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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada MČ Praha 4 na svém zasedání dne 13. listopadu:
ROZHODLA

SOUHLASILA

- zahájit zadávací řízení podle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedené ve zjednodušeném podlimitním
řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Revitalizace koupaliště
Lhotka, Praha 4 – II. etapa, 1. část“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele;
- opětovně zveřejnit záměr prodeje pozemku
parc. č. 206/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
se stavbou bez čp/če (stavba technického
vybavení), ul. Krumlovská, katastrální území
Michle, Praha 4, za minimální kupní cenu ve
výši 4.000.000 Kč;
- opětovně zveřejnit záměr prodeje volné
bytové jednotky č. 798/13 v domě na adrese
5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně
ideálního spoluvlastnického podílu ve výši
751/31505 na společných částech domu
a ideálního podílu ve výši 751/31505 na zastavěném pozemku parc. č. 1128 zapsané na LV
9070 pro katastrální území Nusle obec Praha
a okres hl. m. Praha u Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, minimálně za cenu 4.450.000 Kč;

- se směnou pozemků parc. č. 1454/2 o výměře
224 m2 a parc. č. 1455/5 o výměře 71 m2 oba
v k. ú. Podolí ve vlastnictví žadatele, zastavěných stavbou veřejné komunikace, za část
pozemku parc. č. 1681 v k. ú. Nusle o výměře
124 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem
narovnání majetkoprávních vztahů a vybudování příjezdové cesty z veřejné komunikace
ke garáži ve vlastnictví žadatele. Podmínkou
je zmenšení směňované části pozemku parc.
č. 1681 v k. ú. Nusle pouze na rozsah nezbytně
nutný k vybudování příjezdové cesty a zahájení jednání s Odborem obecního majetku MČ
Praha 4 o majetkoprávním vypořádání části
pozemku parc. č. 1678/2 v k. ú. Nusle,
ve správě MČ Praha 4, přes který je příjezdová cesta také navržena;
- s prodejem části pozemku parc. č. 3228/1
o výměře 37 m2 v k. ú. Michle ve vlastnictví
hl. m. Prahy za účelem sloučení se sousedními pozemky ve vlastnictví žadatele a využití
v souladu s platným územním plánem;
- s pronájmem pozemku parc. č. 2811 v k. ú.
Braník o celkové výměře 13 619 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem provozování

sportovního areálu s podmínkou, že předmětem pronájmu bude pouze ta část pozemku,
která se nachází východně od cyklotrasy A22;

ZAUJALA
- souhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1140/3 o výměře cca 1063 m2
v k. ú. Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy za
účelem využití pozemku na tenisový kurt;
- souhlasné stanovisko k výpůjčce části pozemku parc. č. 2848/379 o výměře 2000 m2
v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem realizace investiční akce „Optimalizace hydraulickým poměrů, pásmo 237, ul.
Choceradská, Praha 4“ za podmínky, že přes
pozemek parc. č. 2848/379 v k. ú. Záběhlice
bude po celou dobu trvání investiční akce
zajištěn bezpečný a nerušený přístup do
bytových domů č. p. 2743-2750 v ul. Choceradská;

SCHVÁLILA
- poskytnout ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4
odměnu za řízení výchovně vzdělávacího
procesu v období školního roku 2018/2019.

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

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

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Metropole chystá rozšíření svozu bioodpadu
Praha rozšíří možnosti svozu bioodpadu rostlinného
původu. Ten tvoří v současné době až 40 procent
směsného komunálního odpadu v metropoli. Vedení
hlavního města chce bioodpad separovat a dále jej
využívat pro výrobu bioplynu nebo kompostu. Rada
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• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

hlavního města Prahy souhlasila se zněním vyhlášky,
která upravuje ceny za svoz komunálního odpadu
a rozšiřuje službu svozu bioodpadu rostlinného původu. Nová vyhláška o poplatcích za svoz komunálního
odpadu by měla začít platit 1. ledna 2020 a upraví
poprvé od roku 2005 výši poplatků, aby odpovídaly
současným nákladům. Pražští radní proto zvýšili cenu
za svoz směsného komunálního odpadu o 30 procent.
Naopak zaváděnou službu svozu rostlinného bioodpadu město ze svého rozpočtu podpoří, a navržená
cena tak představuje pro dosavadní majitele hnědých
popelnic zlevnění o 50 procent. (red)

Knihobudky prochází generální údržbou
První knihobudku zřídila městská část Praha 4
v roce 2015. Od té doby se jejich počet rozrostl
na 10 knihoven (šest venkovních a čtyři vnitřní)
a u občanů - čtenářů se těší veliké obliby.
Svízelem veřejného prostoru je ale nebezpečí
vandalismu a škodolibého chování. Zejména
pomalované konstrukce i skelní výplně budek
a poničené police knihoven patří k nejčastějším problémům provozování této bezplatné
služby. Proto v současné době probíhá rozsáhla údržba a nutné opravy všech knihobudek
na území městské části Praha 4. Děkujeme za
pochopení. (red)

Probíhá výstavba Trojské lávky
Ze Stromovky do zoo se budou moci Pražané příští
rok znovu dostat přes lávku, jejíž stavba již začala.
Nová lávka bude široká minimálně čtyři metry a nově
na ní budou moci společně fungovat pěší i cyklisté.
V případě potřeby po ní přejede také vozidlo integrovaného záchranného systému. Nová Trojská lávka
hlavní město přijde na 128 248 653 Kč. (red)

Kde knihobudky najdete?
Vypůjčit si či darovat knihy můžete na Roztylském náměstí, náměstí Gen. Kutlvašra, parku
V Zápolí, parku Na Pankráci, ve Štúrově ulici
a v ulici Ke Krči. Menší knihobudky jsou pak při
informačních kancelářích ÚMČ Praha 4, tedy
v hlavní budově ÚMČ Praha 4, v IC Jílovská,
IC Hlavní a IC náměstí hrdinů.

Zprávy z hlavního města Prahy
Praha uzavřela dohodu potřebnou
k rekonstrukci terasy Budějovická
Rada hl. m. Prahy schválila uzavření dohod se
všemi vlastníky staveb a pozemků v rozhodném
území potřebném k zajištění rekonstrukce terasy
nad stanicí metra Budějovická. Podařilo se tak
vyřešit několik let trvající majetkoprávní spor
a potřebná rekonstrukce může nyní začít.
Základem je prohlášení všech stran, že terasa patří
hlavnímu městu a jeho vlastnictví nebude nikdo
zpochybňovat u soudu. Dohoda na druhé straně
zajišťuje její bezplatné užívání veřejností. Dále
ošetřuje bezpečnost provozu na terase a pod ní
a sousedních přiléhajících objektů. (red)

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806

www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
minulý měsíc jsme poprvé
uložili do hrobového místa na
hřbitově Nusle ostatky našich
spoluobčanů, kteří zemřeli
v osamění, bez příbuzných či
blízkých, kteří by se o ně po
smrti postarali. Mezi nimi byla
také urna s popelem vynikající
sportovkyně, kdysi slavné rychlobruslařky Věry Procházkové.
Zemřela téměř zapomenutá,
i když její sportovní kariéra
trvala celé čtvrtstoletí. Vyprávění o ní si můžete přečíst v tomto
vydání Tučňáku.
Po dvou úrazech, které souvisí
s bezohledným odkládáním
sdílených elektrokoloběžek
tam, kde koho právě napadne,
jsme se rozhodli požádat hlavní
město o nápravu. Nechceme,
aby se Praha 4 stala místem,
které není bezpečné pro pohyb
hendikepovaných lidí, seniorů

a maminek s kočárky. Naopak
chceme podporovat elektrickou
mobilitu v případech, kdy to
dává smysl. Proto jsme vybrali
prvních deset míst v našich
ulicích pro zřízení nabíjecích
stanic pro elektromobily. Jistě je
uvítají naši obyvatelé i návštěvníci Prahy 4.
Dobrou zprávou je, že Branické
divadlo opět ožije. Společně
s kolegy z rady naší městské
části jsme vybrali na základě
doporučení odborné komise
nového nájemce, který má tento
tradiční kulturní prostor oživit.
Vážení spoluobčané, toto číslo
Tučňáku je vánoční a zároveň
poslední v kalendářním roce.
Ráda bych vám proto popřála
hezké Vánoce a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pracovních
úspěchů. Nad stránkami Tučňáku se sejdeme v lednu 2020.

Z obsahu

4

6

7

13
Irena Michalcová
(Ano 2011),
starostka městské části
Praha 4

22

Ochrana zvířat: Novoroční ohňostroj je určitě hezký
na pohled, ale pro zvířata
bývá utrpením. Právě tak
jako krmení vodních ptáků
například pečivem.

Doprava: MČ Praha 4
došla trpělivost
s nezodpovědnými
uživateli elektrokoloběžek
a vyslovila se pro zákaz
provozu.
Kultura: Branické divadlo

má nového nájemce – spolek United Arts & Co, který
stojí za skupinou Losers
Cirque Company.

Lidé z Prahy 4:

Vzpomínka na
zapomenutou
krasobruslařskou mistryni
Věru Procházkovou.

Jezdím jako člověk:

Praktické rady pro
bezpečný pohyb cyklistů
a automobilistů po městě.

Naše tipy





 

   
  

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

7. ledna 2020, 17 hod.

Dagmar Vaňkátová – soprán
Matouš Pěruška – housle
Marek Kozák – klavír
Wolfgang Amadeus Mozart

Alleluja z moteta Exultate iubilate

Bedřich Smetana
Večerní písně

Johannes Brahms



Sonata G Dur

Antonín Dvořák
Slovansky tanec

a další...

Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 2. prosince 2019 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

www.praha4.cz
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Na konci roku myslete tak

Pečivo nechte raději doma a vodním ptákům hoďte třeba nakrájený salát. Foto: archiv

Strach – šok – panika – zranění - bolest
– smrt. Tak popisuje Společnost pro zvířata (SPZ) z Michle následky novoročních
ohňostrojů pro němé tváře. A není to jediný
života ohrožující okamžik, který na konci
roku čeká na naše zvířata.
Mnozí z nás se na Silvestra určitě těší, i právě proto, že je povoleno odpalovat všelijaké
petardy a ohňostroje. Jenže jak upozorňují
pracovníci SPZ, použitím zábavní pyrotechniky
se děsí zvířata, a to jak domácí, tak volně žijící,
jako jsou například ptáci, veverky, ježci, kuny či
lasičky. „Zábavní pyrotechnika zvířatům působí
šok, trauma, zranění včetně popálenin, poškození očí, dokonce i smrt. Trauma a šok zažívají
také lidé, kteří musí výbuchy nedobrovolně
snášet,“ říká Dita Michaličková ze SPZ.

Nový rok vítá ve sklepě
Zatímco lidé se mohou bránit třeba odjezdem
na chalupy či alespoň nacpáním špuntů do uší,
volně žijící zvířata žádnou podobnou obranu nemají. Často se proto snaží před hlukem uniknout
4 Tučňák • 12/2019

a schovat, ale v panice se zraní která se nachází
například při střetu s motorovým vozidlem.
„Ptáci leknutím slepě narážejí do čehokoliv, do
budov, skel, pevných překážek, drátů vedení
a podobně,“ dodává Dita Michaličková. Jen
o něco lépe jsou na tom doma chovaná zvířata,

především psi a kočky. Těm jejich páníčkové
a paničky pomáhají silvestrovskou noc přežít
třeba podáním prášků na uklidnění či láskyplnou
náručí. „Pravidelně o silvestrovské noci spím
s naším kníračem ve sklepě rodinného domu.
Venku létající petardy a ohňostroje jsou tam totiž

Co říká zákon?
Používání zábavné pyrotechniky je v hl. m. Praze upraveno vyhláškou hl. m. Prahy č. 42/1999,
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů. Z této vyhlášky vyplývá, že zábavná pyrotechnika I. a II. třídy nebezpečnosti se v hl. m. Praze nesmí používat jindy než 1. ledna a 31. prosince. Výjimku tvoří pouze
místa uvedená ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 11/2008. Těchto míst je v hl. m. Praze celkem 13 a jsou
konkrétně popsána v této vyhlášce.
Zábavná pyrotechnika se dělí do 4 tříd nebezpečnosti, kdy I. třída nebezpečnosti je volně prodejná, II. třída nebezpečnosti je prodejná osobám starším 18 let, III. a IV. třída nebezpečnosti je určena pro odpalovače ohňostrojů, kteří splňují zákonné podmínky. V současné době je již v prodeji
zábavní pyrotechnika s novým označením nebezpečnosti. Nově se bude dělit do kategorií 1–4, kdy
1. kategorie bude prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie bude prodejná osobám starším 18
let, 3. kategorie bude prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie bude prodejná osobám s odbornou způsobilostí. Tato změna je v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a rady
č. 2007/23/ES, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (míněn trh EU). Zdroj: PČR

www.praha4.cz
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ké na zvířata!
o něco méně slyšet než v našem obývacím pokoji. I tak se pes třese hrůzou a musím ho držet
v náruči a neustále na něj mluvit a uklidňovat,“
prozradila Tučňáku chovatelka Ivana Schmidová.

Škodlivý mrak chemikálií
Exploze ohňostrojů navíc uvolňují chemické látky znamenající nebezpečí pro lidi i zvířata, která
se nacházejí poblíž i dále ve směru větru. Zdraví
škodlivý je kouřový oblak a prachový spad z chemikálie. Jedná se o směs mnoha prvků: S (síra),
Cl (chlór), K (draslík), Ba (baryum), Mg (hořčík),
Sr (stroncium), Cu (měď), Pb (olovo), Sn (cín),
Al (hliník), Bi (bismut), Ga (galium), F (fluor),
Si (křemík), Co (kobalt), Ni (nikl), As (arsen), Br
(bróm), Ac (aktinium) i Rb (rubidium). Mnohé
jsou těžkými kovy nebo tvoří další škodlivé
sloučeniny po odpálení. Působí dráždivě, leptají
a pálí kůži, sliznice, oči, poškozují horní a dolní
dýchací cesty včetně plic, vnitřní orgány (játra,
ledviny), trávicí ústrojí lidí i zvířat a živočichů.
Prachové částice s chemikáliemi kontaminují
půdu a také vodu. Např. baryum (zbarvující
plameny do zelena) při styku s vodou působí
toxicky. Další těžké kovy, především olovo, se
akumulují v tucích, ohroženy jsou ryby a další
živočichové, kteří potřebují vodu ke svému životu (vodní ptáci, nutrie, bobři, ondatry a jiní).
Vodu kontaminují i sloučeniny chlóru (chloristany). Zabraňují vstřebávání jódu a způsobují
disfunkci štítné žlázy. Zvýšený obsah oxidů
síry a dusíku je příčinou kolísání pH v mělčích
vodách. Oblak s jedovatými částicemi se může
dostat vysoko a v ovzduší přetrvá několik dní.

