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VĚTŠÍ NEŽ MALÉ
MNOŽSTVÍ LÁSKY

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt vč. všech poboček
CK Čedok. www.hdk.cz
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slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
starý rok 2015 končí a nový 2016 začíná. Všichni pochopitelně bilancujeme, porovnáváme klady a zápory, těšíme se z úspěchů a hledáme poučení z toho, co se nám nepodařilo. Bilancuje
také naše městská část.
Mezi naše hlavní úspěchy určitě patří plošná
regulace hazardu v Praze 4. To znamená, že
hernám ani kasinům už nebudou od příštího
roku vydávány ani prodlužovány licence a postupem času budou všechny rušeny. Zreorganizovali jsme 4-Energetickou a nové vedení společnosti omezilo fixní náklady o 22 %, což se
projevilo snížením ceny tepla. Prosazujeme otevřenou politiku. Veřejnost se u nás může účastnit jednání komisí a výborů a má v nich své zástupce. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány.
Scházíme se pravidelně s občany na veřejných
fórech v rámci místní Agendy 21. Činnost spolků a zájmových sdružení podpořila městská
část granty ve výši více než 19 milionů korun
a poprvé i vypsáním víceletých grantů. Časopis
Tučňák jsme otevřeli občanům i opozici.

významných akcí. Chceme dokončit proces
prodeje pozemků pod privatizovanými domy
a otevřít nové třídy v mateřské škole Němčická. S otevřením dalších tříd v MŠ Němčická
máme ambici zajistit místa ve školách pro
všechny rodiny s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4. V Braníku se chystá velká
přestavba Branické ulice a znovuotevření rekonstruovaného Branického divadla a na
Lhotce připravujeme obnovu přírodního
koupaliště.
Naší prioritou jsou akce realizované ze Státního fondu životního prostředí, kde se jedná
o zateplení škol – MŠ Spořilovská, MŠ K Podjezdu, ZŠ Na Planině a MŠ Družstevní ochoz. Prioritou je samozřejmě také rekonstrukce koupaliště Lhotka, kde byly odstraněny původní stavby, a dokončení rekonstrukce bytových domů
v Táborské.
Vážení spoluobčané, přeji vám hodně zdraví a co nejvíce klidu a pohody v této uspěchané době.

Otevřený a úsporný úřad zůstane naší prioritou i v novém roce, kdy nás čeká několik

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

M ě s t s k á č á s t P r a h a 4 s i Vá s d o v o l u j e p o z v a t n a

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

Písně duchovní, 7. ledna 2016, 17. hod.
Virginie Walterová – mezzosoprán
Prof. Karel Prokop – klavír

P R O G R A M
César Franck:
(1822-1890)

Panis angelicus
Ave Maria

Bedřich Smetana:
(1824-1884)

Poetická polka g-moll, op. 8, č. 2

Antonín Dvořák:
(1841-1904)

Biblické písně, op. 99 ( výběr )

L. van Beethoven:
(1780-1827)

Sonáta „ Měsíční svit „ cis-moll, 1. věta

Eduard Douša:
(1951 - )

Tři písně na duchovní verše Františka Bukvaje

Fryderyk Chopin:
(1810-1849)

Nokturno, Op. 37, č. 1

Břetislav Bakala:
(1897-1958)

