dle GP č. 3454103/2021 nově označené jako pozemek parc.
č. 2862/4 o výměře 47 m2 v k. ú. Michle, za
účelem rozšíření zahrady;
- s úplatným převodem části pozemku parc.
č. 628 v k. ú. Michle, dle GP č. 3410-114/2020
nově označené jako pozemek parc. č. 628/2
o výměře 137 m2 v k. ú. Michle, za účelem nápravy historických nesrovnalostí a narovnání
majetkoprávních vztahů;
- s úplatným převodem pozemku parc. č. 2063
o výměře 9 m2, pozemku parc. č. 2064/3
o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 2064/7
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Krč ve vlastnictví
hl. m. Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů v dané lokalitě;
- s úplatným převodem pozemku parc.
č. 3050/27 o výměře 38 m2 v k. ú. Krč ve
vlastnictví hl. m. Prahy zastavěného stavbou
trafostanice za účelem sjednocení vlastnictví
pozemku a stavby na něm umístěné;
- s úplatným převodem části pozemku parc.

č. 2848/385 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem
realizace zateplení fasády domu a majetkoprávního vypořádání vzniklého přesahu;
- s úplatným převodem dvou částí pozemku
parc. č. 3047/60 o výměře cca 120 m2 a 20 m2
v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem opravy opěrných zdí a vypořádání
majetkoprávních vztahů;
- po dohodě s ředitelkami mateřských škol,
že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech
11. 5.–12. 5. od 13.00 do 18.00 hodin na pracovištích mateřských škol;

ZÁSADNĚ NESOUHLASILA
- aby navržená akce stavba Vídeňská – nájezdy,
Praha 4, byla provedena v souběhu s akcí
„Barrandovský most, celková rekonstrukce“,
neboť 6-8týdenní postupná uzavírka nájezdů
Vídeňská x Michelská v 1. pololetí roku
2022 významně zhorší průjezdnost a využití
náhradních a objízdných tras využívaných
během dopravních omezení vyvolaných akcí

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
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E-mail:
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Jan Hušbauer

jan.husbauer@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Tibor Vansa
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Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha
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„Barrandovský most, celková rekonstrukce“,
čímž dojde k nepřijatelnému zásadnímu
zhoršení průjezdnosti celé přiléhající a navazující oblasti, a to včetně průjezdnosti pro
autobusové linky MHD;

ROZHODLA
- přijmout finanční dar na environmentální
projekty městské části Praha 4 ve výši
160 000 Kč od společnosti Komwag, podnik
čistoty a údržby města, a.s., Praha 2;

SCHVÁLILA
- vyvěšení tibetské vlajky na budově Nuselské
radnice v rámci celosvětové kampaně „Vlajka
pro Tibet“ dne 10. 3. 2022;

JMENOVALA
- v souladu s ustanovením § 166 odst. 10
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Bc.
Libuši Tomanovou na vedoucí pracovní místo
ředitele Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí
1249 s účinností od 1. 2. 2022 na dobu určitou do jmenování nového ředitele. (red)
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4: 800 194 237 recepce - základní
informační linka bez možnosti přepojování!

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 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Zprávy z hlavního města Prahy
V pražské vodovodní i kanalizační síti
bylo v loňském roce méně havárií
V pražské vodovodní síti bylo v loňském roce
odstraněno 4 131 havárií. Je to o 241 událostí
méně než v roce 2020. Zároveň poklesl i počet
havárií v kanalizační síti z 2 827 na 2 805. Na
opravu a údržbu vodovodní sítě vynaložila společnost Pražské vodovody a kanalizace v roce
2021 jeden a půl miliardy korun. Havárií I.
kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů nebo šlo o strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 71, což je o dvě méně než
předloni. Z pěti na jednu klesl počet havárií na
profilech větších než 1000 milimetrů. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu
(69 %) a pohyb půdy (24 %). Z celkového počtu havárií v kanalizační síti (2 805) bylo 43 %
na přípojkách, 30 % na stokách a necelých
11 % na vstupních šachtách. Podle druhu
poškození byla v 73,55 % případů příčinou
havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty.
Dále bylo řešeno 236 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo
o 82 méně než v roce 2020. (red)
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Praha má nová pravidla pro developery,
zajistí jejich spoluúčast na rozvoji území
Pražští zastupitelé schválili dokument nazvaný
Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji
území. Jeho hlavním cílem je podpořit rozvoj
města tak, aby se na něm podílel veřejný
sektor i soukromí investoři. Ti proto budou
nově muset při rozsáhlejší výstavbě městu na
oplátku za využití pozemků zajistit výstavbu
školy, školky, kvalitního veřejného prostoru
a zeleně nebo určitý podíl bydlení či finanční kompenzaci do dané lokality. Pravidla se
uplatní v případech, kdy město zvyšuje hodnotu pozemků developera změnou územního
plánu. Nová pravidla upravují proces jednání
s developery, na jehož základě bude město
a městské části uzavírat s investory smlouvy,
které zajistí závazky developerů i podrobnost
regulačních plánů v nových čtvrtích. Metodika proto umožní hlavnímu městu Praze růst
odpovědněji a přitom rozvíjet kvalitu zázemí
pro současné i budoucí obyvatele, ať už jde
o životní prostředí, služby, nebo nutnou infrastrukturu. (red)

Průmyslový polookruh čekají změny,
v oblasti Hloubětína půjde pod zem
Hlavní město řeší, jakým způsobem ulehčit
dopravě v oblasti Hloubětína, kudy vedou zásadní
komunikace v ulicích Průmyslová a Kbelská. Jen
v tomto úseku dlouhém přibližně devět kilometrů
jezdí denně až 85 tisíc vozidel. Nová studie počítá
se zahloubením části ulic, což by pomohlo celopražské dopravě, protože řidiči by nemuseli čekat
v kolonách na křižovatkách. V ideálním případě by
práce měly být dokončeny do roku 2028 a město by
stály přibližně šest miliard korun. Cílem úprav, které
jsou výsledkem obsáhlé studie, je zvýšení plynulosti
a bezpečnosti všech účastníků dopravy, tedy jak
automobilů či MHD, tak i pěších a cyklistů. Průmyslový polookruh, který tvoří ulice Průmyslová a Kbelská ve východní části Prahy, je jednou z nejvýznamnějších pražských komunikací. V současné době
částečně nahrazuje chybějící dokončení Pražského
okruhu (část 511), jehož dobudování má na starosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci úprav studie
navrhuje zlepšení průjezdnosti křižovatek a vytvoření nových připojovacích a odpojovacích pruhů,
které by zajistily větší plynulost dopravy. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
je tu březen a s ním i naděje na
překonání další vlny nákazy koronavirem. Zdá se, že
předpovědi odborníků o tom,
že mutace omikron sice bude
nakažlivější, ale přinese méně
závažné zdravotní potíže, se naštěstí vyplnily. Počty pozitivně
testovaných klesají, a my se tak
zřejmě brzy budeme moci vrátit
k obvyklému životu.
I tato, mírnější vlna však přinesla jednoznačné zjištění, že
očkování proti nemoci covid-19
se vyplatilo, v nemocnicích
bylo méně seniorů nad 65 let
a méně pacientů ohrožených
na životě. Stojí za to znovu
zvážit očkování, pokud už
jste se k němu neodhodlali.
Vakcín je dostatek, v očkovacích centrech se netvoří dlouhé
fronty, a zájemci mají dokonce

na výběr, včetně nové proteinové očkovací látky Novavax.
Ta byla vyvinuta na stejném
principu jako vakcíny proti
chřipce či žloutence, které se
takto vyrábějí už řadu let.
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych se na tomto místě
rozloučila se statečným a obdivuhodným člověkem, dlouholetým skautem a čestným
občanem Prahy 4 Eduardem
Markem. Mnozí z nás, kteří
jsme se s ním setkali, nikdy
nezapomeneme na jeho životní
elán a optimismus. Když bylo
panu Markovi 102 let, dopřál si
tandemový seskok na padáku.
A v jedné z koronavirových vln
nám poslal tento vzkaz: Ničeho
se nebojte, všechno nějak
dopadne.
Věřme, že dobře.

•

•
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na Nuselské radnici

Městská část Praha 4 vás zve na tématické přednášky
historika PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA

17. března 2022, 17 hodin

PRAŽSKÝ KABARET
Petra Bílková a Kabaret Pepe
Program: kabaretní zpívání a povídání

21. dubna 2022, 17 hodin

HOUSLOVÝ RECITÁL (křest debutového CD)
Olga Šroubková (housle) a Miroslav Sekera (klavír)
Program: W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, J. Brahms

19. května 2022, 17 hodin

ZPÍVÁNÍ MEZI JAREM A LÉTEM
Malá česká kapela Jiřího Pospíšila
Program: Lidové pěvy a poezie
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč jsou
v prodeji na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4.
Upozornění Změna programu vyhrazena. Všichni
diváci jsou povinni dodržovat podmínky dle aktuálních
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

www.praha4.cz

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

6. 4. Operace ANTHROPOID,
aneb otazníky kolem atentátu
25. 4. Tragické osudy Lidic a Ležáků
4. 5. Pražské povstání v květnu 1945
bez legend a mýtů
Přednášky probíhají od 18 hodin na Nuselské
radnici (Táborská 500/30, Praha 4). Akce je zdarma.
Změna programu vyhrazena. Konání akce bude podléhat
aktuálním opatřením vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR.

Akce se koná pod
záštitou místostarosty
Michala Hrozy
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téma

1922: Nusle a další obce byly připojeny k h
V letošním roce uplynulo 100 let od vytvoření
Velké Prahy jako hlavního města nové Československé republiky. K původnímu královskému hlavnímu městu Praha vytvořenému
ze čtyř historických měst – Starého města
pražského, Malé Strany, Hradčan a Nového
Města pražského – bylo připojeno
37 obcí a osad z pražské aglomerace, mimo
jiné i dnešní Praha 4.
Praha nebyla ani hlavním městem, a dokonce
ani městem odjakživa, i když podle pověsti jí
věstila velkou a slavnou budoucnost kněžna
Libuše. Jako město administrativně vznikla až
v roce 1784 sloučením čtyř výše uvedených
historických měst. V průběhu 19. století došlo
k prudkému rozvoji osídlení na pražských
předměstích a okolí, ale různé snahy o rozšíření
Prahy vedly k připojení pouze několika čtvrtí
v letech 1850–1901.
Několik pokusů rozšířit hlavní město o další
obce ležící v její bezprostřední blízkosti nevedlo
často k úspěchu. Záměr sloučit celou aglomeraci do jednoho administrativního celku byl
proveden až k 1. lednu 1922 zákonem o vytvoření Velké Prahy a dalšími navazujícími zákony,
město už neslo název hlavní město Praha.
K hlavnímu městu bylo připojeno 10 obcí
královského vinohradského okresu. Z dnešní
Prahy 4 to byly Braník, Hodkovičky, Krč, Michle,
Nusle, Podolí a Záběhlice (k Praze 4 dnes náleží
také Spořilov). Ze zbraslavského okresu byla
k Velké Praze připojena část Modřan zvaná Zátiší (ta byla zároveň spojena s Hodkovičkami).
Po svém založení mělo hlavní město Praha
676 000 obyvatel na rozloze necelých 1724 km².

Snahy o vytvoření
Velké Prahy

Nostalgická vzpomínka na staré Podolí.