Místo pečiva zvolte salát
Nebezpečí na volně žijící zvířata však nečíhá jen poslední den v roce. Především mezi vánočními svátky
mnoho rodin vyráží k Vltavě, aby nakrmilo rybičky,
kachničky a labutě. Pokud patříte mezi ně, tak letos
nezapomeňte na důležitou věc - pokud zvířatům
nechcete ublížit, rohlíky a chleba nechte doma!
Ze zkušeností zaměstnanců Lesů hl. m. Prahy
totiž vyplývá, že je pečivo ve větším množství pro
vodní ptáky, jako jsou zmíněné labutě, kachny
a další, velmi škodlivé! Ptáci ho sice přijímají
s oblibou a preferují ho jako snadno dostupný
zdroj energie před jinými druhy potravy, ale

Věděli jste?
Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji ztrácí
teplo, a proto potřebuje více energie, aby dokázalo udržet stálou teplotu. Získávání potravy
navíc komplikuje sněhová pokrývka, zmrzlá
půda a krátká délka dne, během něhož ji mohou ptáci shánět. Pro přežití dlouhé a mrazivé
noci je nutné vytvořit si dostatečné tukové zásoby. Není to však věc jednoduchá. Aby získali
dostatek potravy, musí například modřinky
jejímu shánění věnovat 85 % dne a takový kos
musí nasbírat dvakrát tolik bobulí, kolik sám
váží. Zdroj: Česká společnost ornitologická
www.praha4.cz

pečivo nemá velkou výživovou hodnotu, obsahuje
především sacharidy. Ptáci tak mají plné žaludky,
ale zároveň trpí podvýživou. Chybí jim vitamíny,
minerály i stopové prvky z jiné potravy. To je nebezpečné zejména pro mláďata, která ke správnému vývoji potřebují všechny důležité živiny. Je-li
ptačí mládě ve vývinu zásobeno pouze pečivem,
může to vést až k vývojovým poruchám a deformacím peří a kostí známým pod pojmem andělská
křídla (agnel´s wings). Ty mohou způsobit i trvalé
poškození a ptáka zbavit schopnosti létat. Na lidskou neznalost v loňském roce doplatilo například
mládě labutě ze Stromovky, které kvůli nevhodné
stravě od návštěvníků přišlo o křídlo.
A čím krmit, abyste vodnímu ptactvu neublížili?
Pro labutě, kachny a další vodní ptáky volte vždy
jen základní potraviny. Vhodné jsou: kukuřice,
pšenice, žito, oves a další obilniny, nakrájený
hlávkový nebo jiný salát, zeleninové odřezky
nebo slupky, mražený hrášek nebo kukuřice
(rozmražené, není nutné vařit), ptačí zob, případně granule pro vrubozobé ptáky (k zakoupení v obchodech s chovatelskými potřebami).

Pozor na uši!
Zábavní pyrotechnika může vydávat hluk
v hodnotách 170 až 190 decibelů. Hranice
poškození lidského sluchového ústrojí je
75–80 decibelů, hranice poškození sluchu
zvířat je ještě nižší. Zdroj: SPZ

Ptáci v panice z výstřelů a výbuchů slepě narážejí do čehokoliv. Následky – většinou fatální,
jako pro těžce zraněného kalouse ušatého.
Foto: DES OP Plzeň

Pochutnají si na semenech
a bobulích
A jak nejlépe nakrmit u nás přezimující opeřence?
Jejich strava je převážně rostlinná a tvoří ji různá
semena, jádra, bobule a jiné plody. Jak uvádí Česká společnost ornitologická, většina ptáků běžně
navštěvujících krmítka nejlépe přijímá slunečnicová semena. Ta můžete zakoupit buď samostatně,
nebo v různých směsích v obchodech s potřebami
pro chovatele, zahradnictvích a prodejnách pro
kutily a dnes už i přes internet. Vrabci nebo hrdličky uvítají na krmítku také obilná zrna jako oves,
proso a pšenici. Zakoupit můžete také již namíchané směsi krmení pro přezimující ptáky označované jako krmivo pro venkovní ptactvo či zimní
směs. Obsahují někdy kromě zmíněných semen
a obilí také luštěniny a kukuřici. Strakapoudy,
sýkory či brhlíky nejlépe pohostíte tukovou směsí,
kterou můžeme zakoupit v podobě lojových koulí.
Ještě levnější a zábavnější, hlavně pro děti, může
být zhotovení závěsného tukového krmítka vlastními silami. Dravé ptáky lze na vhodných místech,
kde se vyskytují, krmit čerstvými zbytky masa,
vnitřnostmi apod. V těchto případech je však
nutno dbát na dodržení hygienických a veterinárních předpisů.

Zaběhne-li se v šoku pes, již se nemusí vrátit.
Uvnitř hledá úkryt a třese se strachem. Foto: SPZ

Zbytky z kuchyně
na krmítko nepatří
Na krmítku se v žádném případě nesmíme zbavovat kuchyňských zbytků, jako jsou všechna
slaná, kořeněná, přepálená, uzená nebo zkažená jídla. Ptákům způsobují těžké zažívací potíže
a leckdy i smrt. Z naší kuchyně ale můžeme
použít ovesné vločky, strouhanku (z nesoleného
pečiva), strouhanou mrkev, pro kosy a kvíčaly
také vařenou rýži či vařené brambory. (red)

Vyděšená zvěř běhá sem tam, hledá únik
a úkryt. Této srnce se to nepovedlo, byla vlakem sražena během silvestrovské noci. Foto:
DES OP Plzeň
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Uzavření Úřadu MČ Praha 4 na konci roku
Upozorňujeme veřejnost, že ve dnech 23.–27.
prosince a 31. prosince bude z provozních důvodů Úřad městské části Praha 4 včetně poboček
a informačních center (Jílovská, náměstí Hrdinů,
Hlavní, Táborská) uzavřen. Poslední pracovní
den Úřadu MČ Praha 4 bude 30. prosince s tím,
že provozy, které umožňují úhradu poplatků
v hotovosti (pokladna, občansko-správní odbor,
lovecké a rybářské lístky, poplatky ze psů, archiv,
informační centra), budou otevřeny pouze do
11.00 hodin dopoledne. Pokladna v budově Úřadu MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b) bude
otevřena 2. ledna 2020 od 10.00 hodin. (red)
Nevyužívaný pozemek u ZŠ Jeremenkova
změní podobu na „přátelskou zahradu“
Dlouho očekávaná úprava areálu bývalé školní
zahrady základní školy Jeremenkova byla zahájena. Na pozemku, kde se nachází už několik let
nefunkční zahradnictví, bude „přátelská zahrada“, výukový a odpočinkový areál určený nejen
pro žáky, ale i k odpočinku místních obyvatel.
Zachováno zůstane jezírko, místo ruin původních budov vybuduje MČ Praha 4 altán a auditorium. V altánu vznikne školní učebna. Definitivní
úprava projektu přinesla zachování průchodnosti
všech částí areálu, díky tomu zde bude v budoucnu možné vytvořit naučnou stezku. (red)
Praha 4 zatím nepodpořila studii
revitalizace Ledárny Braník
Vedení městské části Praha 4 nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu a prodejem
pozemků, které se nacházejí mezi Branickými
ledárnami a ulicí Modřanskou. Chce naopak zachovat jedinečný ráz dané lokality. Předložená studie, která má sloužit jako podklad pro revitalizaci
areálu a jeho okolí, v některých svých částech totiž
nerespektuje památkovou podstatu ledáren. (red)
Známe nejlepší podnikatele Prahy 4
MČ Praha 4 letos vyhlásila 1. ročník soutěže Podnikatel Prahy 4. Od května do června mohli obyvatelé
městské části nominovat své oblíbené podnikatele
a poté od července do srpna hlasovat na webových
stránkách Prahy 4. Nominovány mohly být pouze
fyzické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění
a mají sídlo nebo provozovnu na území MČ Praha 4.
Někteří podmínky nesplnili a museli být v závěru
ze soutěže vyřazeni. Po sečtení odevzdaných hlasů
je znám vítěz. Stala se jím Kateřina Kuchařová, která provozuje e-shop www.kocicipani.cz. Kateřinu
nominovala jedna z jejích zákaznic a další příznivci
pro ni v anketě hlasovali. (red)
Vánoce 2019 s Prahou 4
MČ Praha 4 i letos podporuje společné zdobení
vánočních stromků. Pokud se členové bytového
družstva, parta rodičů nebo přátel rozhodli zorganizovat v okolí bydliště vánoční akci, Praha 4
jim věnovala ozdoby. Společného zdobení se
můžete zúčastnit i vy. Více informací se dozvíte
na www.praha4.cz. A vánoční trh najdete na
Roztylském náměstí. (red)
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Praze 4 došla trpělivost
s elektrokoloběžkami

Uživatelé elektrokoloběžek se často chovají bezohledně a komplikují život chodcům či maminkám s kočárky.

Pražští strážníci od začátku letošního roku řešili
již přes 4200 přestupků způsobených uživateli
elektrokoloběžek. Oproti roku 2018, kdy se
zabývali 758 přestupky, se jedná o nárůst větší
než 450 procent. Situace se stala neudržitelnou
i na území Prahy 4.
Jízda v podnapilosti, využívání chodníků
namísto silnice, dvě osoby na jedné koloběžce
ignorující váhový limit nebo její ponechání tam,
kde zrovna upadne. Často to bývá především
u stěn budov, které ale pro nevidomé slouží jako
vodicí linie. Rada městské části v návaznosti
na tyto opakující se problémy proto vyjádřila
zásadní nesouhlas s budoucím provozováním
takzvaných zelených koloběžek v Praze 4.
„Stížnosti zejména od hendikepovaných
obyvatel, seniorů a maminek s kočárky na

odložené zelené elektrokoloběžky a žlutá kola
jsou na denním pořádku,“ zdůraznil Zdeněk
Kovářík (ODS), 1. místostarosta MČ Praha 4.
„Na rozdíl od seriózního přístupu provozovatele růžových kol, společnosti Rekola, který
se snaží obyvatelům pomáhat a nepřekážet,
sdílená mobilita prostřednictvím zelených
elektrokoloběžek a žlutých kol obtěžuje
a ohrožuje,“ dodal.
O zásadním nesouhlasu s dalším provozováním
elektrokoloběžek už informovalo vedení městské části i příslušné odbory pražského magistrátu i Radu hlavního města Prahy. „Zelené elektrokoloběžky mají od nás jasnou červenou kartu.
Žlutá kola dostala pomyslnou žlutou kartu
a mají nyní prostor k nápravě,“ shrnul stručně
rozhodnutí radních Zdeněk Kovářík. (red)

Vítej do klubu elektrické
mobility, Praho 4!

Parkovací zóny se rozšířily
do dalších lokalit

Elektromobily postupně
přestávají býti zcela výjimečným zjevem na našich
silnicích. Ne každý má však
možnost si elektromobil
nabít ve své garáži, proto
Praha 4 zahájila spolupráci
s Pražskou energetikou
(PRE) na zřízení nabíjecích míst ve veřejném
prostoru.
„Dohodli jsme se na prvních deseti lokalitách,
kde by mohlo vzniknout po dvou nabíjecích
místech pro občany i návštěvníky Prahy 4,“ uvedl 1. místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík
(ODS), když se zástupci PRE dokončil jednání
o podpoře elektromobilů v ulicích Prahy 4.
Nové nabíjecí stanice by se tak měly postupně
objevit na Podolském nábřeží, v Thomayerově
ulici, na Roztylském náměstí, v ulici Marie
Cibulkové, Sedlčanské, Na Větrově, Šípkové,
Čimelické a na dvou místech v ulici Pujmanové.
(red)

Příprava rozšíření zón placeného stání (ZPS) ve
zbylé části Podolí, ve starém Braníku, v další části
Krče a ve zbývající části Michle byla dokončena
tak, že od 2. prosince byla i na tomto území ZPS
spuštěna. Nezapomeňte si proto včas zajistit registraci vozidel rezidentů na pracovišti oddělení
zón parkovacích stání, v ulici Jílovská 1148/14,
Praha 4, tel.: 261 192 637 nebo 261 192 639.
„Děkuji všem, kteří se na přípravě a zahrnutí
stovek připomínek a úprav podíleli. Děkuji
projektantům, TSK, provozovateli, zejména však
pracovníkům městské části
v oblasti dopravy,“ uvedl
1. místostarosta po dopravu,
finance a evropské fondy
Prahy 4 Zdeněk Kovářík
(ODS). „Ať už se na zónu
nadšeně těšíte, nebo vám
zásadně vadí, dovoluji si vás
všechny požádat o opatrnost, ohleduplnost a trpělivost,“ dodal. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Praha 4 vybrala nájemce Branického divadla

Diváci se mohou těšit na akrobatické kousky spolku United Arts & Co. Foto: UAC

Branické divadlo bude mít nového nájemce –
spolek United Arts & Co, který stojí za skupinou
Losers Cirque Company. Rozhodla o tom Rada
městské části Praha 4 na doporučení odborné
komise. Nový nájemce získal divadelní budovu
do pronájmu na dobu neurčitou za měsíční
nájemné 30 tisíc korun.
„Moc děkuji všem členům odborné komise, kteří se na výběru nového nájemce podíleli,“ uvedl
radní pro majetek a kulturu Michal Hroza (TOP
09). „Jsem opravdu rád, že se nám po několika
neúspěšných výběrových řízeních v minulých
letech podařilo nalézt kvalitního nájemce
Branického divadla. Věřím, že si nový soubor
Branického divadla najde své diváky, a to nejen
z Prahy 4,“ dodal.
Spolek United Arts & Co. bude budovu Branického divadla využívat ke kulturním a kulturně-

-vzdělávacím akcím, především k divadelním
představením se zaměřením na akrobacii,
gymnastické disciplíny a nový cirkus. Dále pak
k trenérské, vzdělávací a popularizační činnosti
v oblasti akrobacie a gymnastických sportů.
Skupina Losers Cirque Company je díky svému
modernímu pojetí divadla, živé hudby, tance
a akrobacie známá po celé republice. Seznámit se
s ní mohli také obyvatelé Prahy 4, protože v současné době působí i v Divadle Na Fidlovačce.

Nová a velká výzva
„Výsledkem výběrového řízení jsme nadšeni.
Provozovat divadelní prostor bude pro nás velká
výzva, na kterou se ale velice těšíme. Kromě
našich inscenací budeme uvádět i zajímavá
představení našich kolegů či představení z příbuzných oborů, jako je pantomima a pohybové

divadlo. Nebudou chybět koncerty a nezapomeneme ani na malé diváky a jejich rodiče.
Pro ty chystáme zajímavý pravidelný program
bohatý na pohádky či dílny zaměřené na pohyb
nebo divadlo. Malou ochutnávku bychom rádi
návštěvníkům představili již v lednu 2020, kdy
chystáme slavnostní otevření divadla,“ uvedl
Zdeněk Moravec ze spolku United Arts & Co.
Branické divadlo patří k tradičním divadelním
scénám hlavního města. V roce 1925 jej vybudovali z vlastních finančních prostředků obyvatelé
Braníka. Z celé Prahy sem později jezdili diváci
například na vystoupení Divadla Járy Cimrmana. V prostorách divadla se kromě divadelních
představení pořádaly koncerty klasické i populární hudby a taneční večery. Svoji domovskou
scénu zde před lety našlo i slovenské Radošinské naivné divadlo. (red)

Praze 4 se nelíbí plánovaná výstavba Ekorezidence v Braníku
Soubor pěti bytových domů a bezmála tři
sta bytových jednotek v branickém ohybu
Jižní spojky. Stavba Ekorezidence Braník má
sloužit výhradně k bydlení a příjezd k ní má
zajistit pouze stávající komunikace Bezová. Vedení Prahy 4 nesouhlasí se záměrem
společnosti Ekospol zastavit tuto lokalitu bez
ohledu na její obyvatele. Kromě nedostačujícího dopravního řešení se mu nelíbí ani
umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz.
„Záměr stavby není v souladu s požadavkem
stavebního zákona na dosažení udržitelného
rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani
orientací nenavazují na stávající zástavbu v této
části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně
nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí," přiblížil pouze část námitek
Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj
a výstavbu.
www.praha4.cz

Městská část Praha 4 se důvodně obává i celkového snížení prostupnosti území pro zdejší obyvatele. Není vyřešený očekávaný nárůst dopravy
na přilehlé komunikace či potřebný rozsah
parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři
sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze
cca sto sedmdesát parkovacích míst. Dořešena
rovněž není ani potřebná občanská vybavenost
této lokality.
„Byli jsme společností Ekospol postaveni před
hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně
jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit
až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany
obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním
odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti
společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě
v rámci našich, několikastránkových námitek
a odůvodnění. Nyní čekáme na jeho stanovisko, podle kterého budeme postupovat dále,"
zdůraznil Patrik Opa. (red)

Jedna z podob plánované zástavby. Zdroj: Ekospol
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Názory zastupitelů
Letmé info z radnice

Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní MČ Praha 4

Zastávám názor, že čím
konkrétnější informace, tím je zajímavější.
Občan se s ní pak může
ztotožnit, udělat si na ni
názor, ocenit či naopak
zkritizovat práci zastupitelů, které si zvolil, aby
se o rozvoj města či obce
starali. Tedy jdeme na to.