Vánoční ukolébavka

Vstupenky na koncert v ceně 30,- Kč v prodeji od 28. prosince 2015 na pobočce
Czechpoint v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
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Komunitní zdobení vánočních stromů
MČ Praha 4 letos vyzkoušela novou
předvánoční akci a vyzvala lidi – pojďme
se potkat, zastavit se v předvánočním
shonu a ozdobit vánoční stromek spolu
se svými sousedy.
Městská část nakoupila ozdoby pro zhruba třicet stromů, které rozdala místním spolkům,
bytovým družstvům, školkám, školám, neziskovým organizacím nebo skupinkám sousedů,
kteří se přihlásili do akce Komunitní zdobení.
A tak se už od první adventní neděle začalo
po celé Praze 4 zdobit. Celkem se kolem stromů obmotalo asi 1,5 kilometru vánočních řetězů a rozvěsilo přibližně 5 000 kusů ozdob.
Zdobilo se u škol, u domů, před kavárnami,
na náměstích, zastávkách autobusů nebo dětských hřištích. Někde se u zdobení zpívaly
koledy, někde se ochutnávalo cukroví, k darovaným ozdobám si lidé přinášeli vlastní, nebo
si dokonce svoje ozdoby vyráběli. Na mnoho
míst se také přišli podívat a oddychnout si od
předvánočního shonu zastupitelé a radní MČ
Praha 4.

■ Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně
starosty, ozdobila smrček Za Zelenou liškou
společně s organizací A doma. Foto: Petra Handlová

■ Zástupce starosty Lukáš Zicha (Klub
Tučňák) si užil sousedské zdobení stromků
na Dobešce. Foto: Antonín Lavrenčík

Na webových stránkách MČ Praha 4 najdete
mapu stromů, kde jsou všechna místa, kde se
zdobilo. Pokud máte cestu kolem, můžete vzít
do kapsy jablíčko nebo nepoužívanou ozdobu

z domova a přidat je k těm ostatním. Ozdoby
budou na stromech do 6. ledna a poté je místní organizátoři uklidí. 
(red)

Rada má nové poradní komise
Rada městské části Praha 4 rozhodla o zřízení
dvou nových poradních orgánů. Prvním je školská komise, která má 11 členů a bude se zabývat
otázkami týkajícími se mateřských a základních
škol v kompetenci městské části Praha 4. Předsedkyní školské komise je uvolněná členka za-
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stupitelstva Jana Niklová (Trojkoalice/KDU-ČSL)
a první setkání členů komise a veřejnosti proběhne 11. ledna v prostorách Úřadu MČ Praha 4.
Druhým poradním orgánem je komise pro justici. Má 7 členů a předsedou je zastupitel Aleš
Borkovec (ODS).
(red)
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Zajímá vás, co se děje v naší městské části? Chcete přispět k jejímu rozvoji a k hledání optimálních řešení?

Přijďte 12. ledna 2016 v 18 hodin
do Základní školy Jižní IV diskutovat se zastupiteli a úředníky MČ Praha 4 o důležitých tématech týkajících se Spořilova.

STRANA 4

ÚSS PRAHA 4 HLEDÁ
zaměstnance
Ústav sociálních
služeb v Praze 4
přijme všeobecnou
sestru, pracovnice
přímé obslužné
péče a pečovatelky s příslušným
odborným vzděláním na HPP. Nástup dle dohody. Životopisy zasílejte na: info@uss4.cz.

Odstávka agendy
občanských průkazů
a pasů
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech probíhá až
do 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů.
Totéž platí i pro předávání již vyrobených občanských průkazů a cestovních pasů.
Důvodem tohoto přerušení jsou dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR technické úpravy, které z důvodu kompatibility vůči novele vyžadují odstávku systému. Standardní činnost těchto agend se obnoví
v pondělí 4. ledna 2016.
Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4.

aktuálně

Plošný zákaz hazardu v Praze 4
Hazardní hry jsou tématem téměř každého města
v České republice a v Praze 4 tomu není jinak.
Každý politický subjekt, který kandidoval v komunálních volbách, by rád omezil hazardní hry.
Městská část Praha 4 dlouhodobě bojovala
s hazardem na svém území. Z původních
200 míst, kde byl hazard provozován, je v Praze 4
v současné době 27 takových míst. Rada městské části Praha 4 v dubnu letošního roku souhlasila s návrhem vyhlášky, kterou se stanoví
místa a čas, na kterých lze provozovat loterie
a jiné podobné hry, a kterou se stanovila opatření k omezení jejich propagace. Městskou částí
bylo navrženo dalších 20 heren k uzavření.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy nakonec
odsouhlasilo vyhlášku, která v Praze 4 zavádí
plošnou regulaci hazardu zákazem heren a kasin. Obecně závazná vyhláška začne platit od 1.
ledna 2016 a od té doby už nebudou vydávány
ani prodlužovány hernám licence.