Snahy o rozšíření Prahy o předměstí jsou mnohem starší. Připojení Karlína a Smíchova bylo
jako cíl stanoveno již v pražském obecním řádu
z roku 1849. Obě obce však o spojení s Prahou
odmítly jednat. Vyšehrad požádal sám o připojení, avšak nejprve neúspěšně. V tomto období
tak byl připojen pouze Josefov (1850).
Další kolo jednání o připojení vyvolaly Královské Vinohrady, Smíchov, Karlín, Žižkov a Holešovice-Bubny v osmdesátých letech
19. století, když potřebovaly zavést vodu a plyn.
Problémem se však ukázalo odlišné daňové
zatížení i obava ze ztráty rozhodovacího vlivu,
takže Královské Vinohrady si postavily vlastní
vodárnu a připojeny byly jen Vyšehrad (1883)
a Holešovice-Bubny (1884).
S tím byl také spojen počátek záměru arcibiskupa pražského Bedřicha kardinála Schwarzenberga a jeho nástupců, aby v připojených
městských částech byly vystavěny kostely.
Měly tvořit okruh kolem Prahy. Jde o řadu dnes
známých staveb v novogotickém stylu, které
projektovali čeští architekti a na jejichž výzdobě
se podíleli pražští umělci jako například Josef

Mánes nebo Mikoláš Aleš: svatá Ludmila na
Vinohradech, svatý Václav na Smíchově, svatí
Cyril a Metoděj v Karlíně, svatý Prokop na
Žižkově a svatý Antonín v Holešovicích. Jediná
Praha 4 zůstala stranou. Do roku 1948 se připravovala výstavba kostela na místě, kde dnes stojí
Kongresové centrum. Ale po Vítězném únoru
spadl tento projekt pod stůl.
Určitou představu, jak by mohla vypadat budoucí Velká Praha, přinesl zákon z roku 1886,
kterým se pro Prahu a některé její předměstské
obce stanovil zvláštní stavební řád, odlišný od
stavebního řádu platného ve zbytku Čech. Do
své působnosti zahrnul tedy nejen královské
hlavní město Prahu, ale i města Karlín, Smíchov,
Královské Vinohrady a Žižkov a obce Košíře,
Střešovice, Břevnov, Dejvice, Bubeneč, Libeň,
Troja, Vršovice, Nusle, Michle a Podolí.
V dalších letech projevily zájem stát se součástí
Prahy například Dejvice a Košíře, ale jednání
ke spojení s Prahou nevedla. V roce 1897 Praha
opět vyzvala k jednání Karlín, Žižkov, Královské
Vinohrady a Smíchov. Tyto obce však utvořily
koalici a požadovaly zachování autonomie
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v rámci Prahy, zachování výše činžovní a potravní daně a odmítly, aby k Praze byly připojovány obce, které s ní nesousedí. Praha na tyto
požadavky nepřistoupila, takže v roce 1901 byla
připojena jen Libeň.
Začátkem 20. století opět vstoupily do jednání
s Prahou Smíchov a Žižkov a navíc i Nusle.
V letech 1907 a 1908 schválil pražský sbor obecních starších (rada města) připojení šesti obcí.
Rozhodnutí však v té době podléhalo schválení
Zemským sněmem, a ten byl paralyzován spory
mezi Čechy a Němci. V letech 1910–1914 připojení zablokovala okresní zastupitelstva. A nakonec
jednání úplně přerušila první světová válka.
Po skončení válečného konfliktu a vzniku Československa, jehož hlavním městem se stala Praha,
již byla v letech 1918–1919 na vytvoření Velké
Prahy obecná shoda. Návrh příslušného zákona
byl předložen Národnímu shromáždění v listopadu 1918. V průběhu projednávání návrhu zákona
o Velké Praze se seznam obcí, kterých se mělo
spojení s Prahou týkat, i kvůli zájmu dalších obcí
značně rozšířil. Další obce (Štěrboholy, Měcholupy a Stodůlky) však byly odmítnuty. (red)
www.praha4.cz

téma

hlavnímu městu

Přibližný rozsah královského hlavního města Prahy k roku 1850 (černě) a Velké Prahy po roce 1922
(tmavě šedě). Přírůstek podle katastrálních území dnešního hlavního města Prahy (světle šedě).

Skladování ledu na léto pro branický pivovar v únoru roku 1907.

Dominanta Michle - místní plynojem.
www.praha4.cz

Náměstí Bratří Synků v době, kdy se o tramvajové trati jen snilo.
Tučňák • 3/2022 5

Zprávy z Prahy 4
Krátce
Nájmy zůstanou už čtvrtý rok ve stejné výši
Praha 4 letos opět nebude valorizovat nájmy
prostor, které jsou v její správě. Rozhodli o tom
radní městské části, aby i v tomto roce ulevili
rodinám a firmám ve stále nejisté koronavirové
době. Podle místostarosty pro kulturu a majetek Michala Hrozy (TOP 09) jde o logický krok
v době, kdy není jisté, zda podniky budou mít
plně otevřeno během celého roku, a podnikatelé
i rodiny se mohou potýkat s nejistými příjmy.
Předloni takto radní Prahy 4 zrušili valorizaci,
která by podle inflace přesáhla dvě procenta.
Loni vystoupala inflace podle statistického
úřadu téměř ke třem procentům a v průběhu
roku zrychlovala. Nájemníci bytů a nebytových
prostor v Praze 4 to však ani letos nepocítí. (red)
Mimořádné ředitelské volno
a nárok na ošetřovné
Ředitelé základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky mohou vyhlásit v průběhu
školního roku mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské
volno v celkovém rozsahu až 10 dnů. Ředitelé
mateřských škol mohou vyhlásit ve školním
roce mimořádné ředitelské volno v rozsahu až
10 dnů, ale nemají možnost vyhlásit mimořádné
vzdělávání distančním způsobem. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže
vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče
o dítě mladší 10 let, jehož škola je uzavřena.
Pokud nebude účinnost zvláštní právní úpravy
prodloužena, bude po 28. 2. výše ošetřovného
činit 60 % denního vyměřovacího základu (dle
zákona č. 187/2006 Sb.). Škola v tomto případě
své uzavření či přechod na distanční vzdělávání bude potvrzovat na předepsaném tiskopise
dostupném na webu ČSSZ. (red)

Pozvánka
Na budově historické Nuselské radnice
také letos zavlaje tibetská vlajka
MČ Praha 4 si vyvěšením vlajky Tibetu připomene
povstání, které ve Lhase, hlavním městě Tibetu,
vypuklo 10. března 1959 a bylo projevem odporu
Tibeťanů proti okupaci čínským režimem. Vyvěšení tibetské vlajky je vyjádřením podpory nenásilnému boji Tibeťanů za autonomii i zachování
národní identity a je součástí celosvětové kampaně
nazvané Vlajka pro Tibet. Uskuteční se 10. března
ve 13.00 hodin na historické Nuselské radnici.
Cílem je zdůraznit individuální a kolektivní práva
Tibeťanů a podpořit je v jejich boji za demokracii. Při násilném potlačování povstání tibetského
národa Čínskou lidovou armádou zahynulo 80 000
Tibeťanů. Statisíce zemřely v následujících letech
ve vězeních, v pracovních táborech nebo v průběhu hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu
dosáhl zhruba 150 000. Kampaň nazvaná Vlajka
pro Tibet byla založena v polovině devadesátých
let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. (red)
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Jak využít veřejný prostor Podolí,
Dvorců a Braníku?
Známe výsledky ankety

Obyvatelé Podolí by rádi vylepšili veřejný prostor mezi vodárnou a areálem Sokola Podolí. Velká
část respondentů se vyslovila pro návrh dát prostranství před reprezentativním průčelím vodárny
důstojnou parkovou podobu.

Městská část Praha 4 připravuje několik
studií, jejichž cílem je zkvalitnění veřejných
prostorů. Oslovuje odborníky a ptá se formou
anket také svých obyvatel, kteří jsou v první
řadě uživateli těchto veřejných prostorů.
V řadě studií se zaměřila na konci loňského
roku na Podolí, Dvorce a Braník.
„Prvním místem, na které se tato anketa zaměřila, je veřejný prostor mezi vodárnou a areálem
Sokola Podolí. Prověřovali jsme v ní názor
uživatelů na čtyři možná oživení na základě doporučení architekta Davida Vávry,“ uvedl Patrik
Opa (ODS), radní pro územní rozvoj, výstavbu
a památkovou péči.
Velmi vysoké podpoře mezi 216 respondenty se
těší doporučení dát prostranství před reprezentativním průčelím vodárny důstojnou parkovou
podobu. Více než dvě třetiny respondentů podpořilo také návrhy na vytvoření pobytové louky
s piknikovým místem, umístění malého objektu
s možností koupě občerstvení a venkovním
posezením i vytvoření místa pro grilování.

Hřiště se (možná)
propojí s parčíkem
Druhým místem, o kterém se debatovalo, bylo
dětské hřiště Podolská. Vzhledem k průměrnému hodnocení uživatelů, stáří herních prvků
a velké spádového oblasti tohoto hřiště přikročí
městská část ještě letos k jeho revitalizaci. Výji-

mečně vysokou podporu 94 % návštěvníků má
nápad propojit hřiště se sousedním parčíkem
a vytvořit tak větší rekreační prostor pro děti
i dospělé, při zachování pěšího průchodu mezi
Podolskou ulicí a Podolským nábřežím. Parčík
však není svěřen do správy městské části. Bude
proto třeba otevřít dialog o využití tohoto prostranství s hlavním městem.
Ani pás zeleně mezi plaveckým areálem
a Dvorci není ve správě městské části.
Anketa potvrdila, že je zatím obyvateli okolí
využíván spíše málo. Nad možnostmi, jak
tento prostor drobnými zásahy a zlepšenou
údržbou revitalizovat, se v následujícím měsících zamyslí odborníci a vznikne tak užitečný
podklad pro dialog s hlavním městem a obyvateli Prahy 4 o jeho optimálním vzhledu
a využití.
Ve správě městské části se naopak nachází část
pozemků na březích Vltavy mezi čerpací stanicí
na Modřanské a Barrandovským mostem.
Většina respondentů vnímá tuto část vltavského břehu jako potenciálně atraktivní místo
s výhledem na řeku, kde by v případě, že bude
doplněno o lavičky a herní a cvičební prvky,
bylo příjemné pobýt u vody, piknikovat, případně také grilovat nebo využívat legální ohniště,
cvičit a hrát si s dětmi.
„Děkuji všem respondentům za jejich čas a názory. V dialogu o možných proměnách vltavského nábřeží v Praze 4 budeme dále pokračovat,“
uzavřel radní Patrik Opa. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Modernizace Roztylského náměstí půjde do finiše

Nové dětské hřiště nabídne dostatek příležitostí pro trávení volného času. Vizualizace: Zdeněk Sendler

V letošním roce by měla být dokončena revitalizace Roztylského náměstí, konkrétně jeho
spodní části, kterou financuje městská část Praha 4. Prostor pro trávení volného času tu najde
hlavně mládež a dospělí, ale i děti a senioři.
Podle architektonických plánů Ing. Zdeňka
Sendlera další úpravy vychází z původní
koncepce celého náměstí a v principu navazují
na již zrealizovanou jižnější část. Jedná se
především o logickou cestní síť, která jednak
vychází ze stávajícího provozu a jednak mezi
sebou propojuje nové aktivity. „Jsem rád, že se

nám společně s panem architektem Sendlerem
podařilo vytvořit krásné místo určené k relaxaci a aktivnímu odpočinku,“ uvedl radní Prahy 4
Filip Vácha (TOP 09). Dále návrh reflektuje
současné požadavky veřejnosti.
„Místní obyvatelé si tu přáli mít workoutový park
s kapacitou až 15 osob a polyfunkční hřiště pro
děti. To bude doplněno pergolou porostlou popínavými rostlinami a částečně krytou proti dešti.
V samotném hřišti jsou navrženy atraktivní herní
prvky. Uvažujeme o lanové průlezce v kombinaci
s drobnějšími herními prvky nebo o zapuštěných
skákacích trampolínách,“ přibližuje plány radní

Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS). Zkrátka nepřijdou
ani senioři, v horní části řešeného území je pro ně
navrženo sezení, pohodlné lavice a lavice se stolem včetně grilu. Dále je prostor doplněn odpadkovými koši a koši na psí exkrementy. Přibyde také
pítko, a aby měly i oči radost, tuto odpočinkovou
zónu budou lemovat květinové záhony.
„V rámci úprav se v projektu také posunul chodník. Pokud někdo půjde z Trenčínské do parku,
přejde z chodníku na chodník a nebude už
muset kličkovat. Upraví se také způsob parkování a navíc přibydou čtyři stojany pro dobíjení
elektromobilů,“ uzavírá Jaroslav Míth. (md)

Topolová alej dostala naději na dožití
Praha 4 usilovala o záchranu topolové aleje v Braníku, jejíž velká část byla ohrožena. V rámci plánovaného rozšíření páteřní cyklostezky v Braníku mělo
letos dojít z konstrukčních důvodů ke skácení větší
části mohutné topolové aleje u opuštěné budovy při
ulici Vrbova. To už naštěstí nehrozí.
„Po bezprecedentní dohodě s investorem akce (TSK
Praha) se mi podařilo úpravou trasování cyklostezky dát stromům ještě pár let naději na dožití a jejich
postupnou obnovu,“ uvedl radní Prahy 4 pro životní
prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO
2011). I když jsou stromy již na hranici své životnosti, stále svou výškou a listovou plochou představují
výraznou protihlukovou a estetickou bariéru pro jižní část Braníka. Stromy budou v následujících letech
obnovovány podle zdravotního stavu a nahrazeny
opět rychle rostoucími topoly, tak aby mohly v aleji
co nejdříve plnit svoji stávající funkci.
„Rád bych touto cestou investorovi za proaktivní
přístup jménem městské části Praha 4 poděkoval,“ uzavřel Tomáš Hrdinka. (red)
www.praha4.cz

Stromům označeným zeleně se dala naděje na postupnou obnovu, červeně označené musí být
pro kritický zdravotní stav pokáceny přednostně.
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Názory zastupitelů
Prázdninový provoz
Pohyb je pilířem
mateřských škol s předstihem hospodářství
Irena Michalcová
(ANO 2011), starostka
MČ Praha 4

Máme za sebou dva měsíce nového roku a situace s ohledem na existenci
onemocnění covidem-19
není stále dobrá natolik,
jak bychom si jistě všichni přáli. Zaměstnanci
se ve školských zařízeních pravidelně testují,
a přestože nevykazují známky onemocnění, při
pozitivitě odcházejí do karantény. To způsobuje
problémy zejména rodičům našich nejmenších
dětí, protože jim musí zajistit péči sami, a to
není leckdy vůbec jednoduché. Zvláště pak
tehdy, když se situace třeba i několikrát po sobě
opakuje. Jak se vše bude vyvíjet dál, můžeme
pouze odhadovat. Rozhodli jsme se proto řešit
provoz našich mateřských škol o letošních
prázdninách, tj. v měsících červenci a srpnu,
aby měli rodiče informace včas a péči o děti si
mohli zajistit s přehledem již nyní.