Voda pro koupaliště Lhotka
V listopadu jsem s odborníky navštívil koupaliště Lhotka v rámci zpracování studie na bilanční
přehodnocení zásobování koupaliště vodou. Jak
už jsem zmiňoval v létě, na koupališti se vlivem
silného výparu i jiných faktorů ztrácí voda
a musí se dopouštět z vodovodu, což není z více
důvodů udržitelné. Řešením bude patrně kombinace využití kvalitní hlubinné vody ze stávajících vrtů, které se vyčistí, doplněné o nový
zdroj vody z mělkých horizontů a drenážního
potrubí. To po nezbytném vyčištění a revizi
propustnosti podkladové fólie posílí zásobování koupaliště vodou. Zdůrazňuji, že navržená
opatření nijak neovlivní koupací sezónu.

Závlahy pro školy
Díky mému předchůdci se podařilo u pěti
základních škol vybudovat podzemní retenční nádrže na srážkovou vodu, což byl záměr,
který jsem od počátku jako opoziční zastupitel
podporoval. Nicméně jen u ZŠ Jílovská je nádrž
napojena na závlahový systém, který umožňuje
zavlažovat školní travnaté pozemky v nočních či
brzce ranních hodinách, kdy je výpar minimální. I další školy mají pochopitelně zájem o dobudování této zcela logické infrastrukturní soustavy a mým úkolem je zajistit prostředky a věc
co nejdříve zrealizovat. Těším na výsledek.

Zelená pro Novodvorskou
Na tomto místě musím pochválit Technickou
správu komunikací, byť s ní jindy, jako správcem většiny pozemků podél pěších či dopravních cest, řešíme spoustu podnětů od občanů
a ne vždy nalezneme společné a hlavně rychlé
řešení. Nyní se nám s jejich centrálou povedlo
dojednat smlouvu o výpůjčce pozemků,
které jsou v jejich správě a jejichž svěření
do naší péče by přes Magistrát HMP bylo
během na velmi dlouhou trať. Takto se na
základě smlouvy můžeme postarat o vybrané
pozemky, na které by TSK neměla kapacitu či
jinak alokované prostředky. Rádi bychom naši
městskou část trochu rozsvítili barvami prostřednictvím nesekaných květnatých trávníků,
které už v jiných městech utěšeně vznikají,
a rádi bychom dali přednost lokalitám, které
si zkrásnění nejvíce zaslouží. Jako první by na
řadu měl přijít travnatý pás v ulici Novodvorská v části před sjezdem do Braníka. Uvidíme
napřesrok.
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Úspěch se musí
vymyslet a prosadit

Zbědovaná Budějovická
má naději

Milé obyvatelky a milí
obyvatelé Prahy 4, vážení
čtenáři, přeji krásný
konec roku! Jen ždibek
stresu spojený s myšlenkami, jak potěšit
své blízké! Nám všem
velkým i malým dětem přeji krásný bílý sníh
jiskřící a zářící! Děkuji všem, kteří mi v průběhu
roku poslali přehršel dotazů na témata všedního
dne naší rozmanité čtyřky.
Přeplněni krásnými myšlenkami si často navzájem škodíme. Doma i v Evropě vítězí touha
lidem dobro vnutit za každou cenu. Politika
vyhledává sebemenší příležitost, jak vše svázat
a sešněrovat. Stále více peněz se bere z kapes
jednotlivce, aby je bylo možno přerozdělit
různými způsoby.
Nedávno jsme za Praha 4 marně vzdorovali
úporné snaze města zdvojnásobit daň z nemovitých věcí. Ne, Praha se neblíží bankrotu, kdy
je každý zdroj dobrý! Jsme však v krizi důvěry
v jednotlivce. Stát, město i politika přestaly věřit
jedinci! Přestaly věřit, že každý z nás je schopen
se nejlépe rozhodnout, co skutečně potřebuje!

Psát o Budějovické je
jako tancovat mezi vejci.
Leckomu se zvýší tlak,
jen když o ní slyší, natož
když jí musí procházet.
Pohled na chátrající nefunkční terasu
a stísněný pocit z houštiny kovových vzpěr
nikomu na náladě nepřidá. Kdo může, tomuto
místu se vyhne, ale pro desetitisíce občanů je
to každodenní nutnost, protože tudy chodí do
metra, na polikliniku nebo úřad, do banky či za
nákupy. Můžeme ještě vůbec doufat, že se po
letech zanedbané údržby, zmarněných plánů
a nesplněných slibů dočkáme řešení, které bude
odpovídat významu tohoto přirozeného centra
naší městské části a navrátí mu jeho původní
občanskou roli?

Zdeněk Kovářík (ODS),
místostarosta
MČ Praha 4

Dotace křiví trh
Sprosté slovo dotace křiví trh a dobré vztahy
natolik, že ubývá lidí, kteří vlastními silami
zmáhají svůj strach, své neumění, aby dosáhli
toho, po čem touží! Dotace hradí dnes i běžné
každodenní věci, nutné opravy a investice do
základních potřeb. Na to vše by mělo jedinci,
firmě, organizaci i obci zbýt dost prostředků,
když zaplatí daně a všemožné odvody státu.
Dnešní stav, kdy všichni musí žádat i poté, co
odevzdali mnohem víc, než měli, není důstojný
ani není svobodný! Hrne se na nás ze všech
stran zástup dobroserů, kteří chtějí pro naše
dobro zakázat i to, co máme rádi, a vnutit to, co
považují za naše dobro a my nechceme. Přesto
doufám, že jsme neztratili zbytek podnikavosti,
touhy dokázat i nemožné. Prosperitu nezajistí
dobroseři, úspěch musíme vymyslet, prosadit,
vyrobit, prodat!

Nemaskujme se solidaritou
Nebudu zvyšovat daně, odvody a poplatky proto,
abych mohl konat „dobro“. Vzít si peníze od plátce
daní a pak mu je rozdávat ve formě dotací či dávek
není nic jiného než krádež. Stát, který konjunkturu slaví schodky a dluhy, krade na dětech, na těch,
co přijdou po nás! Nemaskujme se solidaritou,
většina podpor, dávek a dotací jde lidem, co
nejsou v zásadní nouzi. Dávkami, podporami
a dotacemi se kupují hlasy voličů místo skutečně
zdravé solidarity s potřebnými. Jsem optimista
a věřím, že si umíme vážit svobody každého z nás
a umíme pomoci tomu, kdo potřebuje!
Přeji vám všem zdraví, štěstí, lásky, radosti
a pohody, kolik unesete.

Jitka Zykánová
(TOP 09), zastupitelka
MČ Praha 4

V srpnu 2020 hotovo?
To, jak Budějovická nyní vypadá, je výsledkem spletitých majetkových vztahů několika
vlastníků – hlavního města Prahy, DBK, České
spořitelny, dopravního podniku a jednoho
soukromého subjektu. Všechny předchozí
pokusy o společnou dohodu ztroskotaly,
a tak se do oprav nikdo nehrnul, ačkoli se
o špatném stavu terasy vědělo už dlouho.
V lednu 2018 byl její stav posouzen jako
havarijní a doslova ze dne na den nechala
Praha uzavřít jižní vestibul metra i přilehlá
pasáže. Osud terasy byl na vážkách. Nakonec
se minulé vedení Prahy rozhodlo, že ji prostě
zbourá, a i přes odpor architektů, obchodníků
a občanů vše směřovalo k demolici. Uvažovalo
se také o prodeji terasy majiteli obchodního
centra. S blížícími se říjnovými volbami 2018
naštěstí všechny tyto snahy utichly a díky
dopravnímu podniku i DBK se podařilo otevřít
vstup do metra a alespoň provizorně zabezpečit průchod pasáží. Každé provizorium má
sklon přerůst v trvalý stav. To ovšem nová
reprezentace Prahy nepřipustila, sedla si se
všemi vlastníky ke stolu a zkraje roku s nimi
uzavřela memorandum o společném postupu
při rekonstrukci. Byl to první, ale zásadní
krok, protože město do té doby nemělo kompletní projektovou dokumentaci k celé terase,
která je zapuštěná do budovy DBK. K cíli je
daleko, ale kola se dala do pohybu. Na konci
listopadu Rada hl. m. Prahy schválila dohodu,
o níž radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09)
říká: „Je zásadním úspěchem, že se nám po
měsících zdlouhavých jednání podařilo vyřešit záležitost, která byla letitou ostudou Prahy.
Konečně jsme dotáhli do konce majetkoprávní
dohodu k terase na Budějovické, bez níž by
nebylo možné začít s opravami.“ Součástí dohody je závazný harmonogram prací, na jehož
konci figuruje nepřekročitelný termín – 30.
srpna 2020. Bereme ho vážně.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Osobní setkání s občany
Krče k výstavbě metra

Developer ví sám nejlíp,
co má postavit

V úterý 12. listopadu
se za účasti primátora
Zdeňka Hřiba a projektového manažera Metra D
Jiřího Hrnčíře z pražského dopravního podniku
uskutečnila v Modrém
pavilonu v Krči informační schůzka k chystané
stavbě stanice Nové Dvory. Setkání tak volně
navázalo na dřívější debatu ke stanicím Nádraží
Krč a Nemocnice Krč.

Tuto větu z titulku mi
před časem sdělil jeden
vysoce postavený architekt z Institutu plánování
a rozvoje (IPR), když jsem
mu jako radní pro územní
rozvoj přinesla výsledky
rozsáhlého sociologického šetření provedeného
mezi obyvateli Krče v souvislosti s plánovanou
výstavbou metra D a novou zástavbou, která má
vzniknout u Thomayerovy nemocnice. Šetření se
mělo stát podkladem pro územní studii, která by
nastavila pravidla výstavbě v této oblasti.
Musím přiznat, že mne slova z úst člověka
povolaného k tomu, aby politikům s plánováním
a fungováním města radil, obyvatelům naslouchal
a developery usměrňoval, šokovala.

Petra Rejchrtová
(Piráti), zastupitelka
MČ Praha 4

Když místní spolky suplují
práci radnice
Metro je významná stavba, čekáme na něj několik desítek let. Je proto škoda, že setkání s občany
z části Prahy 4, kudy je nová linka vedena, jsou
vůbec prvními svého druhu, navíc organizovaná
svépomocně. Od vedení radnice bych očekávala
větší vůli obyvatele včas osobně v Krči informovat jak o projektu, tak o dočasných omezeních,
která je čekají. Žádnou aktivitu představitelů
Prahy 4 jsem však nezaznamenala. Radnice tak
navázala na smutnou praxi z minulých volebních
období. Tehdy městská část zanedbala územní
řízení a řízení EIA, když se ke stavbě vůbec nevyjadřovala, ačkoliv to bylo v zájmu občanů.
O to víc mě těší, že místní spolky nečinnost
radnice napravily a s Dopravním podnikem hl.
m. Prahy vyjednaly lepší uspořádání stavenišť.
Díky tomu se výrazně zmenší zabraná plocha
stavební ohrady u stanice Nové Dvory, díky
čemuž budou ušetřeny vzrostlé stromy podél
okrajů Jalodvorské louky. U Nádraží Krč pak
byla zrušena jedna stavební ohrada a bude zrušeno i zcela nepotřebné kácení několika desítek
stromů v parku V Podzámčí.

Občany zajímá životní
prostředí i doprava
Vedle ochrany životního prostředí během
budování metra je důležitá i následná rekultivace zasaženého území. Požádali jsme proto
dopravní podnik o náhradu za vykácené stromy
na Jalodvorské louce, která je nyní v dokumentu
Generel veřejných prostranství vyznačená jako
plocha pro park. Bylo by proto žádoucí po skončení stavby zde park skutečně vybudovat.
Během setkání se lidé zajímali také o dopravu
v oblasti Krče. Všechny dotazy, na které se
nedostalo, jsme předali příslušným radním
a zástupcům Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Zároveň mohu slíbit, že toto setkání nebylo
poslední, v informování o novinkách v územním rozvoji budu s Piráty dál pokračovat. Online
informace průběžně zveřejňujeme také na FB
stránce Územní rozvoj – Praha 4, kde najdete
aktuality a zajímavosti z územního rozvoje
v Praze 4.
www.praha4.cz

Alžběta Rejchrtová
(Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4

Co čeká Michli?
Další sociologické šetření jsem zadala pro oblast
dolní Michle a tady se mi podařilo dotáhnout věc až
do konce. Územní studie je hotova, po připomínkách ze strany veřejnosti, odborníků i politiků
z městské části byla upravena a nyní ji ještě čeká
veřejné projednání. Potěšilo mne, že investor, který
zdědil předimenzovaný projekt U Michelského
mlýna, proti němuž podaly místní i spolky žalobu,
k níž se v minulém volebním období připojila
i Praha 4, plně respektoval požadavky územní
studie. Výrazně redukoval hmotu objektů a ustoupil
od záměru odtěžit břidlicový svah a postavit tam
další řadu domů. Zde se jednalo o stabilizované
území, kde nebyl určen kód zastavěnosti. Zato v ulici Ohradní se majitel bývalé tiskárny cenin snažil
kód zastavěnosti výrazně navýšit. Pořízení změny
územního plánu však bylo přerušeno, protože se
čeká na územní studii, která navrhuje kód o dva
stupně snížit. Tím se o dost sníží doprava v Pekárenské vyvolaná nejen novou stavbou v Ohradní,
ale také přestavbou Michelských pekáren. Křižovatka Pekárenská – V Zápolí bude oproti původnímu návrhu upravena a plocha jižní části parku
bude zvětšena. Studie navrhne uliční čáry, veřejná
prostranství a výšky a objemy zástavby. Stane se
neopomenutelným podkladem pro územní řízení.
Regulace se bohužel nedotkne území BB Centra,
protože se mi rozšíření řešeného území nepodařilo prosadit. Zde se jedná o několik pozemků,
které koupil či koupí Passerinvest a bude je chtít
zastavět převážně administrativními domy. Chce
stavět i na pozemcích, které patří městské části,
a to na izolační zeleni kolem kurtů. V roce 2003
však MČ Praha 4 pod vedením ODS sama umožnila panu Passerovi, aby si do podkladové studie
na změnu územního plánu zakreslil nejen její
pozemky, ale i pozemky tenisového klubu
s nejvyšším kódem zastavěnosti. Umožní i nyní
Prahu 4 a magistrát panu Passerovi přetvořit další část Michle k obrazu svému? Ano, developer
ví nejlíp, jak vytěžit území ke svému zisku, ale
město patří lidem, kteří ho užívají.