Výchozím pro naše rozhodování se stal rok
předcházející
V loňském školním roce jsme po dohodě
s ředitelkami zvolili variantu otevření všech
mateřských škol v červenci a jejich uzavření
v srpnu. Po vyhodnocení této varianty bylo
konstatováno, že rodiče i personál přivítali, že
se nikdo nikam nemusel stěhovat, a děti byly ve
svých třídách u svých paní učitelek, které znají.
Zároveň bylo dodrženo v plné míře hygienické
opatření o nemíchání kolektivů v době covidové
epidemie z důvodu minimalizace nákazy.
Rodiče byli v dostatečně dlouhém časovém
předstihu o způsobu řešení informováni, a proto
byl vesměs i kladně hodnocen.

Zohlednit zájem rodičů
Letos jsme se rozhodli rodičům ještě více vyjít
vstříc. V lednu proběhla ve všech mateřských
školách anonymní dotazníková anketa, kde si
každý mohl vybrat ze šesti nabízených variant
prázdninového provozu tu, která je pro něj
nejoptimálnější. Odpověď odevzdalo sedmdesát procent rodičů. Každá škola poté výsledky
zpracovala a předala na odbor školství. Ten po
vyhodnocení vyšel ze zájmu rodičů a jako nejžádanější variantu zvolil formu, ke které se přiklonilo v procentech nejvíce oslovených. Proto byl
Radě MČ Praha 4 předložen ke schválení návrh
zopakovat loňský model. S výsledky ankety byla
seznámena i školská komise. Pro provoz všech
zařízení v červenci se vyslovila naprostá většina
dotázaných.
V úplném závěru nemohu opomenout poděkovat všem rodičům, kteří se v anketě vyjádřili
tak, že prázdninový provoz pro své dítě využít
nepotřebují. Byla jich většina.
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Zdeněk Kovářík (ODS),
místostarosta MČ Praha 4

Spojení s historií
na Čtyřce

Petr Kučera (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4

Již lovci a sběrači věděli,
že se musí hýbat, aby
přežili. Moderní lidé
vynalezli věci a postupy,
které nám všem zpříjemňují život. Dnešní doba
prošpikovaná virtuální
realitou nahradila mnoho
přímých kontaktů, přesto bez setkávání a pohybu nemůžeme být úspěšní a koneckonců ani
zdraví a živí. Dnešní názor je zamyšlením nad
dvěma zdánlivě nesouvisejícími tématy.

Na 27. ledna připadl Mezinárodní den památky
obětí holokaustu. Toto
datum, kdy v roce 1945
Rudá armáda osvobodila
koncentrační a vyhlazovací tábor Auchwitz
(Osvětim), se do novodobé historie zapsalo významným písmem. Právě
zmíněné výročí si v tento den vždy symbolicky
připomínáme, a to očistěním kamenů zmizelých
(tzv. Stolpersteine), umístěných v Praze 4.

Barrandovský most (BM)

Co jsou Stolpersteine?

Toto téma brzy zaplní mediální kanály. Asi
nikdo nezpochybní nutnost opravy mostu a jeho
klíčový význam v poddimenzovaném systému
pražské dopravy.
Pro život na jihu a jihozápadě města je nezbytné
zachování průjezdnosti dvou jízdních pruhů
každým směrem po celou dobu opravy. Na
pravém břehu musíme bezpodmínečně pro nás
zachovat plnou plynulost dopravy „autobusového mostu MHD“ Mariánská-Zálesí-Vídeňská-Budějovická! Tento tah nesmí omezit žádné
opatření ani při rekonstrukcí mostu. Takže
žádné buspruhy ani na Jižní spojce, ani Na Strži
a ani nesmyslné nápady nahradit auta na Jižní
spojce autobusy…
Podobně potřebujeme průjezdné další hlavní tahy MHD - Jeremenkova-Modřanská-BM
i Vrbova-Ke Krči-BM i Modřany-Modřanská-BM. Tady naopak dočasné buspruhy pomoci
mohou, protože je potřeba zvážit kam až kolony
zasáhnou, a které křižovatky tak mohou, nebo
naopak nesmí zablokovat!
Radnice Prahy 4 nespí a velmi aktivně se snaží
ovlivnit diskuse se všemi organizacemi a částmi
města, které nám to umožní. Věřím, že dokážeme prosadit řešení, která Prahu 4 uchrání
úplného kolapsu.

Stolpersteine, tedy kameny, o které se zakopává,
jsou dlažební kostky s mosazným povrchem,
vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu, odvedených do
koncentračních táborů. Šlo o projekt německého umělce, který první kámen položil v prosinci
1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Toto
gesto spustilo vlnu dalších instalací kamenů
se jmény obětí a pokládají se dodnes po celé
Evropě. Od roku 2008 najdete Stolpersteine
i v chodnících v českých městech.

Pozitivní diskriminace
Poslední roky je pražská doprava zavalena
pozitivními cíli, které nemají s pohybem,
dostupností a plynulostí, což jsou primární cíle
skutečné dopravy, mnoho společného. Místo
budování nových komunikací dochází k zužování, omezování a byrokratickému škrcení těch
stávajících. Možnost volby je od stolu ničena
zákazy a příkazy, které směřují proti dopravě
nebo slouží k pozitivní diskriminaci menšiny na
úkor většiny.
Navíc město socialistickým přístupem k cenám
MHD nadrobilo stav, kdy pro člověka s dostatkem času je MHD tak levná (nebo zadarmo), že
se mu vyplatí jet nakupovat i na druhý konec
města kvůli finančně malé slevě. Pro jednotlivce
malá úspora znamená pro nás všechny řádově
vyšší náklady A kvůli těmto nákladům roste
enormně nutná dotace MHD a peníze pak chybí
na rozvoj a opravy dopravních cest!

Situace v Praze 4
Stolpersteine jsou i v Praze 4. Na téměř 10
místech najdete cca 15 těchto kostek. Poslední
dva takzvané kameny zmizelých přibyly na
Čtyřce na podzim 2020 a nesou jména Heleny
Weissbergerové (v ulici Petra Rezka 4) a Františka Spiegela (v ulici Lounských 1). I díky nové
internetové aplikaci od Akademie věd ČR je
možné zdokumentovat další obyvatele Prahy 4
židovského původu, kteří museli nastoupit do
transportu. Chceme proto počty kamenů zmizelých na území Prahy 4 i nadále rozšiřovat.

Eduard Marek
Pouze několik dní před tímto výročím zemřel
ve 104 letech Eduard Marek, zvaný Hroznýš.
Velmi inspirativní člověk, vězeň nacistického
i komunistického režimu, skaut, ale i nejstarší
parašutista na světě. Že šlo opravdu o významného člověk, to dokazuje fakt, že zprávu o jeho
úmrtí převzala téměř všechna média. Vzdát mu
památku přišli i představitelé radnice Prahy 4
(v čele s paní starostkou a místostarostou pro
kulturu) a další známé osobnosti. Je proto
velkou škodou, že možnost rozloučení s tak
významným člověkem nevyužili představitelé
hlavního města nebo kancelář prezidenta ČR.
Bylo mi velkou ctí hlasovat a zvolit v roce 2016
Eduarda Marka čestným občanem Prahy 4. Čest
jeho památce.

www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Rodině s postiženým
dítětem Praha 4 nepomohla

Vladimíra Sýkorová
(Piráti a nezávislí),
zastupitelka MČ Praha 4

Zklamání a pocit marnosti. Tak skončila žádost
neziskové organizace
Centrum terapie autismu
o dar pro právnickou
osobu na služby určené
pro těžce zkoušené
rodiny vychovávající dítě s poruchou autistického spektra. Odborný tým centra již téměř
deset let poskytuje cílené specializované služby.
Jednou z nich je sociálně aktivizační služba
péče, komunikace a prevence prohlubování
autismu u dětí do sedmi let. Pro rodiče znamená
významnou pomoc a šanci na alespoň částečné
zapojení se do běžného života. Na bezplatně poskytovanou službu nedostává centrum od státu
žádný příspěvek, dar 12 500 Kč by pokryl roční
náklady na pokračování podpory konkrétní
rodiny trvale žijící v naší městské části.

Peníze v rozpočtu
nechyběly
Žádostí se zabývala Komise zdravotně sociální
a rodinné politiky Rady MČ Praha 4. K tomuto
bodu proběhla diskuze, kdy pracovnice sociálního odboru potvrdila prospěšnost služby, která
působí jako účinná prevence problémů v rodině.
Dále potvrdila volné prostředky ve výši 250 000 Kč,
dar ve výši 12 500 Kč bylo možné poskytnout.
Při hlasování komise byli pro návrh členové
Liškutín (Piráti) a Slanina (Zelení), zbývající
tři členové se přidali k paní starostce Michalcové, která podporu nevyslovila a hlasování se
zdržela. Tomáš Liškutín pak vznesl požadavek,
že vzhledem k absenci sociálních služeb pro
podporu rodin s dětmi s poruchami autistického
spektra bude do odpovědi žadateli zahrnuto
i doporučení požádat o dotaci v programech
vyhlašovaných MČ Praha 4 a zdůraznit, že aktuálně bude možnost žádat v prosinci 2021.

Vstřícná sociální politika?
Jsem přesvědčena, že má-li MČ Praha 4 volné
prostředky určené na sociální politiku, neměla
by upírat pomoc těm nejpotřebnějším, jakými
rodiny s postiženými dětmi nepochybně jsou.
Navrhla jsem věc zařadit k projednání na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 17. 12. 2021,
návrh vedení smetlo ze stolu s tím, že projednání žádosti je v kompetenci Rady MČ Praha 4.
Pro úplnost dodávám, že terapeutické centrum
nabídlo osobní představení služby i zprostředkování kontaktu s rodinami, kterým tato služba
pomáhá. Nemám informace o tom, že by této
nabídky pan radní pro sociální politiku nebo
paní starostka využili. Věřím, že upadající
sociální politika v naší městské části nabere
v budoucnu lepší směr a stane se otevřenější.

www.praha4.cz

Kam s ním?

Petr Štěpánek (Zelení/Praha 4 sobě),
zastupitel MČ Praha 4
V poslední novele
odpadového zákona
zákonodárci opět trochu
znesnadnili možnosti
samosprávy. Vedle
platby na hlavu, která
je výhodná pro některé
menší obce s velkým počtem rekreantů, zůstala
zachována i možnost
účtovat za svoz a likvidaci odpadu podle objemu
popelnice. Zákonodárci bohužel odňali obci
možnost účtovat rozdílně třeba za velké kontejnery nebo za malou popelnici. Svoz odpadu
z velkých kontejnerů například na sídlišti je
logicky levnější než svoz z malých popelnic.
Před novelou se tyto nižší náklady promítly
i do nižšího poplatku. Na objemovou jednotku
byl svoz ze sídlišť, odkud se sváželo z velkých
kontejnerů, levnější. Po novele zákona musí
obec účtovat za jednotku odpadu v obci všude
stejně. Je to špatně a poškozuje to především
obyvatele sídlišť. Vedle nutné novely zákona je
třeba podívat se na možnosti úspor.