Obec, její občan a jeho
zastupitel

Tomáš Kaplan
(STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Listopadové sváteční dny
a chřipka přenášená v rodině od dětí k rodičům
a zpět mně umožnila
dostat se ke čtení věcí,
ke kterým jsem se
naposledy dostal v době svých studií. Znovu
jsem si přečetl text K. H. Borovského s názvem
„Co jest obec?“, který poprvé vyšel v Pražských
novinách v roce 1846. Je neuvěřitelné, jak může
být takhle starý článek aktuální.
V textu je krásně vysvětleno, jak bez aktivity
jejích občanů a starosti o bezprostřední okolí
nemůže být nejen fungující obce, ale nakonec ani
fungujícího státu, protože pokud starost o věci
veřejné nepřichází primárně odspodu, od občanů
obce, v našem případě městské části, tak vlastně
obec (městská část) fungující není. K. H. Borovský píše, že každý z nás se má snažit začít u sebe
a před planými stesky na velké neduhy celého
státu, které jednotlivec napravit nemůže, má se
každý snažit řešit drobné věci v bezprostředním
okolí. Pokud by tak činil každý, „zajisté bychom
se velkého rozkvětu celé vlasti dočkali“.

Kámen úrazu
Výše uvedená myšlenka je založena na jednoduché logice. Lidská přirozenost vychází z toho,
že pokud si uklidí (poseká, vymaluje atd.) můj
soused, často mě jeho aktivita přiměje k tomu,
abych tak učinil také. Současně je založena na
tom, že vztah k obci, ve které žiji, mne motivuje
k tomu, abych se snažil mé bezprostřední okolí
vylepšit. Zde je však v naší městské části aktuálně trochu kámen úrazu.
Více než polovina našich radních tu nebydlí.
Jsou mezi nimi nepochybně i ti, kteří mají
k Praze 4 silný vztah, ať již svou minulostí
osobní nebo rodinnou, nebo jsou mezi nimi ti,
kteří zde dlouhodobě pracovali a dobře ji znají.
Proč tedy o nich mluvím? Právě kvůli té lidské
přirozenosti, kterou popisuje K. H. Borovský.
Právě a jen proto, že radního se špatně dopravně
dostupným bydlištěm na Lužinách bude v rámci
budoucího rozvoje Prahy primárně zajímat
náprava situace v jeho faktickém bydlišti než
v zapadlém koutu Prahy 4. Stejně tak radní,
která je matkou dítěte navštěvujícího základní
školu v Jesenici, bude především zajímat, aby
v této škole byl co nejlepší učitelský sbor, a až
následně bude toto řešit ve vztahu k základní
škole v Podolí nebo Michli. A tak dále.
Otázka, zda má ten který zastupitel vedle
povinného trvalého bydliště v lokalitě Prahy 4
také bydliště faktické, je na každém jednotlivém
zastupiteli. Nikdo jej k tomu nepřinutí. Že je na
druhé straně přínosem, pokud radní nebo zastupitel naši lokalitu zná a bydlí zde, je také mimo
pochybnost. Věřme, že do budoucna se situace
v naší městské části v tomto směru zlepší.
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Den stromů připomněl velký význam lesů
Povídání o dřevu jako surovině a obnovitelném
zdroji, o zvířatech v lese, o tom, jak je chránit
a jak se chovat, když nalezneme zraněné mládě,
nebo třeba o horoskopu podle Keltů a o lesích
na území Prahy – to vše čekalo na děti a další zájemce během Dne stromů. A k tomu ještě sázení
dvou javorů. Tuto ekologicko-výchovnou akci
uspořádaly v parku pod Branickými skalami
MČ Praha 4 a Lesy hl. m. Prahy. Jak uvedl radní
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO 2011), s jehož podporou se Den
stromů konal, děti tak měly možnost posílit svůj
vztah k přírodě i znalosti o ní. (red)

Vzpomínka na založení Československa
Městská část Praha 4 uspořádala při příležitosti 101. výročí vzniku samostatného Československa
pietní shromáždění. Toho se u Památníku tří odbojů na nám. Generála Kutlvašra v Nuslích zúčastnili kromě představitelů radnice i zástupci Armády ČR, Policie ČR, Městské policie Praha 4,
Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu, Spolku bývalých příslušníků
Pomocných technických praporů, České obce sokolské, Vojenského sdružení rehabilitovaných
a Obce baráčníků. (red)

Školáci se potkali s dílem Škvoreckého
Žáci 9. A ZŠ Mendíků si v prostorách Nuselské
radnice prohlédli výstavu o Josefu Škvoreckém.
Provázel je Václav Krištof, který deváťákům
přiblížil osobnost tohoto významného českého
autora 20. století. Svůj výklad oživil zajímavostmi
ze spisovatelova života, připomněl díla oceněná
hlavně v zahraničí i jeho působení na univerzitě.
Pozornost školáků vzbudily informace o nakladatelství ‘68 Publishers, ve kterém Škvorecký spolu
s manželkou Z. Salivarovou vydávali českou a slovenskou exilovou a samizdatovou literaturu. (red)

Malí i velcí „přeplavali“ Prahu 4
Minulý měsíc se konala unikátní akce s charitativním nádechem Přeplavme spolu Prahu 4, kterou
organizovala naše městská část. Přihlášení účastníci museli s vidinou přeplavání Prahy 4 pokořit
216 padesátimetrových bazénů, tedy zdolat téměř jedenáct kilometrů. Plavání zahájila starostka
MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) a nakonec 168 odvážlivců zvládlo neuvěřitelných
234 bazénů. Jako poděkování všem plavcům přispěla radnice společně s plaveckým stadionem
v Podolí Nadačnímu fondu Wine for Help 3 510 korunami. (red)

Děti z Horáčkovky se učily v Anglii
Žáci z 5. a 6. ročníků absolvovali týdenní vzdělávací zájezd do Anglie s výukou
v Primary school v rámci projektu „Učíme
se v anglické škole“. Partnerská škola byla
v malém městečku North Walsham v hrabství
Norfolk. Žáci se zúčastnili v plném rozsahu
školní výuky, ochutnali jídlo ve školní jídelně
a o přestávkách se zabavili s novými kamarády.
Odpoledne po výuce vyráželi na výlety. Užili si
atmosféru přímořského městečka Sheringham,
ve kterém byli ubytováni, navštívili kulturní
i historické památky v okolí a svezli se historickou parní lokomotivou. (red)
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Komponované představení v podání studentů Vyšší odborné školy herecké se uskutečnilo
14. listopadu v Nuselské radnici.

V budově Vysoké školy kreativní komunikace (Na Pankráci 54) proběhla
beseda s účastníky sametové revoluce. Akce se konala s podporou městské části Praha 4.

Na náměstí Generála Kutlvašra byla k vidění týdenní venkovní výstava
s názvem Cesta je volná! o uprchlících z Německé demokratické republiky, kteří se i přes Prahu snažili dostat do Spolkové republiky Německo.
Vernisáž expozice, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů,
zahájil místostarosta Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09).

Zemřelí našli díky Praze 4 svůj klid
První ostatky osob, které zemřely v Praze 4 a ke kterým se nepřihlásili rodinní příslušníci, uložila
v listopadu městská část na nové pietní místo. To se nachází na hřbitově Nusle na adrese Krčská
108/81 v jeho jihozápadní části. Smutečního obřadu se zúčastnili starostka Irena Michalcová
(ANO 2011), místostarosta Josef Svoboda (nez.) a další představitelé radnice a zástupci církví.
Více informací najdete na straně 13. (red)
www.praha4.cz

Ohlédnutí za 17. listopadem
a sametovou revolucí
MČ Praha 4 uspořádala nebo podpořila několik
akcí k 30. výročí 17. listopadu a sametové
revoluce. Hlavní událostí bylo komponované
představení Čtení z cely s podtitulem Od 17.
listopadu k sametové revoluci, které připomnělo
prvních 10 dnů následujících po surovém zákroku policejních složek proti pokojné demonstraci
na Národní třídě. Součástí večera bylo rovněž
promítání krátkého dokumentárního snímku Sametová revoluce, který je možné zhlédnut i na
www.praha4.cz. Po úspěšném loňském vydání
knižní publikace Od 17. listopadu k sametové
revoluci připravila MČ Praha 4 její druhé vydání.
Kniha je rozšířeným textem scénáře napsaného
pro slavnostní večer. Publikaci mohli čtenáři
Tučňáku vyhrát v naší pravidelné soutěži. (red)

Také Praha 4 dala dětem šanci
Zakoupením adventních kalendářů a novoročenek obecně prospěšné společnosti Dejme dětem
šanci podpořila v budově radnice řada občanů
Prahy 4 děti a mladé lidi z dětských domovů,
kterým tato organizace pomáhá se vstupem do
samostatného života. V předvánočním čase lze
dětem z dětských domovů pomoci prostřednictvím společnosti Dejme dětem šanci i dárkem
pod strom splněných přání. Více na
www.stromsplnenychprani.cz. (red)
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Praha 4 hledá sportovce roku 2019.
Nominujte své favority!

Městská část pořádá již 4. ročník Ankety
o nejlepšího sportovce Prahy 4, tentokrát za rok
2019. Kluby mohou zasílat své nominace až do
31. ledna 2020, a to na adresu Pražské tělovýchovné unie (PTU). V anketě je letos vyhlášeno
šest kategorií, přičemž hlavního vítěze v každé
z nich vybere odborná komise. Jedinou výjimkou je kategorie nazvaná Naděje Čtyřky, která
bude mít vítěze rovnou čtyři.
Mezi vyhlašované kategorie patří Sportovec
roku (mužská kategorie do 65 let věku), Sportovkyně roku (ženská kategorie do 65 let věku),
Sportovní družstvo roku (minimálně dva sportovci bez omezení pohlaví či věku), Trenér(ka)
roku (minimální věk 18 let s trenérskou licencí),
Senior/ka roku (ročník 1954 a starší) a Naděje
Čtyřky (ročník 2001 a mladší).
Nominovat mohou kluby se sídlem v Praze 4
nebo pokud dlouhodobě rozvíjejí svou činnost
na území této městské části. V tom případě jen
stačí doložit například smlouvu o pronájmu
sportoviště.

Jak bude anketa probíhat?
„Anketa bude probíhat dvoukolově. V prvním
kole mohou sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty ze Čtyřky nominovat své sportovce do
jednotlivých kategorií. Komise jmenovaná PTU

Kulturní centrum Novodvorská se příští rok stane opět dějištěm vyhlášení nejlepších sportovců
Prahy 4. Kdo převezme ocenění tentokrát? Foto: MČ Praha 4

následně vybere čtyři nejlepší kandidáty v každé kategorii, kteří postoupí do druhého kola,“
vysvětlil Jaroslav Míth (ODS), radní městské
části Praha 4.
Ve druhém kole budou na webových stránkách PTU od 1. března 2020 zveřejněny osobní
medailonky všech nominovaných sportovců,
trenérů a družstev, tak aby se obyvatelé Prahy 4
i sportovní veřejnost mohli s jednotlivými kandidáty seznámit.
Jedinou výjimkou je kategorie Naděje Čtyřky, která oceňuje snahu mladých sportovců.
V prvním kole budou vybrány čtyři juniorky či
junioři, jejichž výkony vypovídají o jejich uni-

Soutěž. Hledáme název pro nový domov seniorů
Počet seniorů roste, nejen v Praze 4, a některé
sociální služby pro seniory jsou proto poskytovány v nedostatečné míře. Jedná se především
o pobytové služby. Zařízení Jílovská, které je
rovněž poskytuje, již delší dobu neodpovídá
současným požadavkům seniorů dnešní doby.
„Nynější vedení MČ Praha 4 vnímá sociální služby
jako klíčový úkol,“ uvedl Josef Svoboda (nez.),
místostarosta pro sociální, zdravotní a rodinnou
politiku. „Proto přistupujeme k dlouho odkládané
výstavbě nového objektu v Hudečkově ulici,“ dodal.
Objekt po dokončení nabídne odlehčovací
služby, což je pobytová služba na dobu určitou,
dále chráněné bydlení pro seniory, zázemí pro
jeden okrsek pečovatelské služby, základní
a odborné sociální poradenství. Sociální služby
budou doplňovat i další činnosti - stravovací
provoz, kavárna, aktivizační prostory, ergoterapie, wellness prostory pro kadeřnické služby,
pedikúru, masáže, prostory pro spirituální
a osobní jednání, administrativní prostory nutné
k zajištění služeb, parkovací místa.
„Snažíme se o vybudování takového polyfunkčního zařízení, které bude odpovídat potřebám
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seniorů 21. století a které bude otevřené i všem
občanům z okolí. Pro naše zařízení nyní hledáme
vhodný název, a proto se obracíme na vás, naše
obyvatele, abyste rozhodli, jak se tento objekt
bude jmenovat. K tomu účelu má sloužit právě
tato soutěž,“ doplnil místostarosta Svoboda. (red)

Pravidla soutěže
1. Průběh soutěže je dvoukolový.
2. V prvém kole mohou již nyní obyvatelé MČ
Praha 4 odevzdávat své návrhy na název sociálního objektu v Hudečkově ulici do sběrných boxů,
zasílat na adresu Úřad MČ Praha 4, odbor sociální, Antala Staška 2059/80B, 140 46, Praha 4, nebo
e-mailem na adresu romana.kralikova@praha4.cz.
Návrhy lze odevzdávat a zasílat do 31. 12. 2019.
3. Po ukončení prvního kola bude ze zaslaných návrhů vybráno pět názvů, které budou
nejvíce vystihovat využití/určení sociálního
objektu Hudečkova.
4. Následně proběhne druhé kolo, kde budete
hlasovat pro vítězný návrh.
5. Účastník soutěže, jehož název zvítězí, bude
oceněn.

kátním sportovním nadání. Z nich ve druhém
kole odborná komise potvrdí finální výběr čtyř
sportovců bez určeného pořadí.
Nominovaní také obdrží pozvánku na slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce
městské části Praha 4. „Bude 21. března 2020
v KC Novodvorská. Těším se na nominace a medailonky a jsem zvědavý, koho porota vybere
jako konečného vítěze,“ dodal Míth.
Veškeré doplňující informace, rady či anketní
lístek si můžete stáhnout na www.ptupraha.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů piště na e-mail
info@ptupraha.cz nebo volejte na 261 215 365.
(red)

Napsali jste nám
Dobrý den,
dovolte mi zareagovat na článek „Absurdní pokuty“ autorky Hany Horálkové, ve kterém velmi
přesně popisuje problémy s informovaností tzv.
pachatelů dopravních přestupků. I já, a se mnou
i mnozí další, mám s touto problematikou své
negativní zkušenosti.
Již cca 30 let občas podélně parkuji v ulici
Pekárenská a teprve letos mi přišly dvě pokuty
za nedodržení 2x 3 m volných pruhů v obousměrné ulici.
Ano, dle obecné vyhlášky je tento postup
správný, neboť plynulost a hlavně bezpečnost
provozu je prioritní. Nyní však byla v této ulici
zřízena modrá zóna.
Takže najednou nevadí, že nelze dodržet 2x 3 m
volných pruhů?!? A pokutu již nikdo nedostane? A co bezpečnost? Myslím si, že zdravým
selským rozumem nelze toto pochopit.
Považoval bych proto za slušné a spravedlivé
vrácení částky za magistrátem udělené obě
pokuty.
S pozdravem Jindřich Petřík
www.praha4.cz
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Vzpomínka na zapomenutou mistryni Věru Procházkovou
bydlela na Pankráci v ulici Podlipného č. 114.
Dnes je zhruba na tom místě kryté parkoviště Kongresového centra. Roku 1970 poskytla
deníku Československý sport rozhovor, v němž
uvedla: „Všechno začalo tím, že mi tatínek koupil brusle, a to mi nebyly ještě čtyři roky. Tak
jsem tehdy začala, aniž bych tušila, že vlastně
brusle a led mě připoutají na dlouhá léta, že se
od nich prostě neodtrhnu.“
Kromě rychlobruslení se Věra Procházková
věnovala ještě pozemnímu hokeji ve Slavoji
Vyšehrad a měla úspěchy i v cyklistice. Stala
se čtyřnásobnou mistryní Československa ve
sprintech, ale komplikace s transportem speciálně upraveného kola způsobily, že se nakonec rozhodla pouze pro rychlobruslení.