Kdo třídí, ušetří
Ještě jako radní hl. m. Prahy jsem nechal ve
druhé polovině dvoutisících nultých let úspěšně
odzkoušet systém svozu hnědých popelnic na
biologický odpad. Tuto popelnici je nyní možné
si objednat od města zdarma a ukládat do ní část
biologického odpadu a ušetřit tak místo v kontejneru na směsný odpad. V době mého starostování
na Čtyřce jsme také zaváděli kompostování přímo
na pozemcích přilehlých k domům, v jednu dobu
jsme dokonce rozdávali bezúplatně kompostéry
financované z dotačních programů. Na adrese
bioodpad.praha.eu je dnes možné si objednat
hnědou popelnici. Dům (SVJ, družstvo) pořízením hnědé popelnice přesune část biologického
odpadu ze směsného odpadu do hnědé popelnice. Pokud není dům se svým směsným odpadem
na minimálním objemu, nabízí se možnost snížit
objem sjednaného svozu nebo jeho četnost
a alespoň trochu ušetřit. U hnědých popelnic je
třeba chovat se odpovědně a do popelnic ukládat
skutečně jen kompostovatelný bioodpad, jehož
složení lze najít na uvedené adrese v záložce Co
patří a nepatří do biopopelnice. Zjednodušeně
řečeno se tak dokážete zbavit prakticky veškeré
biomasy rostlinného původu, tedy trávy, slupek
z ovoce a zeleniny, drobných větviček a listí atd.
Pořád také platí, že se vyplatí a ze zákona je to
dokonce povinné odložit recyklovatelné složky
odpadu do recyklačních nádob. Vedle klasiky
jako sklo, papír a plast je dnes již možné odložit
i tetrapaky od nápojů a kovy, popřípadě tuky
a využít rovněž kontejnery na textil a na elektrospotřebiče a také využít služeb sběrných dvorů.
Recyklace je zdarma a Pražané tak mohou do
placeného směsného odpadu odhodit skutečně
jen to, co nelze odložit do bezplatné recyklace.
I nakládání s odpadem je součástí komunální
politiky jako služby veřejnosti!

Rozvoj metra D by měl být
i příležitostí pro seniory
a stárnoucí
populaci
v Praze 4!

Ondřej Růžička
(STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

S výstavbou linky metra D
se také počítá z velké
části o zastavění území v okolí budoucích
nových stanic této nové trasy, což je vcelku logické. Je ale potřeba určit i priority této výstavby
směrem k současným a budoucím seniorům.
Jedna z velmi diskutovaných stanic je stanice
NOVÉ DVORY, kde se nachází v přilehlém okolí
plánované stanice také budoucí park. Tato plocha (budoucí parková část) je v současné době
travnatá a z velké části zarostlá velkým množstvím dřevin a stromů. Na okraji této plochy,
kde se v současné době nachází supermarket
Lidl a počítá se zde se zastavěním okraje podél
silnice, by mohl vzniknout krásný nový domov
pro seniory kombinovaný s dalšími službami
spojenými s touto věkovou skupinou. Tento
domov by měl přímý vstup do parku a také ve
svém nejbližším okolí obchody, lékařskou péči
a snadnou dostupnost metra. Jen v této oblasti
a v přímém okolí do dvou kilometrů bydlí tisíce
lidí, a to z velké části seniorů. Proto si myslím,
že je zde obrovská příležitost nás všech umazat
část tohoto deficitu města. A to zejména při
plánované nové výstavbě.

Budoucnost je téma
pro všechny
Je určitě důležité taktéž zahrnout do plánované
výstavby nové městské byty, které by měly nějakou podporu města s ohledem na výši nájmu.
Existuje zde relativně početná skupina seniorů,
kterým nestačí současná výše důchodu na tržní
nájem a musí pracovat po celou dobu svého
života. Taktéž zde již existuje i početná skupina
mladých pracujících, pro které jsou současné
tržní nájmy nad jejich síly, a kteří by měli rádi
jistotu trvalého bydlení v městském bytě po vzoru západních zemí. Tato budoucnost by měla
zajímat nás všechny, ať se řadíme do jakékoliv
skupiny obyvatel, a to jak věkově, majetkově či
s rozdílným politickým názorem.
Plánovaná výstavba by měla také řešit nové pracovní příležitosti pro obyvatele z okolí nových
stanic, aby se zde nenavyšovala zbytečně doprava a lidé tak měli lepší možnost práce v okolí
svého domova.
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Dar Prahy 4 pomáhá nemocnici v boji proti covidu

Germicidní lampa je umístěna v interní
ambulanci.

Nemocnici společně navštívili starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011) a místostarosta Josef
Svoboda (nez). Interní ambulancí a dalšími pracovišti nemocnice je provedla ředitelka S. M. Radima
Mgr. Jana Ivančicová (na snímku uprostřed).

Zásluhou finanční podpory od městské části
Praha 4 si Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského, sídlící pod Petřínem,
mohla zakoupit důležitou germicidní lampu.
Ta je vynikajícím pomocníkem v době covidové
pandemie, protože její intenzivní UV záření
usmrcuje bakterie a viry. Lampa je tak důležitým
pomocníkem zajišťujícím v nemocnici dezinfekci příjmové ambulance. Městská část Praha 4
poskytla na nákup germicidní lampy částku ve
výši 38 115 korun.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského významnou měrou zajišťuje péči
o pacienty z Prahy 4. Proto Rada městské části
Praha 4, která dar pro nemocnici schválila, považovala za samozřejmé pomoci jí v době, kdy
se zdravotnická zařízení potýkají s nedostatkem
financí na nákup potřebných pomůcek a zařízení a péče o pacienty s covidem je finančně velmi
náročná.
Pacienti z Prahy 4 tvoří v průměru 27 procent
všech pacientů nemocnice a jen v průběhu
loňského roku poskytli pod Petřínem péči
87 pacientům s onemocněním covidem-19 z naší
městské části, což byla třetina všech tamějších
covid nemocných. (red)

Praha 4 prodloužila nájemní smlouvu s Fidlovačkou
Divadlo Fidlovačka bude dál bavit diváky v Nuslích, a to určitě nejméně do
roku 2030, do kdy platí prodloužená nájemní smlouva. Tu podepsal mísVzpomínka na letní sportování
Výstavu fotografií ze sportovních akcí pořádaných MČ Praha 4 v rámci akce tostarosta pro kulturu a majetek Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09, uprostřed)
Léto na čtyřce si mohli návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 prohlédse zástupci scény. Praha 4 dlouhodobě investuje do oprav divadla, naponout ve vestibulu budovy. Výstavu zahájil radní MČ Praha 4 pro sport
sledy na podzim došlo ke kompletní rekonstrukci kotelny ve Fidlovačce.
Jaroslav Míth (ODS). (red)
S dalšími opravami se počítá i do budoucna. (red)
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Socha dívky u Polikliniky Budějovická
nazvaná Lidová píseň se přestěhovala

Socha, kterou Jiří Kryštůfek vytvořil v roce
1983 a nazval ji Lidová píseň, byla dlouhé roky
součástí atria polikliniky Budějovická.

V prvních vlnách koronaviru upozorňovala na
nutnost nosit roušku.

Sochař Jiří Kryštůfek v době, kdy v zemi vládla
autoritářská komunistická strana, která diktovala svoji vůli také umělcům, zvolil velmi šťastně

téma svých prací. Jeho celoživotním zájmem se
stala figura dívky či ženy na počátku dospělosti.
Jeho bravurně realisticky namodelované figury
a portréty bez spirituální deformace či modernistické zkratky totiž bezproblémově prošly
kontrolním sítem výběrové komise Českého
fondu výtvarných umění, jež proklamovala
nepřesně definované ideje socialistického realismu. To dosvědčuje veliké množství realizací pro
architekturu či veřejné prostranství, které autor
z této doby má.
Kromě soch dopívajících dívek či mladých žen
tvořil Jiří Kryštůfek na zakázku pro veřejný
prostor indiferentní abstrahované objekty
inspirované florou či faunou. Nenápadná, ale

Rekordman David Mojka těsně po posledním
hodu. Foto: archiv DM

Rodák z Krče má bowlingový rekord!
David Mojka (13 let, rodák z Krče) se stal
historicky nejmladším sportovním bowlingovým
hráčem v České republice, kterému se podařilo
dosáhnout na oficiální soutěži maximálního počtu bodů v jedné hře (tzv. „perfect game“). Zisk
300 bodů je součtem 12 striků za sebou, tedy
dvanácti hodů, při kterých byly jednou ranou
shozeny všechny kuželky.
David je hráčem klubu JKM BOWLING, který
se stal v poslední sezóně mistrem juniorské
extraligy, a zároveň hraje se stejným družstvem
i nejvyšší českou ligu - extraligu dospělých.
Klub nyní přijímá nové hráče, informace najdete
na www.jkmbowling.cz. (red)

Bronzová socha dospívající dívky z dílny
sochaře Jiřího Kryštůfka stávala dlouhá léta
v atriu polikliniky v Praze 4. Při přestavbě
atria, která začala v loňském roce a skončí
letos, na čas z tohoto prostoru zmizela. Ale
naštěstí nezmizela navždy, přestěhovala se na
jiné místo a lidé při cestě na Úřad MČ Praha 4
či k lékaři se s ní budou opět setkávat.

www.praha4.cz

Nové umístění u zastřešeného atria.

skvěle zpracovaná je travertinová fontána Květ
na stanici metra Kačerov. I takové práce komunistickému režimu nevadily. A odpor nebudily
u veřejnosti tehdy a ani po listopadu 1989. (red)
Pražský výtvarník Jiří Kryštůfek (1932–2008)
absolvoval nejprve Odbornou školu keramickou a posléze (1951–1956) Akademii výtvarných umění u profesora Jana Laudy. V letech
1968–1990 na Akademii výtvarných umění
vyučoval. V následujících letech 1968–1970
byl aspirantem u profesora Karla Lidického,
poté od roku 1970 do roku 1990 asistentem,
odborným asistentem, profesorem a prorektorem AVU. Po změně režimu učil na soukromé
vysoké škole designu a umění, kde působil až
do roku 2004.

Výsledkový důkaz – na světelné tabuli svítí
300 bodů! Foto: archiv DM
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Blíží se oprava Barrandovského mostu

Oprava spojnice mezi dvěma pražskými břehy potrvá několik let a přinese dopravní komplikace. Ilustrační foto: TSK Praha

Letos na jaře začne oprava klíčové dopravní
stavby, Barrandovského mostu. Ten je v rámci
České republiky nejvytíženější mostní komunikací, denně přes ni projede více než 140 000
automobilů. Vedení Prahy 4 proto projednalo
připravovaný projekt rekonstrukce, která
ovlivní život snad všem Pražanům.
„Vítáme řadu připravovaných opatření, jako
například na rampě Barrandovského mostu
směrem k a od Modřanské, podporu MHD v Jeremenkově a Vrbově ulici či posílení tramvajových linek po dobu rekonstrukce. Zásadně však
nemůžeme souhlasit s omezováním provozu
ulice Na Strži a Jižní spojky vyhrazenými jízdními pruhy pro méně potřebné autobusy, když by
tím byla zásadně ohrožena prioritní velkokapacitní autobusová doprava mezi ulicí Zálesí
a Kačerovem,“ uvedl 1. místostarosta Prahy 4
Zdeněk Kovářík (ODS).

Praha 4 podle jeho slov také požaduje dynamické
řízení dopravy mezi křižovatkou Dvorce a Barrandovským mostem tak, aby bylo dosaženo maximální průjezdnosti autobusů MHD i ostatních vozidel.
„Žádáme rovněž vedení hlavního města, aby
nevydávalo trvalá ani dočasná opatření bez
souhlasu městských částí, protože jsou to právě
městské části, které pak musejí dopady na
dopravu, ale i na místní obyvatele trvale řešit,“
doplnil Zdeněk Kovářík.

Hotovo snad za čtyři roky
Právě na hlavu magistrátu se v minulých
týdnech snesla vlna kritiky za to, že dosud
městským částem ani veřejnosti nepředstavil
plán objízdných tras a dopravních opatření. Náměstek primátora pro dopravu Adam
Scheinherr (Praha sobě) proto přislíbil, že tak
na příštím zasedání Zastupitelstva hlavního
města Praha, které se uskutečnilo po uzávěrce

březnového Tučňáka, učiní. Barrandovský
most, který byl postaven v 80. letech, tedy
čeká po téměř čtyřiceti letech první velká
oprava. Vzhledem k výsledkům diagnostického
průzkumu bylo rozhodnuto o jeho celkové
rekonstrukci, včetně nájezdových ramp z ulice
Strakonická (V035) a K Barrandovu (X038).
V rámci ní dojde k odstranění mostního svršku
na všech mostech, tzn. hlavních mostech přes
Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská, k obnově izolace a k vybudování nového
mostního svršku.
Hlavní mosty budou zesíleny vložením dodatečně předepnutých konstrukcí, na rampě
Strakonické bude vyměněna nosná konstrukce.
Počítá se s tím, že práce budou rozděleny do
několika podetap, aby byla umožněna doprava
na rekonstruovaném mostě ve dvou pruzích
v obou směrech po celou dobu provádění prací.
Ty mají skončit v roce 2026. (red)

Termíny přistavení biokontejnerů
Stanoviště pro biokontejnery

Zelený pruh x Zapadlá
Nad Koupadly x Nad Zátiším (u separu)
Nad Lesem č. or. 10
Nad Obcí II (slepý konec)
Nad Kostelem x U Šálkovny
Kamenitá
Zachova x Nad Svahem
V Ondřejově x Nad Kolonií
Jiskrova x Na Mlejnku
Jihovýchodní IX (u trafačky)
Dolnokrčská x Nad Obcí I
Rosečská 1736/15
Ve Studeném x Skaláků (u separu)
Klánova x Na Dubině
Za Skalkou x Nad Lomem
Vlnitá x Nad Křížkem

Datum

26. 3. 2022
26. 3. 2022
26. 3. 2022
26. 3. 2022
27. 3. 2022
27. 3. 2022
27. 3. 2022
27. 3. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
3. 4. 2022
3. 4. 2022
3. 4. 2022
3. 4. 2022

Hodina

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
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

Stanoviště pro biokontejnery
Branická x K Ryšánce
Údolní - parkoviště
Jeremenkova x Sitteho
Družstevní ochoz x Zdařilá
Severovýchodní IV x Severní IV
Zelený pruh x Za Pruhy
Korandova x Havlovického
Na Kačerově x Kačerovská
Mezi Lysinami x V Mokřinách
U Družstva práce 58 (u separu)
Nad Pískovnou x Přechodní
Nad Nuslemi x V Luhu
Psohlavců x Věkova
V Hodkovičkách x Jitřní
Zálesí x U lesa
Doudova x Na Lysině
Paprsková x V Kole

Datum

9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
9. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
10. 4. 2022
23. 4. 2022

Hodina

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
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

Další dubnové termíny přistavování biokontejnerů budou zveřejněny v dubnovém čísle. (red)
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„Někteří lidé mají radost, když jejich pes
zakousne zvíře,“ říká nadlesní Josef Holeš

I v Praze 4 lze v lese potkat volně žijící zvěř. Foto: Josef Holeš

Více než dvacet let se staral o lesy a zvěř v katastrálním území městské části Praha 4. Nyní
má Josef Holeš funkci nadlesního, a společně
se šesti pražskými hajnými a za společnost
Lesy hl. m. Prahy dohlíží na pořádek na třech
tisícovkách hektarů pražských lesů.
Blíží se nám jaro a čím dále více lidí bude
mířit do přírody. Asi nebude na škodu si
zopakovat, jak se máme v lese chovat…
Většina pražských lesů neslouží k produkci
dřeva, ale jsou to lesy zvláštního určení, to znamená půdoochranné a rekreační. A rekreace je
v Praze na prvním místě. Jenže nesmíme zapomínat, že živočichové a zvěř obývali lesy dávno
před námi. Měli bychom se tedy v lese chovat
hlavně ohleduplně, nekřičet, neplašit úmyslně
zvěř a neodhazovat odpadky všude, kde se nám
zlíbí. Doma na zahradě to také neděláme.
Pokud jdeme na procházku se psem, bylo by
vhodné ho mít na vodítku. Zvěř je kvůli hojné
návštěvnosti lesů a našim pobíhajícím čtyřnohým miláčkům stále ve stresu, takže zmíněná
ohleduplnost je na místě. A problémem ve
všech lesích Prahy je rozmach singltreků. Téměř
každý kolař si myslí, že bude jezdit terénem
tam, kde si vzpomene. Od toho tu jsou klasické
cesty, ale většina kolařů si dělá nové trasy ve
svazích, kde vyjezdí rýhy a tím pak dochází
k půdní erozi. A zvěř také nemá klid ani ve
špatně dostupných místech.
www.praha4.cz

Jaká zvěř se vlastně v pražských lesích
vyskytuje?
Lidé si kolikrát myslí, že se v pražských lesích
žádná nevyskytuje, což je velký omyl. Žije tu
drobná zvěř, například bažanti a zajíci, lišky,
srnčí a rovněž divočáci. V krčsko-kunratickém
lese přebývá několik kusů jezevce. Bývá tu také
slavík modrák, který je z ornitologického hlediska docela vzácný, a v Cholupicích je na jaře i na
podzim vidět stěhovavý dudek. Samostatnou
kapitolou jsou pak mufloni v areálu Thomayerovy nemocnice. Ti byli uměle vypuštěni do
blízkého lesa v 50. letech a časem se naučili
chodit do Thomayerky na něco dobrého. Jenže
to pro ně může mít i smrtelné důsledky.
Jak to myslíte?
Personál či návštěvníci nemocnice je mohou
nesprávně přikrmovat. Především během deštivých měsíců zmoknou na zemi pohozené kusy
pečiva a posléze zplesniví. Zvířata je sežerou,
dostanou acidózu (překyselení organizmu –
pozn. red.) a uhynou. Už jsme několik takových
případů zaznamenali. Lidé by měli zvířata krmit
vždy suchým a sušeným pečivem a rozhodně ne
pravidelně.
Co nebo kdo ještě může zvířatům ublížit?
Velkým problémem jsou volně pobíhající psi
rušící zvířata při odpočinku a při krmení. Věřím

„Lidé by měli zvířata krmit pouze suchým a sušeným pečivem,“ říká nadlesní Josef Holeš.

tomu, že většina chovatelů si toto ani neuvědomí, ale jsou tady i jedinci, o kterých si myslím,
že nechají zvěř štvát psem úmyslně a s radostí.
Buď aby se proběhl, nebo aby ji i ulovil. Běžně
v době jarního odchovu mláďat nacházíme
desítky zakouslých a roztrhaných kusů srnčího.
Jenže role se někdy může i obrátit, a to když
pes vyčmuchá divočáka. Jde opět o neukázněnost chovatele a návštěvníka lesa, protože je
jeho zodpovědností mít psa na povel.
Předpokládám, že z takového střetnutí pes
nevychází jako vítěz…
Většinou ne. Divočák si často najde místo v zalesněné a kamenité stráni, kde si vyhrabe důlek
a přes den odpočívá, protože je aktivní hlavně
v noci. Pokud ho pes navětří a překvapí, divočák
se brání a agresora napadne. Případů roztrhaných psů není právě málo. V Krči se divočáci ale
nevyskytují. Občas se k nám nějaký zatoulá, ale
kvůli ruchu a velkému množství lidí v lese jde
raději jinam.
Slyšel jsem, že se uvažovalo o zpoplatnění
sbírání hub či borůvek. Je to pravda?
Ano, nějaké návrhy v tomto duchu byly již dříve
vzneseny, ale momentálně to není aktuální.
Nicméně platí, že v lese bychom neměli kromě
malin, borůvek a hub trhat žádné byliny ani
květiny, protože k tomu nemáme souhlas vlastníka lesa. (md)
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zprávy z Prahy 4
Napsali jste nám
Vážený pane šéfredaktore,
občas se na stránce Názory zastupitelů ocitne
prázdný sloupec s údajem, že příspěvek neodpovídá etickému kodexu Tučňáka.
Bylo by možné zveřejnit onen etický kodex?
Svoje zastupitele jsme volili a máme nárok znát
jejich názory. Jsou-li cenzurovány, těžko se
může veřejnost orientovat.
PhDr. Milada Corredorová, Nusle
Vážená paní,
etický kodex časopisu Tučňák platí pro všechny autory již několik let a několikrát jsme ho
v minulosti na stránkách Tučňáku zveřejnili.
K vyřazení příspěvku dochází pouze tehdy,
pokud jsou v názoru zastupitele vyložené
nepravdy, čímž je porušen zmíněný etický
kodex. Pisatel/ka ovšem vždy dostane šanci
názor upravit, a teprve pokud odmítne, je na
základě hlasování členů redakční rady rozhodnuto o zařazení nebo vyřazení příspěvku
z čísla. Stejná praxe, tj. schvalování redakční
radou, je ostatně uplatňována u všech článků,
které v Tučňáku najdete, celý obsah každého
aktuálního čísla, nejen názory, tedy vždy
schvaluje redakční rada.
Přesné znění etického kodexu najdete níže.
Martin Dudek,
šéfredaktor měsíčníku Tučňák
Etický kodex Tučňáka
1. Tučňák vždy vychází z ověřených, důvěryhodných informací a zdrojů. Neověřené
polopravdy jsou vyloučeny. Tímto způsobem
kontinuálně poskytuje zevrubný, pozitivní
i objektivně kritický obraz života městské
části Praha 4.
2. Tučňák ve svých článcích nesmí nikoho
poškozovat nejen ve vztahu k přítomnosti,
ale taktéž v reflexích minulosti či v úvahách o budoucnosti. Nehodlá tedy napadat
současné ani bývalé zastupitele MČ Praha 4,
ať reprezentují jakoukoli politickou stranu.
3. Tučňák je svou podstatou informačním médiem, nikoli místem k vyřizování osobních
sporů. Není tedy tiskovinou, na jejíž stránkách mají zastupitelé z jakékoli politické
strany vyzývat ke stížnostem na práci jiných
zastupitelů. Navíc se samozřejmostí respektuje starou zásadu „audiatur et altera pars“
– slyšena má být i druhá strana.
4. Tučňák spolupracuje se zastupiteli i správními úředníky, přičemž jejich činnost hodnotí
objektivně, seriózně a vyváženě.
5. Tučňák reprezentuje MČ Praha 4 – úrovní,
vyjadřováním, hodnotnými a přesnými
informacemi, kvalitní prací redakce i grafickou úpravou. Tímto způsobem si udržuje
ctižádost být mezi časopisy jednotlivých
městských částí Prahy tím nejlepším a jeho
úroveň tomu odpovídá.
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Ateroskleróza – jak ji zpomalit?

Ilustrace: Petr Urban

Kardiovaskulární onemocnění jsou i přes
rozvoj v oblasti diagnostických a léčebných
postupů stále jednou z nejčastějších příčin
předčasného úmrtí. Dá se těmto onemocněním předcházet? A když už se objeví, jak proti
nim bojovat?
Ateroskleróza je proces, při kterém se ve stěnách cév usazuje cholesterol. To vede k zánětlivé reakci a současně také k tvorbě tzv. aterogenních plátů. Cévní stěna se stává méně pružnou
(dochází k tzv. kornatění tepen) a zužuje se její
průsvit. Za určité situace může dojít k úplnému
uzavření cévy, což se projeví například jako
infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Poslední data, která jsou k dispozici ještě
z období před pandemií covidu-19, jednoznačně
ukazují, že na kardiovaskulární onemocnění
(infarkt myokardu, cévní mozková příhoda ad.)
připadá téměř polovina všech úmrtí v dospělé
populaci. Bohužel se zdá, že toto číslo v současné době ještě poroste.
K hlavním rizikovým faktorům aterosklerózy
patří obezita a nadváha, jejichž výskyt v populaci se také zvyšuje. Obezita a nadváha navíc
podmiňují i další, z kardiovaskulárního hlediska
rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu, snížený HDL cholesterol ad.

Jaké další rizikové
faktory existují?
Jedním z nejsilnějších rizikových faktorů,
kromě již zmíněných, je kouření. Výhody zanechání kouření jsou nesporné, a to i v případě
růstu hmotnosti o několik kilogramů. Pozor
ale, i mírná nadváha se zvýšeným obvodem
pasu (pásek začíná být těsný) může znamenat
zvýšené kardiovaskulární riziko, pokud se
v rodině vyskytují kardiovaskulární onemocnění. Preventivní vyšetření u praktického lékaře
jej může včas odhalit a efektivně zahájit jeho
snižování.

Strava je důležitá
Omezit tuky a volné cukry a naopak zvýšit
příjem vlákniny ve stravě. Takto jednoduše se dají
shrnout základní výživová doporučení v prevenci
kardiovaskulárních onemocnění. Pokud chcete
podrobnější a konkrétní rady, obraťte se na nutričního terapeuta. Začít můžete ale sami – zapisováním svého jídelníčku například v rámci aplikace
www.casprozdravi.cz, kde lze současně sledovat
i pohybovou aktivitu díky propojení aplikace
s chytrými hodinkami, náramky nebo telefonem.

Pohyb je klíčem proti
ateroskleróze
V posledních dvou letech došlo vlivem epidemie
covidu-19 a s ní spojených lock downů k omezení
pohybu (uzavřená sportoviště, pokles nachozených kroků) a tím i ke snížení zdatnosti celé
populace, což se projeví v následujících letech.
Právě fyzická zdatnost je totiž nejsilnějším
prognostickým faktorem u věkové skupiny 60 let
a více, a to i pokud je člověk například po infarktu.
Pohybová aktivita také zlepšuje kompenzaci
cukrovky, současně snižuje krevní tlak či hladinu
tuků v krvi a nakonec vede i k mírnému poklesu
hmotnosti. Nezanedbatelný je také efekt na depresivní syndrom, který je méně známým rizikovým
faktorem aterosklerózy. Prospěšná z hlediska zvyšování zdatnosti může být i jen chůze a postupné
navyšování kroků. Pokud nevíte, kam na výlet,
na stránkách www.pesistezky.cz najdete více než
sto zajímavých tras. Vybrat si můžete nejen podle
délky, ale i podle terénu nebo zajímavých míst.
Zacvičit si můžete i ve fitness, jen je potřeba mít
na paměti, že program musí být upraven vašemu
zdravotnímu stavu. Ani po infarktu nemusíte mít
zásadní omezení, ale nastavení intenzity zátěže se
řídí jinými pravidly než například výpočtem tepové frekvence. Další zajímavé články nejen na téma
civilizačních onemocnění najdete na stránkách
www.obesity-news.cz.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Zemřel čestný občan Eduard Marek
Leden přinesl smutnou zprávu – ve věku 104
let zemřel čestný občan Prahy 4 Eduard Marek, bývalý politický vězeň, dlouholetý skaut
a skautský vůdce. Eduard Marek byl nejstarším obyvatelem naší městské části a v březnu
by oslavil 105. narozeniny.