Rekordmankou ve 40 letech!

Na stupních vítězů v roce 1973 ve Svratce: 1. V.
Procházková, 2. I. Kvasničková, 3. V. Břínková

Když jsem po maturitě 1. srpna 1964 nastoupil
do podniku zahraničního obchodu Motokov,
netušil jsem, že budu pracovat s československou
reprezentantkou, několikanásobnou mistryní
ČSR, účastnicí mistrovství světa a Evropy, paní
Věrou Procházkovou. Byla o 13 let starší nežli já,
ihned mi však nabídla tykání, stejně jako ostatní
kolegové. Bohužel jsem musel narukovat 1. září
1965 na vojnu a kontakt na Věru byl ztracen.
V té době jsem snad ani nebyl udiven, že mistryně
republiky normálně pracuje a ve svém volnu
trénuje. S odstupem času vidím, jaká to musela být
dřina. A protože o Věře Procházkové veřejnost téměř vůbec nic neví, dokonce ani na Českém svazu
rychlobruslení, rozhodl jsem se, že se pokusím její
kariéru zmapovat a splatit jí tak trochu svůj dluh.

Ledová láska na celý život
Věra Procházková se narodila v Praze v porodnici U Apolináře 31. července 1933. S rodiči

Svůj první závod, mistrovství Československa
juniorů, jela Věra v roce 1952 na stadionu na
Strahově. V takzvané minikombinaci obsadila
3. místo za vítěznou Matouškovou a druhou Potůčkovou. Další závod, tentokráte kontrolní a již
mezi ženami, absolvovala o rok později, opět na
stadionu na Strahově. V kombinaci 500 a 1500
metrů obsadila rovněž třetí místo.
Mistrovství Československa mezi ženami se
Věra Procházková poprvé zúčastnila v roce
1954. Bylo to na dráze ve Svratce a v tzv. velké
kombinaci (500 m, 1000 m, 3000 m a 5000 m)
obsadila v mezinárodní konkurenci (závodnice
ČSR, Maďarska a NDR) 7. místo. Následovaly
ještě závody ve stejné kombinaci v roce 1955,
kde Věra obsadila 4. místo. A konečně přišlo
mistrovství ČSR 2. února 1958 ve Svratce v tzv.
minikombinaci (500, 1000, 1500, 3000 m) a Věra
Procházková zde získala zlatou medaili.
Mezinárodních závodů se zúčastnila poprvé ve
svých jedenadvaceti letech v roce 1954 a vítězstvím na trati 1000 metrů dokázala, že se neleká
ani velkých jmen. V roce 1956 na mistrovství světa
ve švédském Kvarnsvedenu zajela na trati 1000
metrů výborný čas 1:46 min., kterým se zařadila
mezi nejlepší Středoevropanky. Ke konci své spor-

tovní kariéry ve 40 letech tento čas ještě zlepšila
na závodech v Mongolsku, když časem 1:40,3
min. vytvořila nový československý rekord.
Věra byla držitelkou několika mistrovských
titulů v klasickém čtyřboji. Na začátku 70. let,
kdy byl zaveden sprintérský čtyřboj, zvítězila v této disciplíně nad mnohem mladšími
soupeřkami a získala další mistrovský titul. Tím
výčet mnoha úspěchů ani zdaleka nekončí (viz
Rekapitulace závodnických úspěchů).
Naopak poslední závod jela Věra Procházková
5. a 6. února 1977 na stadionu ve Svratce ve
věku 44 let. Na mistrovství Československa ve
sprintech obsadila 2. místo za vítěznou Hanou
Kučírkovou a před Věrou Břínkovou.

Smrt v osamocení
I když jsme společně s paní Břínkovou, Věřinou
soupeřkou i kamarádkou, v skrytu duše doufali, že
se s Věrou setkáme, naše přání se bohužel nesplnilo. Věra Procházková byla nalezena mrtvá ve svém
bytě, v ulici 5. května 1208 v Praze na Pankráci, kde
bydlela sama, a 18. 6. 2019 byla na náklady městské
části Praha 4 zpopelněna. Smutný konec. Urna s jejími ostatky byla 14. listopadu uložena do pietního
místa – hrobky na hřbitově v Nuslích za přítomnosti představitelů městské části Prahy 4.
Zdeněk Kastner
Rekapitulace závodnických úspěchů
Sportovní kariéra Věry Procházkové trvala od
2. února 1952 do 6. února 1977, tedy plných
25 let. Začínala jako 19letá juniorka, končila
jako 44letá seniorka. Během své dlouholeté
kariéry se Věra zúčastnila dvou mistrovství
světa, jednoho mistrovství Evropy, 16 mistrovství Československé republiky, jednoho mistrovství republiky juniorů, čtyř mezinárodních
závodů, 33 ostatních mezistátních závodů
a 48 dalších různých soutěží. Celkem získala
25 prvních míst, 24 druhých míst, 12 třetích
míst – ze 105 startů stála tedy 61krát na stupních vítězů. Obdivuhodná kariéra.

Anketa
Na hřbitově v Nuslích byly díky MČ Praha 4
uloženy ostatky lidí, ke kterým se nikdo po
smrti nehlásil. V čem vidíte význam pietního
aktu? Na to jsme se zeptali přímých účastníků.
Irena Michalcová (ANO 2011),
starostka MČ Praha 4
„Je to důstojné rozloučení s lidmi, kteří prožili
svůj život anebo aspoň jeho část v Praze 4
a nemají bohužel nikoho blízkého, kdo by jejich
ostatky uložil k poslednímu odpočinku. Do
hrobového místa jsme nyní uložili také velkou
sportovní osobnost, několikanásobnou mistryni
Československa, účastnici mistrovství světa
a Evropy, na kterou sportovní svět tak trochu
zapomněl, rychlobruslařku Věru Procházkowww.praha4.cz

vou. Úcta k mrtvým je součástí naší kultury, je
dobře, že jsme se rozhodli pořídit pro Prahu 4
důstojné hrobové místo.“
Josef Svoboda (nez.), místostarosta MČ Praha 4
„Uložili jsme urny našich spoluobčanů, kteří zde
spolu s námi žili v Praze 4 a psali tu svůj životní
příběh. A nechceme, aby zůstali bezejmenní, ke
kterým se po jejich skonu nikdo nehlásí. Obec
Praha 4 se k nim hlásí, měli tu domovské právo,
a proto chceme, aby byli i důstojně pohřbeni.“
Jindřiška Buttová, farářka Církve československé husitské v Krči a Braníku
„Odevzdali jsme pohřbené lidi Bohu. Jako
věřící člověk to tak vidím. Tělesné totiž pomíjí,
ale duše, vlastní osobnost člověka, zůstává.

My křesťané věříme, že pouze Bůh má tu moc
vzkřísit člověka z mrtvých.“
Alberto Giralda, kněz Římskokatolické
farnosti u kostela Narození Panny Marie
Praha-Michle
„Význam tohoto aktu je, že MČ Praha 4 projevila
milosrdenství k lidem, ke kterým se po smrti nikdo nehlásil. Díky městské části získali důstojné
místo na odpočinek.“
Jaroslav Pechar, farář Českobratrské církve
evangelické v Braníku
„To, co odlišuje člověka od zvířete, je úcta k tělu
zemřelých, tedy pohřební kultura. A my tady
vyjadřujeme, že jsme zůstali lidmi a nechceme
se proměnit v tlupu zvířat.“
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Vánoční akce, bohoslužby a mše v městské části Praha 4
Husův sbor Nusle, Církev československá
husitská, Táborská 65
24. 12. 23.00 h. Půlnoční bohoslužba slova
s tradičními vánočními písněmi; 25. 12. 9.00 h.
Bohoslužba Božího hodu vánočního; 26. 12.
9.00 h. Svátek sv. Štěpána; 5. 1. 10.00 h. J. J.
Ryba: Česká mše vánoční (pěvecký sbor SUDOP).
Církev československá husitská Krč, Dolnokrčská 1908/1
8. 12. 9.15 h. bohoslužba, 16.00 h. - vánoční divadlo
s koledami v samostatné vytápěné kapli Thomayerovy nemocnice; 15. 12. 9.15 h. bohoslužba; 22. 12.
9.15 h. bohoslužba; 24. 12. 23.00 h. půlnoční se
zpěvem koled; 25. 12. 10.00 h. slavnostní bohoslužba; 29. 12. 9.15 h. bohoslužba s poděkováním Bohu
za uplynulý rok; 1. 1. 14.00 h. slavnostní bohoslužba s losováním biblických veršů.
Římskokatolická farnost Praha 4 – Nusle
Mše svaté v době adventní a vánoční budou
takto: kostel sv. Václava (Pod vilami 1): pondělí,
úterý, čtvrtek, pátek, sobota v 18.00 h., neděle
a svátky (25. 12., 26. 12., 1. 1.) v 11.00 h.,
Štědrý den 24. 12. v 16.00 a v 24.00 h. Kostel sv.
Pankráce (ul. Na Pankráci), všední dny pouze
středa v 18.00 h., neděle a svátky 25. 12., 26.
12., 1. 1. v 9.00 h, Štědrý den 24. 12. v 15.00 h.
Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa, Braník, Školní ul. 1842/3a
3. 12. 6.00 h. zpívaná rorátní mše sv. k Panně Marii;
7. 12. 9.00–13.00 h. adventní duchovní obnova (rekolekce) s možností přijetí svátosti smíření, 14.00 h.
adventní koncert (zpěv s doprovodem klavíru);
9. 12. 18.00 h. slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie; 10. 12. 6.00 hod. zpívaná rorátní mše
sv. k Panně Marii; 17. 12. 6.00 h. zpívaná rorátní
mše sv. k Panně Marii; 22. 12. 10.30 h. mše,
23. 12. 18.00 h. mše; 24. 12. 6.00 h. modlitební
setkání s rorátními zpěvy, 15.30 h. vánoční zpívání,
16.00 h. Štědrý den mše sv. (nejen pro děti a seniory), 24.00 h. půlnoční mše sv.; 25. 12. 10.30 hod.
Slavnost Narození Páně; 26. 12. 10.30 h. Svátek
sv. Štěpána; 29. 12. 10.30 h. obnova manželských
slibů; 30. 12. 18.00 h. mše sv.; 31. 12. úterý 18.00 h.
závěr občanského roku s poděkováním za uplynulý
rok; 1. 1. 2020 10.30 h. Slavnost Matky Boží Panny
Marie -Nový rok; 7. 1. 17.00–18.15 h. Novoroční
koncert žáků ZŠ v Braníku v kostele sv. Prokopa.

svatá, mše svatá v 17.00 h. zůstává. 7. 12. 10.00
– 15.00 h. adventní setkání dětí, organizuje
Dobromysl; 8. 12. Setkání rodičů zemřelých
dětí – sdružení Dlouhá cesta: 15.00 h. Program
sdružení Dlouhá cesta, 17.15 h. koncert sdružení Dlouhá cesta, 18.30 h. mše svatá za zemřelé
děti a jejich rodiče; 12. 12. 18.00 h. Vernisáž
a koncert Modrý klíč. 24. 12. 9.00 h. mše svatá
v DD Zárubova, 15.00 h. mše svatá upravená
pro děti, 17.00 h. mše svatá – Česká mše vánoční
J. J. Ryby, 24.00 h. mše svatá – doprovází sbor
Jiříkovo vidění, 00.45 h. přátelské setkání pro
nespavce; 25. 12. 8.00 h. mše svatá, 10.00 h.
mše svatá – doprovází Chrámový sbor, 18.30 h.
mše svatá; 26. 12. 8.00 a 10.00 h. mše svatá;
29. 12. 8.00, 10.00 a 18.30 h. mše svatá s obnovou manželských slibů; 31. 12. 17.00 h. mše
svatá na poděkování za uplynulý občanský rok;
1. 1. 2020 8.00, 10.00 a 18.30 mše svatá;
5. 1. 8.00, 10.00 a 18.30 h. mše svatá
s žehnáním vody, kadidla a křídy.
Možnost návštěvy betlémů: 21. 12. až 23. 12.
(od neděle venkovní betlém i s živými ovečkami), v sobotu 13.00 do 17.00 h., v neděli a v pondělí do 18.00 h.; 24. 12. (venkovní betlém i s živými ovečkami) od 10.00 do 15.00 h.; 25. 12. až
2. 1. (do 29. 12. vč. venkovní betlém i s živými
ovečkami) od 13.00 do 18.00 h. (28. 12. do
17.00 h.); 4. 1. a 5. 1. od 13.00 do 17.00 h., v neděli do 18.00 h., ostatní dny po celý leden vždy
hodinu přede mší svatou.

Církev československá husitská, U Michelského mlýna 124/27, Michle, Sbor Alberta
Schweitzera
8. 12. 10.00 h. bohoslužba se souběžným
programem pro děti, 11.15 h. komunitní zdobení
vánočního stromku s programem na zahradě
vedle sboru; 14. 12. 18.00 h. koncert „adventní,
vánoční a sváteční písně se skupinou Matiné“;
15. 12. 10.00 h. bohoslužba; 21. 12. 18.00 h.
koncert J. J. Ryba – Česká mše vánoční; 22. 12.
10.00 h. bohoslužba; 24. 12. 24.00 h. půlnoční
pobožnost a koledy s doprovodem varhan;

25. 12. 10.00 h. Hod Boží vánoční – bohoslužba na narození Páně; 29. 12. 10.00 h. děkovná
bohoslužba k závěru kalendářního roku.