Eduard Marek se narodil 17. března 1917 v Praze
a v sedmnácti letech vstoupil do skautského katolického sboru Legio Angelica. „Do skautu jsem se
dostal díky páteru Methodu Klementovi z emauzského kláštera. Ve vlaku se pustil do hovoru
s biskupem a vůdcem maďarských skautů. Ten
pozval pátera mezi skauty a on, ačkoliv skauting
odmítal a mluvil o něm jako o odkladišti dětí,
o které rodiče nestojí, byl po návratu z Maďarska
naprosto nadšený. A ze svého spolku ministrantů
Legio Angelica vytvořil vstupem do skautské organizace Junák skauty Legio Angelica. A protože
jsem byl mezi ministranty, stal jsem se v roce
1934 i skautem,“ vzpomínal na své skautské
začátky Eduard Marek přezdívaný Hroznýš.
„Tuhle přezdívku mi na táboře vymyslela děvčata.
Musela škrábat brambory a já jim je vrátil, protože
to neudělala dobře. Holky se naštvaly, oškrábaly
je pořádně, ale pak všechny vylezly na kopeček
a spustily: ‚Ráz, dva, tři – Eduarde, Édo, ty máš
blbý jméno. Ty seš Hroznýš!´ Myslely tím, že
jsem na ně byl hrozný, ale už mi to zůstalo.“
Skautský život prožil hlavně na Žižkově, kde se
potkal i s legendárním skautem a spisovatelem
Jaroslavem Foglarem, autorem populárních
Rychlých šípů. „Byl u mne registrován, dával
jsem mu příspěvky na tábory. I když byl o deset
let starší než já, nechtěl žádnou funkci. Jen si
vedl svůj oddíl, známý pod názvem Pražská
Dvojka, a v podstatě všechny náměty pro svoje
knihy čerpal právě z oddílového prostředí,“
prozradil Hroznýš.

Věznili ho nacisté,
poté i komunisté
V roce 1936 nastoupil Eduard Marek jako dobrovolník k prvnímu leteckému pluku T. G. Masaryka na letiště Kbely. I během protektorátu,
kdy byl Junák zakázán, se pokoušel vést mládež

Eduard Marek ani během covidové pandemie neztrácel naději a víru v lepší zítřky. Foto: ÚSS 4

v žižkovské Dělnické tělovýchovné jednotě ve
skautském duchu. Nakonec byl zatčen a na
tři měsíce uvězněn, protože pomáhal ohroženým Židům. Během Pražského povstání pak
působil jako spojka mezi vojenským velitelstvím
v Karlíně a policií a telefonicky podával hlášení
generálovi Kutlvašrovi o situaci v Karlíně.
Po únoru 1948 se se svými přáteli zapojil do odbojové činnosti, která vznikla v jeho karlínském
bytě. Jejím cílem bylo zajistit pomoc pronásledovaným či jejich rodinám a organizovat
přechody přes hranice. V červnu 1949 dostal od
komunistického režimu zákaz vést skautský oddíl, který byl později rozpuštěn, a o rok později
byl zatčen za protistátní činnost. Obdržel trest
deset let odnětí svobody a musel pracovat v uranových dolech. Propuštění se dočkal až v roce
1956. Jako dlouholetý skaut se později podílel
na obnovování skautské organizace v roce 1968
i po roce 1989.

Po stovce vyskočil z letadla
Dlouholetý obyvatel Prahy 4 se stal v roce 2016
čestným občanem naší městské části. Není divu,
na Spořilově bydlel více než čtyřicet let v domě,
který jako družstevník pomáhal stavět. „Jsem tu
spokojený, je tu blízko les i krásný rybník, neměnil
bych,“ svěřil se. O svém životě napsal knihu Nebyl
den jako druhý. Touhy a sny kluka ze Žižkova,
kterou vydala farnost u kostela sv. Anežky České
Praha-Spořilov. A ve 102 letech absolvoval tandemový seskok z letadla z více než tříkilometrové výšky!
„Byl jsem o tři tisíce metrů blíž pánubohu, bylo to
fajn,“ zhodnotil svůj let vzduchem.
„V osobě Eduarda Marka jsme ztratili dobrého člověka, který velkou část svého života zasvětil skautingu.
Byl to člověk plný elánu a životního optimismu,
o který ho nepřipravila ani komunistická totalita,
když mu zakázala vést skautský oddíl, a dokonce ani
věznění a nucená práce v uranových dolech,“ uvedla
starostka Irena Michalcová (ANO 2011). (md)

Ve 102 letech absolvoval tandemový seskok! Foto: Paraškola Impact
www.praha4.cz
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Divadlo BRAVO!

(bývalé Branické divadlo)
Branická 411/63, 147 00 Praha-Braník
www.divadlobravo.cz
info@divadlobravo.cz, +420 731 153 139

St 2. 19.00 SÓLO - Radim Vizváry
Čt 3. 19.00 15 sekund - host DOT504 Junior
Pá 4. 19.00 Comm.UNI.ty - host Conteátr
St 9. 18.00 BIO Bravo!
Út 15. 19.00 GRANDIÓZNÍ - Losers Cirque
		Company
St 16. 19.00 GRANDIÓZNÍ - Losers Cirque
		Company
Čt 17. 19.00 THE SAME SELF - host
Pá 18. 19.00 THE SAME SELF - host
Po 21. 19.00 Žena Růže Píseň Kost - Losers
		
Cirque Company
Út 22. 19.00 HEROES - Losers Cirque Company
St 23. 19.00 HEROES - Losers Cirque Company
Ne 27. 15.00 HNÍZDO NA NITKÁCH - pohádka
Po 28. 19.00 f.EMMA - host Conteátr
Út 29. 19.00 THE LOSER(S) - Losers Cirque
		Company
St 30. 19.00 THE LOSER(S) - Losers Cirque
		Company

Kino Rest.art

Podolská 33, Podolí, bývalý klub Tobaco,
ještě dříve kino Zdar. Vstupné 120 Kč,
zlevněné vstupné (studenti a důchodci) 60 Kč.
Út 1.
Čt 3.
Út 8.
Čt 10.
Ne 13.
Út 15.
Čt 17.
Ne 20.
Út 22.
Čt 24.
Ne 27.
Út 29.
Čt 31.

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

Hranice odvahy
Cmon Cmon
Bod varu
Kafe a cigára
Hranice odvahy
Sny o toulavých kočkách
Bod varu
Cmon Cmon
Raffael – Mladý génius
Hranice odvahy
Bod varu
Raffael – Mladý génius
Kafe a cigára

Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 : 775 472 728
So 5. 		Kašpárek u čarodějnice
So 19. 		Ferda Mravenec a kamarádi
Čt 24. 16.00 Červená Karkulka
So 26. 		
Sněhurka a sedm trpaslíků
Hraje se každou sobotu vždy od 14.00 a od 15.30
hod. v KC Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4,
pokud není uvedeno jinak. www.zvonecek.info, facebook.com/divadlo.zvonecek
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Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832
725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz
Út 1. 19.00 Mašíni (J. Jirků)
Čt 3. 19.00 Ze života Čapka (P. Vacek)
Ne 6. 19.00 Pánský klub (M. Balcar)
Po 7. 19.00 Poslední aristokratka (E. Boček)
Út 8. 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
Čt 10. 19.00 Naprostí cizinci (P. Genovese)
Pá 11. 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Po 14. 19.00 Gin Game (D. L. Coburn)
Út 15. 19.00 Gin Game (D. L. Coburn)
St 16. 19.00 Saturnin (P. Vacek)
Čt 17. 19.00 Ze života Čapka (P. Vacek)
Pá 18. 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
So 19. 19.00 Pánský klub (M. Balcar)
St 23. 11.00 1. VEŘEJNÁ GENERÁLKA
		
– OBČAN PRVNÍ JAKOSTI
19.00 Takový žertík (Jean Dell, Gérard
Sibleyras)
Čt 24. 11.00 2. VEŘEJNÁ GENERÁLKA
		
– OBČAN PRVNÍ JAKOSTI
Pá 25. 19.00 PREMIÉRA – OBČAN PRVNÍ
		JAKOSTI (Matěj Balcar)
Ne 27. 19.00 Občan první jakosti (Matěj Balcar)
Po 28. 19.00 Gin Game (D. L. Coburn)
Út 29. 19.00 Gin Game (D. L. Coburn)
St 30. 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
Čt 31. 19.00 Naprostí cizinci (P. Genovese)
		- zadané

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

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14
Praha 4 – Nusle,
Tel. 607 088 273
e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
Út 1. 19.30 Jak důležité je mít Filipa
		
– komedie (VOŠH)
St 9. 19.30 Stalo se v Chamonix – detektivní
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 10. 19.30 Bacha, pojišťováci! – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 11. 19.30 Sluha dvou pánů – interaktivní
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
So 12. 15.00 Punč přání – pohádka (divadlo
		Teenager)
Ne 13. 19.30 Duet pro tři – biografické
		
představení (Divadlo ve Věži)
Út 15. 19.30 Hana Křížková: Recitál – šansonový
		
recitál (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 17. 19.30 Hana Křížková: Recitál – šansonový
		
recitál (DIVADLO BEZ HRANIC)
So 19. 19.30 Až uslyšíš moře – hořká komedie
		
(Divadlo ve Věži)
Ne 20. 19.30 1 + 1 = 3 – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 22. 19.30 Dovolená po česku – premiéra
		
komedie (divadlo PROJEKT 2)
St 23. 19.30 Motel u potoka – improvizované
		
představení (divadlo Poločas nápadu)
Čt 24. 20.00 Improvizace - improvizované
		
představení (Improvizace.cz)
Pá 25. 19.30 Racajda – monodrama
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
So 26. 15.00 Punč přání – pohádka (divadlo
		Teenager)
Po 28. 19.30 Kočičí hra – tragikomedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 29. 19.30 Jak důležité je mít Filipa
		
– komedie (VOŠH)

Fidlovačka uvádí nesmrtelného Absolventa
Divadlo Na Fidlovačce v únoru
uvedlo premiéru inscenace Absolvent. Film podle stejnojmenného
románu Charlese Webba s Dusti-

nem Hoffmannem a Anne Bancroft
se stal nesmrtelným fenoménem
a na Fidlovačce věří, že podobně
zaujme i divadelní hra. (red)

V hlavních rolí účinkují Jitka Schneiderová a Daniel Krejčík. Foto: Divadlo
Na Fidlovačce

Podnuselák už po dvacáté
U příležitosti konání již dvacátého běhu Podnuselák si spolek Probuďme
Nusle připravil pro své příznivce a fanoušky běhu „výjezdní speciál“ –
běh přes Tyršův vrch v Michli. Akce se uskuteční 26. března. Sraz účastníků je u budovy Sokola Michle v ulici Pod Stárkou, kde budou od 10.00
hodin probíhat registrace. Start pětikilometrového závodu dospělých
a 2,5kilometrové soutěže dětí se odehraje v 10.30 hodin. Více informací
najdete na webových stránkách podnuselak.cz. (red)

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625
Praha 4,
pokladna tel.: 773 831 705
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod.
so 14.00-18.00 hod.
(do 19.00 hod., pokud se hraje od 19.00 hod.)
ne - hodinu před představením
(jen pokud se hraje)
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, GoOut a Kulturní portál.cz

St 2. 19.00 Kouř
Čt 3. 19.00 Testosteron
So 5. 15.00 Jeptišky
Ne 6. 15.00 Eva tropí hlouposti
Út 8. 19.00 Absolvent
Čt 10. 19.00 Jeptišky
Pá 11. 19.00 Muž mojí ženy
Út 15. 19.00 Kouř
So 19. 15.00 Dánská dívka
Ne 20. 15.00 Šakalí léta
St 23. 19.00 Muž mojí ženy
So 26. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
Po 28. 19.00 	Nejkrasší kusy saisóny (O. Havelka)
Út 29. 19.00 Absolvent
Čt 31. 19.00 Kouř

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
St 2. 19.30
Ne 6. 15.00
		
18.00
St 9. 19.30
Ne 13. 15.00
		
Út 15. 19.00
		
		
St 16. 19.30
Ne 20. 15.00
Út 22. 20.00
St 23. 19.30
Ne 27. 15.00
		
18.00
Po 28. 19.30
		
Út 29. 19.30
St 30. 19.30

C‘mon C‘mon - kinokavárna
Pinocchiova dobrodružství
- hudební pohádka
Růžena Marie Jozel - vernisáž
Bod varu - kinokavárna
Pipi dlouhá punčocha - loutková
pohádka pro děti od tří let
Přednáška o architektuře s Davidem
Vávrou - na téma: Čechy krásné,
Čechy mé.
Paralelní matky - kinokavárna
Brouček - pohádka
Jiří Schmitzer - koncert
Kinokavárna - Zátopek
Kde přespávají pohádky pro děti od 4 do 10 let
Markéta Kudláčová - vernisáž
Besídka Pandemiána
- divadlo Sklep
Besídka Pandemiána
Výběr z Besídek - divadlo Sklep
www.praha4.cz

SERVIS
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Znáte syndrom CAN?
Syndrom „CAN“ (child abuse and neglect) je
zkratka pro týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Syndrom CAN je soubor nepříznivých
příznaků v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve
společnosti, především v rodině.

dovedností. K zanedbávání dozoru dochází tehdy,
když je zejména malé dítě ponecháno bez adekvátního dohledu a péče. Zanedbáváním vzdělání
se rozumí opakující se neodůvodněné absence ve
škole, nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělání a nedostatečná příprava do školy.

Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování
dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji
jeho nebližšími vychovateli, hlavně rodiči. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte se považuje
jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele
nebo jiné osoby, které poškozuje tělesný, duševní
i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt. Nejčastějším jevem, ale zároveň
nejhůře prokazatelným je psychické týrání. Dítě
může být vystaveno jen jedné z forem syndromu
CAN, častěji se ale jedná o kombinaci více z nich,
čímž se závažnost a hloubka traumatu zesiluje.

Trestní předpisy
S problematikou syndromu CAN se pojí hned
několik trestných činů, které definuje trestní
zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o trestné činy proti rodině
a dětem, zejména pak trestný čin týrání svěřené
osoby (§198), ohrožování výchovy dítěte (§201),
opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§195) nebo
svádění k pohlavnímu styku (§202). Dále pak
jde o trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, konkrétně trestný čin znásilnění
(§185), sexuální nátlak (§186), pohlavní zneužití (§187), výroba a jiné nakládaná s dětskou
pornografií (§192) a zneužití dítěte k výrobě
pornografie (§193). V extrémních případech
může jít i o trestné činy proti životu a zdraví,
jako je trestný čin vražda (§140), zabití (§141),
usmrcení z nedbalosti (§143), těžké ublížení na
zdraví (§145), ublížení na zdraví (§146), těžké
ublížení na zdraví z nedbalosti (§147) a ublížení
na zdraví z nedbalosti (§148). Zda jednání pachatele dosahuje trestného činu, posuzují vždy
orgány činné v trestním řízení, kterými jsou
Policie ČR, státní zastupitelství a soudy.
S většinou výše uvedených trestných činů
souvisí i oznamovací povinnost, která je upravena v §368 trestního zákoníku a která ukládá
všem fyzickým a právnickým osobám oznámit
orgánům činným v trestním řízení, případě orgánu sociálněprávní ochrany dětí dle
trvalého pobytu dítěte podezření na páchání
trestné činnosti na dítěti, pokud se hodnověrným způsobem dozví, že někdo takový čin
spáchal. Trestní zákoník upravuje i povinnost překazit trestný čin, pokud se jakákoli
fyzická nebo právnická osoba hodnověrným
způsobem dozví, že někdo takový trestný
čin připravuje nebo páchá. Překažením se
kromě případného osobního zásahu rozumí
opět učinění oznámení orgánům činným
v trestním řízení nebo orgánu sociálněprávní
ochrany dětí. V opačném případě by se daná
osoba mohla dopustit trestného činu dle § 367
nepřekažení trestného činu. (red)

Fyzické týrání
Fyzické týrání představuje záměrné ubližování dítěti, volbu nepřiměřeně bolestivých a zraňujících trestů, nepřiměřené časté nadužívání fyzických trestů,
neúměrně tvrdé trestání vzhledem k míře „prohřešku“ dítěte. O týrání hovoříme v těch případech, kdy
se neadekvátní trestání stává převažujícím výchovným prostředkem či kde je fyzického násilí užito
sice ojediněle, ale s nadměrnou brutalitou. Mezi
formy fyzického týrání patří zejména: nepřiměřené
bití rukou, údery pěstmi, bití různými nástroji,
kopání do dítěte, způsobení bodných, řezných
a sečných ran, způsobování popálenin, záměrné
opaření, svazování, škrcení a dušení, vytrhávání
vlasů (cloumání za vlasy), silné třesení (zejména
s kojencem), otravy jedy a chemikáliemi, opakující
se nedostatek jídla, tekutin, tepla a spánku.
Psychické týrání
Psychické týrání je souborem nežádoucích způsobů zacházení s dítětem, které vede k narušení
jeho zdravého, harmonického vývoje, narušení
všestranného rozvoje osobnosti či ke snižování
jeho hodnoty a společenského stavu. Psychické
týrání je neoddělitelným doprovodným jevem
všech ostatních forem týrání, může ale existovat
i ve své samostatné podobě. Řadíme sem nejrůznější formy nadávání, ponižování, izolování, citové
odmítání, nadměrné zatěžování dítěte neadekvátními povinnostmi, péčí o domácnost a sourozence, ale také nadměrné ambice rodičů a tlak na
školní výkon neodpovídající schopnostem dítěte.
Psychickým týráním je však i vystavování dítěte
závažným domácím konfliktům a domácímu
násilí, specifickou kategorii představuje psychické
týrání v rámci vyhrocené rozvodové situace.
Sexuální zneužívání
Sexuálním zneužíváním se rozumí nepatřičné
vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti
www.praha4.cz

Kdo týrá dítě, dopouští se trestného činu.
Ilustrační foto: Pixabay

či chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu je
dítě svěřeno do péče, nebo kýmkoliv, kdo se
s dítětem dostal do nějakého kontaktu. Takovou
osobou může být kdokoliv z příbuzných, ale
i rodinný známý či cizí osoba. Sexuální zneužívání má formu bezdotykovou a dotykovou.
Kontaktní podobu mají mnohé sexuální hry,
pohlavní zneužití, osahávání, manipulace v oblasti erotogenních zón, znásilnění, incest apod.
K bezkontaktním formám sexuálního zneužívání patří exhibicionismus, pornografie, sexuální
aktivity dospělých před dětmi aj. K sexuálnímu
zneužívání v současné době dochází velmi často
i v kyberprostoru, na sociálních sítích – v prostředí internetu, tj. prostřednictvím počítače
nebo mobilního telefonu.
Zanedbávání
Zanedbávání je, vedle psychického týrání dítěte
v rámci vyhrocené rodinné situace, nejčastějším
typem syndromu CAN, se kterým se pracovníci
orgánu sociálněprávní ochrany dětí, ale i široká veřejnost, setkává. Může se jednat o tělesné, duševní, citové, výchovné zanedbávání a zanedbávání
dozoru a vzdělání. K tělesnému zanedbávání patří
nedostatečné uspokojování základních tělesných
potřeb dítěte, nedostatek přiměřeného jídla, pití,
přístřeší, oblečení, nedostatečná lékařská péče,
zanedbávání prevence u lékaře (např. povinného
očkování). Duševní a citové zanedbávání zahrnuje
nedostatek podnětů pro všestranný rozvoj dítěte
a nedostatečné uspokojování jeho citových potřeb,
nedostatek náklonnosti a lásky. Zanedbávání
výchovy se projevuje nedostatečným výchovným
vedením dítěte, nedostačujícím osvojováním
sociálních norem dítětem, nedostatkem nácviku
hygieny a nedostatečným rozvíjením sociálních
Inzerce

Přijďte mezi nás

Kdo by měl zájem vykonávat sociální práci a splňuje předepsané podmínky,
může se přihlásit do výběrového řízení, které najde na stránkách městské části
Praha 4 – www.praha4.cz. Pokud potřebujete pro své rozhodnutí více informací,
můžete se obrátit na vedoucí odboru nebo na vedoucí příslušného oddělení.
Čekáme na vás.
Kontakt: vedoucí OSPOD Bc. Petra Opočenská, DiS.
tel. 261192336, e-mail: petra.opocenska@praha4.cz
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inzerce

Březen měsíc knihy

Už téměř 70 let je březen označován
za měsíc knihy. Poprvé tomu tak
bylo v roce 1955. Této historie se
už 13 let drží i obchodní centrum
DBK, které pravidelně pořádá knižní
festival nazvaný LITERATURA. Festival
se věnuje výhradně dětské literatuře
a každý rok je tematicky zaměřen.
Podtitulem letošního ročníku je
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO.
Zajímá vás, kde to je? Je to tam, kde
je nám dobře. Pro někoho je to místo,
kde žije, pro jiného rozkvetlá louka,
tichý les nebo podmanivé vrcholky hor.
Může to být místo, které známe jenom
z knížky nebo si ho můžeme vytvořit
přímo ve své vlastní fantazii. Zamyslete
se společně se svými dětmi, které
místo je pro ně nejkrásnější. Možná
budete překvapeni, co se dozvíte.
Knížky mohou dětem v tomto směru
výrazně rozšířit obzory.
Výběr toho nejlepšího z dětské
literatury najdete ve festivalovém
knihkupectví v DBK od 14. do 25.
března. Vedou ho zkušené čtenářky
z knihkupectví 2 veverky a každému
zákazníkovi pomohou vybrat knížku
přesně na míru.

2022
KNIŽNÍ FESTIVAL

14. – 25. 3. 2022

dkbpraha.cz

SC-501026/01

Úklid - čištění koberců,
mytí oken, převěšování záclon.
Dlouhá praxe, vysoká kvalita,
osobní přístup,
profesionální vybavení.
Tel.: 606 649 809
www.alpinist-cz.cz
SC-500800/06

ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor.

Mobil: 606 125 116

SC-500858/02

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

Tel. 777 317 278

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SC-500798/03

SC-500794/03

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

SC-500955/13

SC-500838/02

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky,

hodiny, budíky, mechanické natahovací
i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní,
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES,
ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA,
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA,
SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i celou
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky,
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

G4S Secure Solutions (CZ) a.s.
hledáme zaměstnance:

RECEPČNÍ - PRAHA 4
OSTRAHA RECEPCE PRAHA 4

Mytí oken, čištění
koberců, sedaček
a čalouněného nábytku

Tel.: 737 017 035

SC-500615/01

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

t. č.: 724 793 669

SC-500947/01

Rychle
a pRecizně

SC-501009/01

inzerce

SC-501024/01

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení

❖OPRAVY❖

Dominik Císař

CHLADNIČEK a MRAZNIČEK
i soboty a neděle

Na Vrstvách 23, Praha 4

• PRODEJ nových • ODVOZ starých •

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz
Stěhujeme doma i ve světě

Stepan-Mollay_44x30
11:
Kontakt:
602 719 5.2.2014
678

SC-500661/05

SC-500800/03

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

Prohlídky, čištění, opravy a nátěry
okapů, střech a fasád
horolezeckou technikou, zábrany
proti ptactvu, zastřešení světlíků.
Dlouholetá praxe,
vysoká kvalita a osobní přístup.
Tel.: 606 649 809
www.vyskovepracepraha.cz

SC-500795/03

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-500810/03

Údržba zeleně

◆ Ořez živých plotů
◆ Prořez a kácení
stromů
◆ Údržba zeleně
z vysokozdvižné
plošiny
www.pvj-group.cz
info@pvj-group.cz