Kostel sv. Anežky České, Spořilov
Roráty – st, čt, pá v 18.00 h., ne v 8.30 h. 4. 12.
19.00 h. benefiční koncert Gymnázia Elišky Krásnohorské. Výtěžek koncertu bude již tradičně
určen pro Domov na půl cesty MAJÁK.
15. 12. 16.30 h. šesté adventní folklorní setkání
na Spořilově, které pořádá Dětský folklorní
soubor Vrbina. Jako host vystoupí Dětská lidová
muzika Osminka, která působí při ZUŠ Taussigova v Praze 8. 16. 12. 18.00 h. Rybova mše vánoční
v provedení žáků, studentů „seniorů“, učitelů,
rodičů a hostů ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově.
Nastudování a dirigentské taktovky se ujal Petr
Anděl. Dobrovolné vstupné bude poukázáno na
konto pro stavbu nových varhan do kostela sv.
Anežky České. 24. 12. bohoslužby 8.30, 16.00
(pro rodiny s dětmi) a 24.00 h.; 25. 12. bohoslužby 8.30 a 10.30 h.; 26. 12. bohoslužba 10.30 h.;
27. 12. bohoslužba 18.00 h.; 29. 12. bohoslužby
8.30 a 10.30 h.; 31. 12. 17.00 h. poděkování za
uplynulý rok; 1. 1. 2020 bohoslužby 8.30
a 10.30 h.; 12. 1. bohoslužby 8.30 a 10.30 h.
Vánoční divadelní hra
Když se pastelka narodí, je neviditelná. Vidí ji
pouze její rodiče. Pastelka si sama musí vybrat
barvu, ale kterou? A tak tři neviditelné sestry
pastelky putují jednotlivými patry penálu a potkávají bílé vločky sněhu, žlutou kometu, dva
mudrce s červenými plášti a třetího s hnědou
myrhou, modré vánoční ozdobičky, ba i ten
oslík a vůl se objeví. Každý má nějakou barvu
a pastelky si musí vybrat právě jednu, protože to
bude jejich vánoční dárek.
Jakou vyberou? A jak prožijí svoje Vánoce?!
Pojďte to zjistit! Divadelní představení „O pastelkách a vánočním dárku" zahrají malí i velcí
herci v neděli 22. 12. ve 14.00 a 16.00 hodin
v evangelickém kostele v Braníku (Modřanská
1821/118, MHD Přístaviště).

Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla, Podolí, ul. Pod Vyšehradem
22. 12. 9.00 h. mše; 24. 12. 22.00 h. mše;
25. 12. 9.00 h. Slavnost Narození Páně; 26. 12.
9.00 h. Svátek sv. Štěpána; 27. 12. 15.00 h. Svátek sv. Jana apoštola (svěcení vína); 29. 12.
9.00 h. obnova manželských slibů; 31. 12.
15.00 h. závěr občanského roku s poděkováním
za uplynulý rok; 1. 1. 2020 9.00 h. Slavnost
Matky Boží Panny Marie - Nový rok.
Římskokatolická farnost u kostela Panny
Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Lhotka
Každou adventní sobotu: 7.00 h. rorátní mše
14 Tučňák • 12/2019
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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

1. ne 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
2. po 19.00 Poslední aristokratka
		(Evžen Boček) - zadané
3. út 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
4. st 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka) - zadané
5. čt 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
6. pá 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
8. ne 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
9. po 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter) - zadané
12. čt 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
13. pá 19.00 Poslední aristokratka
		(Evžen Boček) - zadané
14. so 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
15. ne 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
16. po 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		
- zadané
17. út 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
18. st 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
		
- zadané
19. čt 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
20. pá 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
21. so 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
27. pá 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
28. so 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
29. ne 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
30. po 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
31. út 14.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
17.30 Pánský klub (Matěj Balcar)

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením
(pokud se nehraje, pokladna je uzavřena).
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketmaster,
GoOut a Kulturní portal.cz
Po 2. 19.00 WALLS & HANDBAGS
Út 3. 10.00 Tučňáci na arše - velká scéna DNF
19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
St 4. 19.00 Srnky
Čt 5. 19.00 Cizinec
Pá 6. 19.00 Eva tropí hlouposti
So 7. 15.00 Mezi nebem a zemí
Ne 8. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
Po 9. 19.00 THE LOSER(S)
Út 10. 19.00 Famílie - zadáno
St 11. 10.30 Radujme se, veselme se!
19.00 Výjimečný stav
Čt 12. 19.00 Vánoční charitativní koncert
		
pro Lociku
Pá 13. 10.30 Kdo je pan Schmitt?
		
– veřejná generálka
19.00 Dánská dívka
So 14. 19.00 Kdo je pan Schmitt? – 1. premiéra
Ne 15. 15.00 Radujme se, veselme se!
Po 16. 19.00 Kdo je pan Schmitt?
		
– a zase premiéra
Út 17. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
St 18. 10.30 Souborné dílo Williama
		Shakespeara
19.00 Jeptišky
Čt 19. 10.30 Radujme se, veselme se!
19.00 Pravda
Pá 20. 10.30 Mezi nebem a zemí
19.00 Mezi nebem a zemí
So 21. 15.00 Šakalí léta
Ne 22. 15.00 Radujme se, veselme se!
Pá 27. 19.00 Výjimečný stav
So 28. 15.00 Famílie
Ne 29. 15.00 Dánská dívka
Po 30. 19.00 Srnky
Út 31. 14.00 a 18.00 Šakalí léta
		
– silvestrovské představení

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

Ne 1. 19.30 Vánočení – premiéra travesty show
		
(skupina SCREAMERS)
Po 2. 19.30 Sluha dvou pánů – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 3. 19.30 Na Vánoce budu gay…!
		
– komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
St 4. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		
– komedie (divadlo Blama)
Pá 6. 19.30 Kočičí hra – tragikomedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
So 7. 18.00 Limonádový Joe – hudební
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 9. 19.30 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
Út 10. 19.30 Kdy to bylo naposledy? – komedie
		
(divadlo Starbag)
St 11. 19.30 Racajda – monodrama /nominace
		
na Thálii 2016 (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 12. 20.00	Improvizované představení
		
– impro komedie (Improvizace.cz)
Pá 13. 19.30 Ostrov, který jsem přehlídl
		
– improvizované představení
		
(Poločas nápadu)
So 14. 19.30 Kočičí hra – tragikomedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 16. 19.30 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
Út 17. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster
		
– komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
St 18. 19.30 Vražda sexem
		
– komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
So 21. 19.30 Na Vánoce budu gay…! – komedie
		
+ vánoční večírek pro diváky po
		
představení (DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 30. 19.30 Bacha, pojišťováci! – 1. předpremiéra
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 31. 15.00 Bacha, pojišťováci! – 2. předpre		
miéra komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
19.30 Bacha, pojišťováci!
		
– 8. Silvestrovská premiéra
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)

5. 12. 17.00 h.
Kašpárkovy čertoviny
		
+ Zvonečkovská
		
Mikulášská!
7. 12. 14.00 a 15.30 h. Vánoční koleda
14. 12. 14.00 a 15.30 h. Pohádka O Popelce
17. 12. 10.00 h.
Jak Kašpárek
		
s Kalupinkou slavili
		Vánoce
19. 12. 10.00 a 16.00 h. Jak Kašpárek
		
s Kalupinkou slavili
		Vánoce
21. 12. 14.00 a 15.30 h. Jak Kašpárek
		
s Kalupinkou slavili
		Vánoce
www.praha4.cz

Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz

Ne 1. 17.00 Vánoční veganská večeře
Ne 1. 19.00 Vernisáž výstavy obrazů Ondřeje
		Rubeše - vernisáž se zpěvem
		
a hrou na brumle
Pá 6. 20.00 Hofame (it) + Don Juan (it) - folk/
		
country + art rock
So 7. 15.00 Představení pro děti – kouzelník
		
Magistr Kelly. Vstupné dobrovolné.
Ne 8. 15.00 Vánoční koloběh věcí + vánoční
		dílna – swap, výroba peněženky
		
z tetrapaku a dílna pro děti
St 11. 19.00 Nedržte zobák – Open mic na
		
Půlce Vol. 6. - vystoupit může každý.
		
Moderátorka: Pavla Sedláčková
Pá 20. 18.00 Vánoční výstava – Kaféčko očima
		
dětí - výstava obrázků, které děti
		
namalovaly na vánoční dílně.
		
Vhodné pro děti od 6 do 12 let.
Po 23. 20.00 Pokoj25 - urban/underground rap
Út 31. 18.00 Hotovo dvacet – tradiční
		
silvestrovská veselice s Dj´s

1. ne 14.00 a 16.00 Tiskání na textil se Zuzanou
	Krajčovičovou - předvánoční dílna.
Přihlášky na tel. čísle 725 440 776 nebo
atelierzuzanak@gmail.com.
15.00 Slyšte, slyšte pastuškové aneb
		
vánočka nazdařbůh - pásmo
		
koled s vyprávěním o narození
		
Ježíška, vánočních zvycích a tradicích.
15.00 Udělejte si svého keramického
		anděla – předvánoční dílna,
		
přihlášky na mika.cejka@volny.cz
18.00 Kurzy Jitky Hilské - vánoční vernisáž
2. po 19.30 Besídka 2019 - tradiční představení
		
divadla Sklep
3. út 19.30 Besídka 2019
4. st 19.30 Výběr z Besídek
5. čt 16.30 Mikulášská pumelice - Mikuláš
		
v DUNDUNu - tradiční mikulášský
		
program s nadílkou pro děti.
19.30 ZA.ZRAK - Létající koberec
		
+ Mokosha j. h. - koncert
6. pá 19.00 Trabanti Dana Přibáně - Velká
		
cesta domů! - cestopisné vyprávění
8. ne 15.00 Vánoční putování s anděly
		
- loutkoherecké představení
18.00 Alena Schulz a Markéta Křeček
		
- vernisáž
9. po 19.30 Mlýny – drama divadla Sklep
10. út 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou - tentokrát
		
na téma: Helsinky
11. st 19.30 Abstinent - kinokavárna
12. čt 20.00 Mirek Kemel - Vánoční koncert
13. pá 16.00-21.00 Vánoční trhy ve Studiu
		Dobeška
14. so 10.00-14.00 Vánoční trhy ve Studiu
		Dobeška
17. út 20.00 Beata Hlavenková: Bethlehem
		
- předvánoční koncert
18. st 19.30 Jiří Suchý: Lehce s životem
		
se prát - kinokavárna
21. so 17.30 Oslava zimního slunovratu
		
a koncert (20.00) Létajícího koberce

Krátce

Café Na půl cesty
Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 608 982 230

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

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

Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Galerie Sue Ryder
2.–31. 12. 2019
Jiří Borovička: Výstava k životnímu jubileu
autora (olejomalby)
Po 2. a 16. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

Michle – Společnost pro zvířata připravila v Domě ochránců přírody (Michelská 5) na pondělí 9. 12. od 18.00 h.
přednášku o vlcích, kteří se vracejí do
české krajiny. Vstupné dobrovolné.
Krč – Až do konce roku můžete v Thomayerově kavárně navštívit výstavu
obrazů Marcely Pušové s názvem
Strom života. Otevřeno je pondělí až
pátek 6.30–16.00 h., vstup volný.
Kamýk - MC Balónek pořádá
7. 12. od 10.00 a od 16.00 h. Tradiční mikulášskou nadílku. Po nadílce
se můžete těšit na balónkovou
diskotéku. Vstup 130 Kč/dítě + 1
dospělý. Mikulášský balíček v ceně.
Registrace nutná na e-mailu: registracebalonek@seznam.cz. (red)
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senioři
Společenská rubrika
Dne 31. října oslavila 87. narozeniny Pavla Šimončičová ze Spořilova, moje maminka a naše babička.
Ještě jednou gratulujeme a hodně zdraví do dalších
let přejí dcera Ivana a vnučky Sandra a Renata
s rodinami.

V závěru října oslavili diamantové výročí společné
cesty životem Julie a Petr Kubicovi z Krče. Do
dalších společných let jim s přáteli a blízkými přeje
„vše nej“ i radnice Prahy 4.

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
prosinec 2019
Neseďte doma, přijďte za námi
(8) „Rolničky, rolničky, co to
zvoní v nich…“ - předvánoční
posezení s hudbou k tanci
i poslechu

5. 12. od 14.00 h., KC
Novodvorská

Emauzy – prohlídka s průvodcem

10. 12. od 11.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u vstupu do objektu z Vyše- od 25. 11. – 35 míst; vstupné 40 Kč/
hradské
os.

Adventní koncert v kostele ve
Lhotce – se směsí melodií pro
vánoční atmosféru vystoupí
Vladimír Pecháček se svou
kapelou pro dobrou náladu

12. 12. od 14.00 h., kostel výdej vstupenek 3. 12. od 8.00 do
Panny Marie Královny míru, 8.30 h. přepážka č. 34 (vlevo od poPraha 4
datelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 160 míst – jen na vlastní OP!
(u manželů třeba doložit oba OP)

Nechce se vám vařit? Jděte na oběd do školy
Naši senioři mají možnost si zajít na polední menu do základních škol zřizovaných městskou částí
Praha 4. Některé školní jídelny navíc umožňují odnést si jídlo s sebou domů.

Platba
oběda

Způsob
stravování

Doba výdeje
obědů

Kontakt

ZŠ Bítovská 1246/1
Praha 4 - Michle

75 Kč

1. do přinesených
nádob

11.30 - 12.00
hodin

261 264 062,
pí Hauptová

ZŠ Filosofská 1166/3
Praha 4 – Braník

65 Kč

2. přímo v jídelně

11.00 - 11.45
hodin

241 494 579 pí
Němcová

ZŠ Jeremenkova 1003
Praha 4 - Podolí

70 Kč

do přinesených
nádob

11.15 - 11.45
hodin

725 837 664

ZŠ Jílovská 1100
Praha 4 - Braník*

59 Kč

do přinesených
nádob

11.00 - 11.30
hodin

241 493 141,
pí Hloušková

ZŠ Jižní IV. 1750/10
Praha 4 - Spořilov

64 Kč

do přinesených
nádob

11.00 – 11.30
hodin

272 762 767,
pí Keithová

ZŠ a MŠ Mendíků 1000/1
Praha 4 - Nusle

70 Kč

1. do přinesených
nádob

11.15 -11.45
hodin

261 212 210,
pí Mayerová

MŠ, ZŠ a SOŠS Škola Kavčí hory,
K Sídlišti 840 Praha 4 - Krč

90 Kč

2. přímo v jídelně

11.20 -11.40
hodin

241 090 239,
pí Holá

ZŠ Na Chodovci 2700/54
Praha 4 - Záběhlice

69 Kč

do přinesených
nádob

11.00 – 11.30
hodin

272 011 883,
pí Štugelová

ZŠ Na Líše 16
Praha 4 - Michle

66 Kč

do přinesených
nádob

11.30 – 11.45
hodin

241 485 655,
pí Petřinová

ZŠ Na Planině 1393
Praha 4 - Michle

84 Kč

1. do přinesených
nádob

11.30 - 12.00
hodin

220 104 428,
pí Froňková

ZŠ Ohradní 49
Praha 4 - Michle

73 Kč

2. přímo v jídelně

11.30 - 11.45
hodin

261 109 528,
pí Zgrajová

ZŠ Plamínkové 2
Praha 4 - Nusle

69 Kč

1. do přinesených
nádob

13.45 - 14.00
hodin

241 402 639,
pí Mecerodová

ZŠ Poláčkova 1067
Praha 4 - Krč

77 Kč

2. přímo v jídelně

11.15 - 11.45
hodin

241 440 290,
pí Chourová

ZŠ a MŠ Sdružení 1080
Praha 4 – Nusle

68 Kč

do přinesených
nádob

11.00 - 11.40
hodin

222 201 209,
pí Poláková

ZŠ Školní 700
Praha 4 - Braník

74 Kč

přímo v jídelně

11.15 - 11.30
hodin

226 802 063,
pí Rudolfová

ZŠ Táborská 45
Praha 4 - Nusle

77 Kč

do přinesených
nádob

11.00 - 11.40
hodin

241 029 325,
pí Uhlíková

ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320
Praha 4 - Krč

64 Kč

do přinesených
nádob

11.30 - 12.00
hodin

241 726 988,
pí Koubová

Název zařízení

Nádherných 101 let v dobré kondici oslavila na
počátku listopadu Marie Prosová z Michle. Mnoho
dalších klidných a spokojených let jí přišla popřát
i starostka Prahy 4 Irena Michalcová.

V půli listopadu oslavili diamantovou společnou
pouť životem manželé Dáša a Milan Kalendovi
z Braníka. Hodně milých lidí kolem, zdraví a životní elán jim do dalších let přeje rodina a radnice
Prahy 4 se ráda připojuje.
Krásných 90 let
oslavila v listopadu
Jiřina Smreková
z Krče. Pevné zdraví
a dobré přátele jí
i v dalších letech
přeje MČ Praha 4.
Na počátku třetí listopadové
dekády oslavil 90 let Antonín
Janovský ze Spořilova. Pevné
zdraví, pohodu a dost sil na
oblíbené procházky přeje do
dalších let radnice Prahy 4
spolu s rodinou.
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výdej vstupenek 26. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst – jen na vlastní OP!
(u manželů je třeba doložit oba OP)

*současná volná kapacita kuchyně je již naplněna (ZŠ vaří i pro Ústav sociálních služeb v Praze 4),
případná volná místa sdělí na kontaktu vedení školní jídelny
Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje, moučníku nebo salátu - dle jídelního lístku v daném dni.
www.praha4.cz

senioři
Rozloučili jsme se s Františkou Garlíkovou
V požehnaném věku nedožitých 99 let zemřela 6. listopadu po těžké nemoci Františka Hana
Garlíková ze Spořilova. S velkým nadšením
a vytrvalostí se věnovala umělecké tvorbě
panenek v národních krojích.
Jako čtrnáctiletá nastoupila do punčochárny
v Baťově továrně
ve Zlíně. Při
práci vystudovala
Baťovu střední
obchodní školu
a stala se účetní.
V sedmnácti letech ji zaujalo šití
národních krojů
na panenky,
které obchodníci
Františka Garlíková a Vlapřibalovali ke
dimír Prchlík se sešli na
výstavě souboru panenek krabicím s obuví.
Úspěch byl velize všech národopisných
oblastí České republiky.
ký a zákazníci si

objednali panenky za půl milionu korun.
V padesátých letech začala pracovat jako
návrhářka v módních závodech, naposledy ve
Svazu výrobních družstev v Praze. Po roce 1989
se vrátila k výrobě krojů na panenky. Se svými
spolupracovnicemi vyráběla kroje ve velkém
a vyvážela je s úspěchem do světa. V posledním
období šily až 34 druhů krojů. V soutěži o nejkrásnější panenku získala Františka Garlíková
v roce 1993 v Brémách bronzovou medaili.
Ukázky umělecké tvorby Františky Garlíkové jsme mohli spatřit na překrásné výstavě
konané v naší sokolovně. Její život a dílo je
velice rozsáhlé. Odkaz budoucím generacím
v oblasti lidové umělecké tvorby spočívá v jedinečném souboru překrásných lidových krojů
panenek, které šířila u nás i v zahraničí.
Její památku si zachováme navždy v našich
myslích a srdcích.
Vladimír Prchlík,
čestný občan Prahy 4

Nový projekt pro seniory začne příští rok
Městská část Praha 4 připravuje od nového roku 2020
pro své seniory nový projekt
s názvem „Aktivní senior“.
Josef Svoboda (nez.), místostarosta pro sociální a rodinnou
politiku, tak chce podpořit seniory, aby se účastnili akcí, které pro ně městská část připravuje.
Zájemce o účast v projektu „Aktivní senior 2020“
získá na kterékoliv akci pořádané oddělením
rodinné politiky odboru školství průkaz aktivního
seniora, do kterého bude postupně vyznačována
účast na pořádaných akcích. Aktivní senior bude

ten, který se zúčastní deseti pořádaných akcí, jako
jsou přednášky, procházky a sportovní turnaje.
Přehled konkrétních akcí na jednotlivé měsíce
najdete vždy v časopise Tučňák či na seniorwebu.
Aktivním seniorem může být i účastník vzdělávacích kurzů Zpátky do školy, které se konají vždy
na jaře, či počítačových kurzů, které probíhají
na podzim s tím, že účast na každé z lekcí bude
vyznačena v průkazu. Projekt se nevztahuje na
koncerty a taneční odpoledne v KC Novodvorská.
Aktivní senioři budou pozvání na společné setkání ke konci roku 2020, kde jim bude odznak
Aktivního seniora 2020 slavnostně předán. (red)

Seniorská obálka frčí
MČ Praha 4 se jako první v Praze zapojila do celorepublikového projektu Seniorská obálka. Záštitu
za MČ Praha 4 převzal Josef Svoboda (nez.), místostarosta pro rodinnou a sociální politiku. Obálka
je určena především starším osobám, které žijí osamoceně. Jedná se o tiskopis, do kterého si senioři
vyplní podle důležitosti údaje o svém zdravotním stavu. Vyplněný tiskopis se doporučuje umístit
na viditelné místo, buď na ledničku, nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Obálka pak poslouží ve
chvíli, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů či hasičů. (Ti jsou instruováni tak,
že se zaměří výhradně na tato dvě výše uvedená místa.) Zkratka I. C. E., kterou je obálka označena,
je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency, což znamená použít v případě nouze.
Od září se vydalo již cca 1000 obálek, k dispozici je jich však stále dostatek. Pro seniory z městské
části Praha 4 jsou k vyzvednutí na informačních centrech MČ Praha 4. (red)

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Po 9. 12. 13.00 – 16.00 h. Tvorba přání a PF
Program malování ve Windows.

Po 16. 12. 14.30 – 16.00 h. Přestat si stěžovat?
Komunikace pro život.

Po 9. 12. 14.30 – 16.00 h. Pěstování vánočního
kaktusu a vánoční pokojovky.
Z cyklu Zahradníkův rok.

Út 17. 12. 14.00 – 15.00 h. Koučink pro seniory
Podpora a posila ke změně.

Út 10. 12. 10.00 – 13.00 h. Paříme
Historie a současnost her na přenosných zařízeních.

Čt 19. 12. 14.45 – 16.15 h. Poutnictví jako dar
Z cyklu Poutě nejen svatojakubské.

Čt 12. 12. 10.00 – 13.00 h. Bezpečný internet
www s přehledem a bez rizika.

Út 24. 12. 15.00 h. Vánoce v Elpidě
Na Vánoce by neměl být nikdo sám.

Pá 13. 12. 10.45 – 12.15 h. Podílové spoluvlastnictví a sousedské vztahy
Právní minimum pro seniory.

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

www.praha4.cz

Společenská rubrika
Dne 5. prosince oslaví
90. narozeniny Ing. František
Smutný ze Spořilova.
Tohoto věku se dožívá v plné
svěžesti a s energií překvapující všechny kolem něj.
Ve svém pestrém životě se
jako bývalý člen PTP věnoval
profesi odborníka v chladírenství a vedle své rodiny
především oblíbené chalupě. Hodné zdraví přeje
manželka Alena s celou širší rodinou.
Dne 8. prosince oslaví 90. narozeniny Josef Škvor z Braníka. Byl a je úžasným tátou pro
své děti, skvělým dědečkem
pro svá vnoučata a olympionikem, který s hrdostí a lvíčkem
na prsou reprezentoval svou
zemi v roce 1952 a 1956. Celá
jeho rodina mu přeje mnoho
zdraví a sil, aby mohl spokojeně trávit podzim
svého bohatého života mezi nejbližšími. To a vše
nejlepší k narozeninám mu přejí Růžena, Michal
a Markéta se svými rodinami.
Dne 18. prosince oslaví
Roman Honzátko z Krče
krásných 90 let. Celý svůj
život zůstal věrný Praze 4, ačkoliv jako geometr také hodně
cestoval. Má stále rád své
koníčky a pravidelně se schází
s přáteli, kolegy, spolužáky
a skauty. Nebojí se moderních technologií, pohotově fotí, vyhledává, skenuje
i tiskne a rozesílá vzpomínky na společné rodinné
zážitky. Žena, děti a vnoučata mu přejí hodně zdraví, elánu a energie a posílají kupu pusinek.
Dne 19. prosince se 90 let
dožívá Ing. Miroslav Mráček
z Braníka. Celá naše rodina dva synové s manželkami
a 4 vnuci – přejí manželovi,
tátovi a dědečkovi všechno
nejlepší, hodně zdraví
a životní energie.

Napsali jste nám
Dobrý den,
dne 12. 11. jsem se zúčastnila komentované prohlídky synagog pro seniory z Prahy 4. Chtěla bych
vám moc poděkovat za umožnění této návštěvy,
zvláště pak paní průvodkyni Ivě Novákové, která
nás velmi podrobně informovala, dokonce měla
s sebou i složku s mapami a obrázky, kterými svůj
komentář doplnila. Viděli a slyšeli jsme opravdu
hodně a i přesto, že byl deštivý den, byl pro mě
a věřím podle reakcí ostatních účastníků i pro
všechny další přítomné jeden z moc hezkých
a zajímavých. Ještě jednou vám i paní průvodkyni
děkuji, rovněž pak radnici Prahy 4 za uspořádání.
S pozdravem M. Sýkorová
Tučňák • 12/2019 17
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VELKÉ
VELIKOSTI?
„Ano, máme...!”

Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97
www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

NEPOTŘEBUJETE ZMĚNU,
POMŮŽEME VÁM
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DAŇOVÉ EVIDENCE
PERSONALISTIKA A MZDY
ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY
Nabízíme:
• vedení účetnictví – podvojné
účetnictví mzdové
pro obchodní i
• vedení daňové evidence
• zpracování všech
daňových přiznání
Help Fin CZ s.r.o.
Táborská 979/5, 140 00 Praha 4
Telefon: 728 995 053
a.herberova@help-fin.cz

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL
SC-391094/10

SC-391878/10

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56

do roku 1980

sklo, porcelán,
obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

PORADÍM

tel.: 603 505 686

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
Přijmeme vedoucí Prodavačku
pro firemní prodejnu plavek TRICO LINE
v areálu Aquapalace Praha-Čestlice
Plat měsíčně: 22 000–30 000 kč
Nástup možný ihned
Životopis na: jana@tricoline.cz
info na telefonu: 777 720 928

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

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

☛

☛

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

SC-392170/01

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

SC-392090/01

SC-391087/08

SC-332422/02

250 000

Až
Kč
za starožitnosti

SC-392116/01

SC-391540/05

SC-391048/10

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení
Dominik Císař

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz
Na Vrstvách 23, Praha 4

Stěhujeme doma i ve světě

SC-391145/33

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce

kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-391970/02

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-381561/09

SC-381530/11

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

Tel. 777 317 278
SC-381564/11

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
SC-381458/23

Milí obchodní přátelé,
přeji Vám příjemné prožití Adventních svátků,
krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
Moc se těším na další spolupráci s Vámi.
A prosím, nezapomeňte, ještě v letošním roce 11. prosince máme
uzávěrku inzerce do LEDNOVÉHO vydání Tučňáka.
Renata Čížková
mobil 777 114 473, e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

inzerce
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NA PRODEJ

SC-332421/02

www.BytPodolska.cz

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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-392088/02

SC-381562/11

SC-392034/02

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-381563/11

SC-392057/01

servis
Vítání občánků
V říjnu byli přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme mateřské škole Sdružení a Matěchova
za krásná vystoupení.
V úterý 8. října byli přivítáni: Jana Vlachová,
Malvína Murárová, Michaela Valvodová, Vanessa
Černá, Eliška Bittnerová, Petr Dlouhý, Oliver
Hastík, Amálie Kadeřábková, Mariana Tlustošová,
Viktor Pražák, Agáta Bendová, Teodor Čech, Laura
Velebová, Jakub Šumanský, Evelína Piwowarcziková, Karla Františka Hájková, Erik Müller, Lucius
Harmach, Maxmilián Otýpka a Terezie Vlasáková
Ve čtvrtek 10. října byli přivítáni: Karla Krejčí,
Jakub Švihlík, Lukáš Černý, Karolina Hromádková, Viktorie Mašková, Agáta Pašková, Karolína
Šilhová, Václav Aubrecht, Čeněk Česnek, Lukáš
Trnka, Kristýna Krejčí, Max Cimický, Alina
Pockova a Ela Marie Koupá
V úterý 22. října byli přivítáni: Filip Svoboda,
Oliver Sarnovský, Pavel Dostálek, Daniel Duchoň,
Natálie Neubergová, Robert Kovács, Jana Surovčíková, Eliška Bartošová a Mikuláš Chrenko
Ve čtvrtek 24. října byli přivítáni: Tadeáš Novotný, Nina Kubričanová, Nela Šindelářová, Samuel Lucas Muldrew, Daniela Kačinová, Arnošt
Pustelník, Terézia Klofáčová, Laura Jurásková,
Matyáš Skýva, Aneta Chalupská, Vincent Kropáč
a Přemysl Čech. (red)

Práce
Školní jídelna ZŠ Jižní, Praha 4, přijme na HPP
pomocnou kuchařku/kuchaře. Praxe vítána. Osobní ohodnocení již při nástupu. Pracovní doba od
6.00 do 14.30 hod. Nástup možný od ledna 2020.
Nabízíme: firemní stravování, 5 týdnů dovolené,
jednosměnný provoz, volné víkendy a svátky,
odměny dle výkonu, práci v moderně vybavené
kuchyni. Kontaktní osoba: Jana Keithová,
tel.: 272 762 767, e-mail: jídelna@zsjizni.cz.
Vyrazte na cyklojízdy
Pokud nechcete před Vánocemi a po nich sedět
jen doma, můžete se zúčastnit tvz. Galasových
cyklojízd. Startuje se vždy z parku Folimanka
pod Nuselským mostem a cíl je pokaždé v jiné
části Prahy. Vánoční cyklojízda vyjíždí 14. 12.
v 10.30 hod. a vede z Folimanky kolem Fidlovačky na Vyšehrad, pak na Nuselský most a končí na
Žižkově. Narozeninový cyklovýlet je připraven na
2. ledna. Účastníci jízdy s jubilejním nádechem,
kdy hlavní organizátor Vláďa Galas oslaví 10 let
pořádání večerních jízd, sednou na kola v 18.00
hod. a z Folimanky se vydají přes Karlovo náměstí a Celetnou až na Štvanici. V cíli čeká drobné
pohoštění a kus narozeninového dortu.
Více informací se dozvíte na http://galasovycyklojizdy.cz, e-mail: galasovycyklojizdy@seznam.cz,
tel.: 731 089 755 nebo 774 124 684. (md)
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Přistavování kontejnerů na objemný odpad – prosinec
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

13 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

02 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

13 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

02 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

13 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

02 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

13 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

16 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

03 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

16 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

16 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

16 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

03 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

03 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

17 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

05 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

17 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

05 16:00 - 20:00

Jílovská (u Alberta)

17 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

06 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

18 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

06 16:00 - 20:00

Bítovská

18 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

06 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

18 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

06 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

18 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

06 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

18 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

06 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

18 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

06 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

18 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží

18 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00

Kamenitá

19 16:00 - 20:00

Murgašova

09 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

19 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

10 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

19 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 10 16:00 - 20:00

Sládkovičova

19 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

10 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

19 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

11 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 19 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