Tel.: 724 006 275
SC-500896/02

SC-500877/02

Sleva
-30%

+2

spotřebiče

zdarma

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné
na stránkách www.kuchynskastudia.cz
SC-500983/05

senioři
Společenská rubrika
Dne 19. března oslaví
80. narozeniny Dagmar
Kůsová ze Lhotky. Naší
milé mamince, babičce a úžasné manželce
přejí hodně zdraví, osobní
spokojenosti a životního
optimismu manžel Václav
a syn Pavel s rodinou.
Dne 6. ledna 2022 nás po
dlouhé a těžké nemoci
opustil ve věku 72 let
náš skvělý a milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a bratr Ing. Petr Vosátka
z Braníku. Děkujeme za
léta strávená s tebou. Kdo
v srdci žije, neumírá. Za vzpomínku těch, kteří
ho znali, děkuje rodina.
Jaro na Cibulce
Na svazích Košířského údolí nad Plzeňskou ulicí
leží romantický park. Byl vybudován z iniciativy
bývalého pasovského biskupa Thun-Hohensteina. Cibulka je ojedinělou a cennou
ukázkou prototypu parku z první poloviny
19. století. Hýří mnoha stavbičkami a zajímavými zákoutími. Přijďte se o tom přesvědčit
21. března, výjimečně v pondělí, na komentovanou procházku s PhDr. Havlovcovou. Přihlášky
viz tabulka akcí. (red)
Prohlédněte si Karlovu univerzitu
Dne 28. března slavíme narození jednoho
z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, ale především pedagogů, Jana Amose
Komenského, biskupa Jednoty bratrské..
Zjistěte, kde a jak se ve středověku vyučovalo
a jaký byl život na kolejích. Během komentované procházky si také prohlédnete některé
současné budovy Karlovy univerzity. Přihlášky
viz tabulka akcí. (red)
Poznejte prostopášnou Prahu
Nesmazatelnou podobu hlavního města vytvářely nejen přepychové restauranty, vinárny
a kavárny, ale i místa, která navštěvovaly spíše
spodní vrstvy obyvatelstva. Proslulé kořalny,
šantány a vykřičené domy, které fungovaly především v chudinských čtvrtích, i to patří k historii matičky Prahy, a s nimi se během procházky
seznámíte. Poznejte Prahu zase z jiné stránky,
než je ta v turistických průvodcích. Přihlášky
viz tabulka akcí. (red)
Za krásami hradních zahrad
V areálu Pražského hradu je sedm zajímavých
zahrad, z nichž pět je veřejně přístupných. Severní zahrady patří mezi historicky nejcennější,
z jižních je pěkný pohled na starou část Prahy.
Jak se zahrady probouzí do jarního počasí, to
se na vlastní oči přesvědčíte na naší vycházce.
Přihláška viz tabulka akcí. (red)
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
březen 2022
Po stopách protektorátu
1939-45

Jarní vycházka
parkem Cibulka

Historie kolejí a Univerzity
Karlovy ve Starém Městě
Prostopášná Praha
– po místech proslulých putyk, kořalen a nevěstinců

Přihlašování od 8.00 hod.
10. 3. od 14.00 h.,
Nové město, Praha 2

Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
od 28. 2.
Procházka s průvodcem, sraz u sochy Palackého na
Palackého náměstí.
21. 3. (pondělí) od 14.00 h., Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
Park Cibulka, Praha 5
od 14. 3.
Procházka s průvodcem, sraz na tram. zast. Poštovka (tram. 9, 16 směr Řepy)
28. 3. (pondělí) od 14.00 h., Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
Praha 1
od 21. 3.
Procházka s průvodcem, sraz u Prašné brány.
31. 3. od 14.00 h.,
Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
Starom. náměstí, Praha 1
od 21. 3.
Procházka s průvodcem, sraz u pomníku mistra
Jana Husa na Starom. nám.

duben 2022
Velikonoční workshop

Zahrady Pražského hradu
v rozpuku

Národní technické muzeum

Přihlašování od 8.00 hod.
5. 4. dopol. 9.00–12.00 h. Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
5. 4. odpol. 13.00–16.00 h. od 28. 3. (10/10 osob).
Nuselská radnice, sál č. 303 Velikonoční květinová tvořivá dílna s floristou –
výrobek si odnesete domů, dopol. nebo odpol.
lekce (obě stejné).
7. 4. od 14.00 h.
Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
od 28. 3.
Procházka s průvodcem, sraz u kašny sv. Jiří na
III. hradním nádvoří.
12. 4. od 14.00 h.
Přihlášky na lince 261 192 415 nebo 261 192 571
Kostelní 1320/42, Praha 7
od 4. 4.
Komentovaná prohlídka muzea, sraz před hlavním
vchodem do budovy, vstupné 130 Kč.

Akce pořádá Odbor školství, oddělení rodinné politiky MČ Praha 4 a jsou určeny seniorům nad 63 let s trvalým
bydlištěm na území MČ Praha 4. Účast na akcích je podmíněna registrací na uvedených číslech a dodržením
aktuálních protipandemických opatření. Při vstupu do interiéru může být účastník akce požádán o předložení
potvrzení o očkování/prodělaném onemocnění covidem-19 dle platných nařízení.
Akce mohou být zrušeny (po uzávěrce), proto sledujte aktuality na webových
stránkách www.praha4.cz (seniorweb). V případě dotazů pište na barbora.vesela@praha4.cz.

Plavenky budou v prodeji od poloviny března
Cena plavenek do bazénu v Podolí byla pro
letošek stanovena na 70 Kč/90 minut a jejich
prodej bude zahájen v pondělí 14. března ve
všech infocentrech MČ Praha 4. Městská část
hradí polovinu celkové ceny plavenky, seniory
tak vyjde jedna plavenka na 35 Kč. Zájemce má
nárok na dvě plavenky měsíčně. Jsou určeny
seniorům nad 63 let a držitelům ZTP průkazu
s trvalým pobytem v naší městské části. Při
prvním nákupu obdrží senior plavecký průkaz,
kterým se bude prokazovat (spolu s občanským průkazem) při dalších platbách. Platnost

plavenek končí 30. prosince 2022. Stejně jako
v loňském roce, i letos probíhá prodej v červenci a srpnu, což je novinkou oproti létům
předešlým, kdy byl prodej plavenek přes letní
prázdniny pozastaven.
Z důvodu státem vydaných pokynů a striktních nařízení ohledně počtu osob na daném
místě plavenka NEZARUČUJE jistotu vstupu do
bazénu. Jeho kapacita je totiž omezená. Držitel
plaveckého průkazu NEMÁ přednostní právo
na vstup a záleží na provozovateli plaveckého
areálu, koho vpustí. (red)

Díky dotaci od Prahy 4 si mohou naši senioři v Podolí zaplavat za sníženou cenu.
www.praha4.cz

servis
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO Krátce
ODPADU a POUŽITÝCH OLEJŮ 2022
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 604 705 036.
Trasa B
čt
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

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

Trasa D
so
8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:30 - 9:50
10:00 - 10:20
10:30 - 10:50
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50

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

Trasa F
st
15:00 - 15:20
15:35 - 15:50
16:05 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

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

Zápis do dětských skupin
Během celého března probíhá zápis do dětských
skupin Zdravotnického zařízení (ZZ) MČ Praha 4
v Kotorské a Rabasově ulici na školní rok
2022/2023. Pokud byste sem rádi umístili svoje
dítě, přineste osobně přihlášku některé z vedoucích dětských skupin, nebo ji můžete vhodit do
poštovní schránky na budovách. Přihláška
musí být potvrzena pediatrem.
ZZ MČ Praha 4 letos přijímá děti narozené od
1. 12. 2019 do 31. 8. 2021, které již samostatně
chodí. Všechny informace a přihlášku ke stažení
najdete na www.zzpraha.cz. (red)
Pozvánka do školy
Dětské integrační centrum a mateřská škola
Hurbanova 1285, pořádá 13. dubna Den otevřených dveří. Přijímány jsou děti zdravé, dvouleté,
se speciálními vzdělávacími potřebami. Zápis
pro příští školní rok je ve dnech 2. až 12. 5. od
13.00 do 17.00 hod. Kontakt: tel. 723 473 339 –
Mgr. Sárazová, nutné domluvit hodinu návštěvy,
www.dic-saop.cz. (red)
Běžci se stěhují do lesa
Běžecká škola Prahy 4 se po změně na letní
čas přesune z Podolí do Krčského lesa. Poprvé
se tedy všichni, kdo milují běh či s ním teprve
hodlají začít, sejdou u krčského rybníku Labuť
ve čtvrtek 31. března v 18.00 hod. (red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – březen
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

10 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

22 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

10 16:00 - 20:00

Kamenitá

22 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

23 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

11 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

23 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

11 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

23 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

02 16:00 - 20:00

Žilinská

14 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

24 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

03 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

14 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

24 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

14 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

24 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

03 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

15 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

25 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

03 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

15 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

25 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

04 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

15 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

25 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

04 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

16 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

28 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

04 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

16 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

28 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

07 16:00 - 20:00

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

Sládkovičova

28 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

07 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

29 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

07 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

17 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 29 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

07 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

17 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

29 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

08 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

18 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

30 16:00 - 20:00

Murgašova

08 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

18 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

08 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

18 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

09 16:00 - 20:00

Bítovská

21 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

31 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

09 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

21 16:00 - 20:00

Viktorinova

31 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

09 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

21 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

10 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

22 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

www.praha4.cz
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na konec
Poškozený kříž na Budějovické opraví městská část
Litinový zdobený kříž s plastikou Krista na
rohu ulic Budějovická a Hornokrčská z jeho
pískovcového podstavce s největší pravděpodobností nevyvrátili vandalové, ale vichřice, která se prohnala Prahou. O opravu se
postará městská část Praha 4, ale vzhledem
k materiálu bude potřeba počkat na vhodné
počasí.

V březnu se platí za psa
Odbor finanční správy Prahy 4 upozorňuje
majitele psů na blížící se splatnost místního
poplatku ze psů v roce 2022.
Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:
a) nečiní-li více než 600 Kč nejpozději do 31. 3.
každého roku,
b) činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8.
každého roku.
Sazba poplatku ze psa činí ročně
a) 1.500 Kč za jednoho psa
b) 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
Sazba poplatku za psy chované v rodinném
domě činí ročně
a) 600 Kč za jednoho psa
b) 900 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starob-

Součástí opravy bude restaurování poškozeného podstavce, repase odlomené litinové části,
doplnění chybějících detailů a vyplnění trhlin.
Kromě toho bude při opravě zajištěno pozlacení
ozdobných dekorací růžic na kříži a ozlacení
plastiky Krista. A také kompletní konzervace
všech součástí kříže tak, aby se ho podařilo
vrátit co nejblíže původnímu stavu. (red)

ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, poživatelem sirotčího důchodu nebo osoba starší 65
let, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho
psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Nezaplatí-li poplatník poplatek včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem a může včas a řádně
nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, v pokladně Úřadu městské
části Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo na
poště složenkou typu A. U každé platby je důležité uvést variabilní symbol, který je 10místný
a začíná 9004…… nebo začíná 1341……. (je
uveden pod čarou na přihlášce k místnímu
poplatku).
Bankovní účet pro úhradu místního poplatku ze
psů: 19-2000832359/0800.
Informace: Hana Komancová, tel: 261192434,
e-mail: hana.komancova@praha4.cz. (red)
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Soutěž
Vyhrajte CD plné
pohádkových písní

Zpěvák Jakub Hübner a jeho „princezny“ –
zpěvačky Michaela Štiková Gemrotová,
Dasha, Natálie Grossová a Soňa Jungová za doprovodu Muzikálového orchestru
CMPO zpívají na CD Z pohádky do
pohádky skladby z nejznámějších
pohádkových muzikálů a hudebních filmů:
Šíleně smutná princezna, Princezna ze
mlejna, Sněhurka, Nesmrtelná teta, Pyšná
princezna, Na vlásku, Mrazík, Popelka,
Princezna se zlatou hvězdou, Dívka na
koštěti, Tři oříšky pro Popelku a další.
A proč se pro tento hudební projekt
vydavatelství Muzikál expres, který
podpořila TV Prima, muzikálový herec,
zpěvák a textař Jakub Hübner rozhodl?
„Rád jsem se prostřednictvím těchto
slavných písní vrátil společně se svými
příznivci do dětství a přiblížil známé
písničky nové generaci posluchačů. Navíc
mám pohádky rád, protože jsou dnes
jediným místem na světě, kde všechno
dobře skončí,“ uvedl.
Soutěžní otázka:
Ve kterém městě se Jakub Hübner
narodil?
a) Písek b) Benešov c) Beroun
Odpověď zašlete do 13. 3. 2022 na e-mail
martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci
získají nejen CD Z pohádky do pohádky,
ale také dětský bonusový časopis plný
omalovánek, kvízů, hádanek a receptů.
Výherci z únorového čísla (správná
odpověď b – živočich): Gabriela
Vinklátová, Heda Konopásková a Jakub
Voldřich. Gratulujeme!

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažerka:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka dubnového čísla je 16. 3. 2022.
www.praha4.cz
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Během 10 let pomohli dárci
více než 3 800 dětem,
které se potýkají
s vážným
onemocněním.

Během 10 let
pomohli dárci
více než 3 200
onkologicky
nemocným
rodičům.

Staňte se i vy
Dobrým andělem.
Staňte se i vy
Dobrým andělem.
Emmička, 5 let
Od narození se potýká
se svalovou atrofií.

Silvie se synem Matyáškem
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

www.dobryandel.cz

www.dobryandel.cz
SC-501028/01
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inzerce

Už více než
30 let tvoříme
místa pro život
i práci

„Podnikáme s vědomím
a odpovědností, že Pán Bůh
je skutečným vlastníkem
naší firmy a očekává od nás věrné
a moudré správcovství.“
Radim Passer, zakladatel a CEO

Vnímáme rozvoj města v širším kontextu s ohledem na udržitelnou
prosperitu i budoucí potřeby obyvatel. Všechno, co budujeme,
stavíme s ohledem na prospěch čtvrti, města a celé naší země.
Jsme hrdí na čtvrť Brumlovka, Prahu i Českou republiku.
www.passerinvest.cz
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