19 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

11 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

19 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

12 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově - změna! 20 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

12 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

20 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

12 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

20 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

12 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

20 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

13 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

20 16:00 - 20:00

Žilinská

13 16:00 - 20:00

Viktorinova

20 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

13 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

20 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

20 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 13 16:00 - 20:00

Mimořádně přistavované kontejnery na území MČ Praha 4 - prosinec 2019
Termín přistavení

Stanoviště

Hodina přistavení

9. 12. 2019

Bartoškova x V Horkách

12:00 - 16:00

9. 12. 2019

Za Mlýnem - u stanoviště tříděného odpadu

12:00 - 16:00

10. 12. 2019

U Družstva práce - u stanoviště tříděného odpadu

12:00 - 16:00

10. 12. 2019

Na Veselí x Soudní

12:00 - 16:00

11. 12. 2019

Kaplická - u mateřské školky

12:00 - 16:00

11. 12. 2019

Magistrů x Kapitulská

12:00 - 16:00

12. 12. 2019

Znojemská x Přímětická

12:00 - 16:00

12. 12. 2019

Němčická (u trafačky) x Zálesí

12:00 - 16:00

13. 12. 2019

Podle Náhonu - pod schody

12:00 - 16:00

13. 12. 2019

U Botiče – u č.p. 1389

12:00 - 16:00
www.praha4.cz

servis
Upozornění pro majitele topných zařízení na pevná paliva
Hlavní město Praha schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, která v souvislosti s ochranou ovzduší zakazuje spalování
vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích
na území hl. m. Prahy. Konkrétně je od 8. října
zakázáno spalovat všechny druhy pevných paliv
v období smogové situace v zařízeních, která
neslouží jako hlavní zdroj vytápění objektu.
Jde typicky o krby na dřevo či kamna na uhlí.
Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o zákazu hlavní město zveřejní
neprodleně po vzniku smogové situace na své
úřední desce a na webových stránkách, obvykle

i prostřednictvím veřejnoprávního vysílání. Od
1. října 2020 k tomuto zákazu přibude i zákaz
spalování fosilních paliv (uhlí, briket a koksu)
v zařízeních 1. a 2. emisní třídy či novějších,
které kromě zdroje tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění slouží i pro přímé vytápění
místa instalace. Opět jsou tím myšleny krby
a podobná zařízení s nedokonalým spalováním
za nižší teploty. Přechodné období je tu proto,
aby všichni majitelé měli šanci podat a vyřídit si
žádost pro přestavbu dosavadního zařízení na
zařízení s vyšší emisní třídou. Žádosti o kotlíkové
dotace lze podávat od 21. října. (red)

Tipy na zajímavé vánoční akce
Adventní koncert Gymnázia Milady Horákové
Gymnázium Milady Horákové, které má sídlo
v Krči a v letošním roce slaví 10. výročí svého otevření, zve všechny zájemce na Adventní koncert,
který se bude konat ve čtvrtek 19. 12. od 19.00 h.
v kostele svaté Ludmily na náměstí Míru v Praze 2
na Královských Vinohradech, tedy v místě, kde
byla Milada Horáková počátkem roku 1902 pokřtěna. Na programu budou adventní a vánoční
skladby z období baroka a renesance a část České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Výtěžek z koncertu bude předán Klubu dr. Milady Horákové, který získané prostředky využije
jako finanční podporu pro vydávání populárně
vědeckých děl, vytváření uměleckých památek
připomínajících oběti totalitních režimů a péči
o tyto památky. (red)
Mikulášská nadílka, charita i hudba
Jaký by to byl advent bez mikulášské nadílky?
V BB Centru se 5. 12. můžete těšit na bohatý
celodenní program, který odstartuje už v 11.00 h.
dopoledne na náměstí Brumlovka. Nebude chybět
hudební produkce, děti dostanou možnost něco
pěkného si vyrobit a samozřejmostí je i voňavé vánoční občerstvení. Všechny, kdo byli letos hodní,
potom Mikuláš v doprovodu andělů podaruje perníčkem. K Vánocům patří koledy a nejen ty. Jako
každý rok i letos se pro vás v BB Centru chystá
vánoční charitativní koncert. Ve středu 11. 12. od
18.00 h. zazpívá ve Společenském centru Bethany
Vratislav Kříž společně s Kühnovým dětským sborem, na klavír jej doprovodí Lenka Navrátilová, na
violu zahraje Jitka Hosprová. Vstup je dobrovolný,
výtěžek bude věnován nadačnímu fondu Be Charity, který podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Hned následujícího dne, 12. 12.,
se můžete těšit na Vánoční slavnost, která bude od
11.00 h. probíhat na náměstí Brumlovka. Samozřejmostí je bohatý doprovodný program, stánky
s občerstvením i rozmanitým zbožím spojeným
právě s vánočními svátky. (red)
Adventní ztišení
V kapli sv. Václava v areálu Thomayerovy
nemocnice se 19. 12. od 15.30 h. uskuteční
Adventní ztišení. Příchozí dostanou prostor pro
ztišení, zpěv, modlitbu, rozjímání adventních
antifon, poslech hudby a žalmů.
www.praha4.cz

Koncert Tichého světa spojuje slyšící i neslyšící
Tradiční Adventní koncert Tichého světa proběhne
18. 12. od 18.00 h. v bazilice svatého Petra a Pavla
na Vyšehradě. Vystoupí studentský pěvecký sbor
Besharmonie a chlapecký pěvecký sbor Pueri
gaudentes. Tlumočení do českého znakového jazyka se ujmou profesionální tlumočníci. V programu
se objeví tradiční koledy, vánoční písně z celého
světa a nejslavnější gospely. Vstupné je dobrovolné.
Přijdou i tři králové?
Tříkrálový koncert smíšeného pěveckého sboru
GABRIEL proběhne v neděli 4. 1. 2020 v 17.30 h.
v kapli svatého Václava v Thomayerově nemocnici v Krči. Součástí koncertu bude i minimuzikál Sněhurka. Přijďte společně uzavřít vánoční
čas a třeba si i společně zazpívat. P. S.: Možná
přijdou i tři králové…
Výstavy betlémů v Praze
Do 6. 1. Ořech - www.muzeumceskychvanoc.cz
Do 2. 1. Ambity kostela P. Marie Sněžné, Praha 1,
Jungmannovo náměstí.
Do 2. 1. Betlémská kaple Praha 1, Betlémské
nám. Poslední výstava!
6. 12. - 2. 1. Výstavní síň Senátu Praha 1, Valdštejnské nám. Poslední výstava!
7. 12. – 27. 1. Muzeum, Roztoky u Prahy
21. 12. - 2. 1. Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
Parléřova 2
Vycházka Malostranské betlémy, sraz 26. 12. ve
14.00 hodin před kostelem sv. Tomáše.
Kostely v Praze: betlémy jsou přístupné od
24. prosince do 6. ledna 2020.
K nejkrásnějším patří betlém v kostele P. Marie
u kapucínů na Loretánském náměstí.
Vše o betlémech v ČR najdete na www.betlemy.cz.
Na brusle před Arkády
Od začátku prosince je veřejnosti přístupné venkovní kluziště před obchodním centrem Arkády Pankrác. Ledová plocha o velikosti 600 m2 je i tentokrát
připravena pro návštěvníky každý den. A organizátoři slibují, že pokud to počasí dovolí, bruslení před
Arkádami potrvá minimálně do konce února 2020.
Kluziště je otevřeno včetně víkendů, a to od 9.00
do 21.00 hodin. Pro návštěvníky je připraven také
veškerý potřebný servis, včetně půjčovny bruslí
a občerstvení s bohatým sortimentem. (red)

Vánoční stromky do popelnice nepatří!
Až se budete chtít po Vánocích zbavit stromečku, nepřidělávejte zbytečně práci „popelářům“
a dbejte následujících pokynů.
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici
nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky
volně odložit vedle nich, v ostatních případech
(činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby
v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří
do nádob na směsný odpad, protože výrazně
snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích
po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do
vozů na komunální odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek
dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný
či směsný odpad, ale do sběrného dvora. (red)

Vzdělání
PC kurzy U Zeleného ptáka
pokračují i v příštím roce
V bezbariérovém počítačovém klubu U Zeleného ptáka v Kunraticích se i v roce 2020 budou
konat oblíbené individuální počítačové kurzy,
které začínají již v lednu. Lidé se zdravotním
postižením zaplatí za kurz 300 Kč, senioři od
400 do 600 Kč, se slevami mohou počítat ženy
na mateřské a děti, pokud je absolvují jako
doučování. A co se v kurzu naučíte? Základy OS
Windows, pokročilou práci s počítačem a balíčkem programů MS Office, jako je Word nebo
PowerPoint. Práce s internetem je samozřejmostí. Součástí kurzu je i výuka a obsluha tabletů
a chytrých telefonů. Kurzy jsou rozděleny do
tříměsíčních cyklů po celý rok 2020, kromě
prázdnin. Pokračovat budou i kurzy angličtiny
pro pokročilé a cvičení vsedě – na židli s prvky
jógy. Toto cvičení je vhodné zvláště pro méně
pohyblivé seniory a vozíčkáře.
Kontakty PC klubu pro zdravotně postižené:
U Zeleného ptáka 1158/5, telefon 271 913 590,
nebo 607 534 184, www.zelenyptak.cz. (red)
Navrhněte koncepci rozvoje školství
Městská část Praha 4 připravuje Koncepci rozvoje školství na území městské části Praha 4
na období let 2020-2025. V souvislosti s tímto
je dána široké veřejnosti možnost přispět svými
návrhy, podněty a postřehy ke vzniku tohoto
nového koncepčního materiálu. Své příspěvky
můžete posílat na elektronickou adresu koncepceskolstvi@praha4.cz do konce ledna 2020. (red)
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na konec
Významné ocenění pro kardioložku
a to za celoživotní přínos v oboru kardiologie.
Centrum kardiovaskulární prevence je specializované ambulantní pracoviště poskytující komplexní
péči v léčbě modifikovatelných rizikových faktorů
kardiovaskulárních chorob (hypertenze, dyslipidemie, porucha glycidového metabolismu - diabetes,
obezita, kouření) v rámci primární a sekundární
prevence kardiovaskulárních onemocnění. (red)

Profesorka Cífková patří mezi nejcitovanější
české vědkyně. Foto: TN

U příležitosti oslav Dne české státnosti uděloval
předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera
pamětní stříbrné medaile, a to významným
osobnostem z řad vědců, umělců či sportovců za
jejich vynikající přínos ve svých oborech. Mezi
oceněnými byla i uznávaná kardioložka prof.
MUDr. Renata Cífková, CSc., vedoucí lékařka
z Centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK
v Thomayerově nemocnici. Své ocenění převzala
z rukou předsedy Senátu ve Valdštejnském paláci,

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Promovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1980. Po promoci nastoupila v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde se vzdělávala v oboru kardiologie.
V roce 1989 odjela na stipendijní pobyt do Kanady
(Memorial University, St. John´s, Newfoundland).
Po návratu působila opět v IKEMu. V čele Centra
kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice působí od roku 2009, kdy také byla
jmenována profesorkou pro obor vnitřních nemocí.
Je zakládající členkou České společnosti pro hypertenzi a pracuje i ve skupině Preventivní kardiologie
České kardiologické společnosti.

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
CD
Speciální výběrové CD
s názvem ZNÁMÉ/
NEZNÁMÉ představuje
devět tuzemských
populárních zpěvaček
a jejich písně ze 60. let.
Uslyšíte 2-3 poprvé vydané
nahrávky z různých archivů,
doplněné o jednu
oblíbenou píseň, kterou si
samotné interpretky pro tento výběr vybraly. Můžete
se tak těšit na skvělé zpěvačky, zajímavé hlasy
a interpretace v často neobvyklých polohách.
Soutěžní otázka:
Která zpěvačka není na albu zařazena?
a) Pilarová
b) Blehárová
c) Voborníková
Odpovědi zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz do 11. 12. 2019.
Tři výherci získají po CD.
Výherci z listopadového čísla (správná odpověď b
– Občanské fórum): Eva Rozumová, Jana Přibylová
a Anna Majná. Gratulujeme!

6. Při průjezdu kruhovým objezdem buďte opatrní

Jezdím jako člověk: při průjezdu kruhovým objezdem buďte opatrní

Kruhovým objezdem projíždějí osoby na jízdním kole stejně jako motorová
vozidla.Kruhovým
Oba typyobjezdem
účastníků
provozu
přitom
musí dbát
zvýšené
projíždějí
osoby
na jízdním
kole stejně
jako opatrnosti,
motorová
a to zejména
při
vyjíždění
z
kruhového
objezdu.
Motorista,
který
chce
vozidla. Oba typy účastníků provozu přitom musí dbát zvýšené opatrnosti,
kruhový
opustit,
musí dátz vždy
přednost
cyklistovi,
který
po jeho
a objezd
to zejména
při vyjíždění
kruhového
objezdu.
Motorista,
který
chce
kruhovýpokračuje
objezd opustit,
vždy přednost
cyklistovi,
po jehopak
pravé straně
v jízděmusí
dál dát
po kruhovém
objezdu.
Obakterý
účastníci
pravémusí
straněvčas
pokračuje
v jízdě změnu
dál po kruhovém
objezdu. Oba účastníci
při výjezdu
signalizovat
směru jízdy.
pak při výjezdu musí včas signalizovat změnu směru jízdy.

Tučňák

CYKLISTÉ: Kruhovým objezdem projíždějte raději středem jízdního pruhu.Cyklisté:
Auta za Kruhovým
vámi tak objezdem
nebudou projíždějte
mít tendenci
vásstředem
nebezpečně
raději
jízdníhopředjet.
pruhu.
MOTORISTÉ:
Na nebudou
kruhovém
objezduvás
s jedním
jízdním
pruhem raději niAuta za vámi tak
mít tendenci
nebezpečně
předjet.
koho nepředjíždějte. Zvláště v případě, kdy se následně chystáte kruhový
Motoristé:
NaBoční
kruhovém
objezdu
s jedním
pruhem
raději
nikoho
objezd
opustit.
srážka
by pro
osobujízdním
na jízdním
kole
mohla
mít
nepředjíždějte.
Zvláště Zdroj:
v případě,
kdy se následně chystáte kruhový objezd
velice
těžké následky.
praha.eu
opustit. Boční srážka by pro osobu na jízdním kole mohla mít velice těžké
následky.
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema.
Do konce roku 2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový
komplex se 146 jednotkami. Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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Štědré Vánoce
si zaslouží každý!
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ / 30. 11. – 18. 12.
Pomozte nám splnit dětská přání. Letos pomáháme:
Azylový dům Kolpingova rodina Praha 8
Dětský domov Charlotty Masarykové
Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce

BALENÍ DÁRKŮ ZDARMA / 5. - 24. 12.
Nakupte v OC Novodvorská Plaza nad 500 Kč,
prokažte se účtenkou a nechte si dárek zabalit zdarma.

DÁREK, KTERÝM POTĚŠÍTE KAŽDÉHO / 30. 11. - 23. 12.
Navštivte náš vánoční stánek a zakupte svým blízkým
dárkové poukázky v hodnotě 200 nebo 500 Kč.

novodvorskaplaza

www.novodvorska-plaza.cz
SC-391297/08