Správní řízení budou trvat měsíce
Žádná herna ani kasino ale neskončí svou činnost hned první týden v lednu. Jedná se o proces, který bude trvat měsíce a možná i roky.
Městská část začne po vstoupení vyhlášky
v platnost podávat na Ministerstvo financí ČR
návrhy na odebrání všech licencí hernám a kasi-

■ Od začátku nového roku nebudou již hernám prodlužovány licence. Ilustrační foto: archiv
nům v Praze 4. Ministerstvo financí zahájí s těmito subjekty správní řízení, které bude probíhat v zákonných lhůtách. „I když tento stav nekoresponduje s naším návrhem z rady městské
části a přestože jsme nyní nechtěli udělat takto
radikální krok, toto rozhodnutí vítám,“ uvedl
radní pro bezpečnost Zdeněk Pokorný (Klub
Tučňák) a dodává: „Je to výsledek, kterého jsme
chtěli jako koalice do budoucna dosáhnout.“

Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) podotýká: „Úplný zákaz kasin a heren na území
městské části Praha 4 je z pohledu rovného přístupu k podnikání nejčistším řešením. Od tohoto bodu si slibuji, že především v oblasti sídliště
Krč a Nuslí dojde k poklesu drobné kriminality
spojované s gamblerstvím a v Krči se tím otevře
prostor pro lepší občanskou vybavenost.“
(red)

INFORMACE K UKONČENÍ PROJEKTU ČTYŘKA BEZDRÁTOVÁ
K nejčastěji diskutovaným tématům posledních
dní patří ukončení projektu „Praha 4 bezdrátová“.
Dotazy, které se v souvislosti s tím opakují, shrnujeme do krátkého článku s uvedením odpovědí
radního Zdeňka Pokorného (Klub Tučňák).
Kdy bude poskytování služby ukončeno?
Služba bude ukončena v průběhu ledna, kdy
budou postupně demontována jednotlivá technická zařízení.
Bude služba nějak nahrazena? Městská část
Praha 4 nebude nadále poskytovat připojení
k internetu zdarma ani žádnou jinou formou.
Zařízení, která si uživatelé služby nakoupili
(antény, routery, modemy…), bude možné nadále využívat? Ano. V Praze 4 působí několik fi-

rem, které nabízejí službu s podobnými parametry a jsou cenově dostupné. Za cenu 150 až
250 Kč měsíčně poskytuje připojení k bezdrátové síti několik společností. Informace najdete na
www.praha4.cz.
Kolik je uživatelů služby „Praha 4 bezdrátová“? Aktivně službu užívá kolem 150 osob.
Vzhledem k investici MČ Praha 4 v řádu milionů
korun a ceně provozu služby, která nás stojí více
než tři miliony korun každý rok, je vyhodnocen
tento projekt jako neefektivní a drahý. Z naší
strany by se jednalo o nesmyslné plýtvání, kdybychom v něm pokračovali.
Proč služba končí v lednu a ne třeba na konci roku? Služba byla na základě rozhodnutí Rady

MČ Praha 4 vypovězena v lednu letošního roku
a nyní běží dvanáctiměsíční výpovědní lhůta.
„Jak již bylo mnohokrát řečeno, musíme se jako
městská část chovat zodpovědně a jako dobrý hospodář. Proto tento projekt musí skončit a ušetřené
peníze můžeme investovat jinde, kde přinesou
užitek větší skupině obyvatel. Jen mě mrzí, jakým
způsobem se někteří lidé o ukončení služby dozvěděli. Narážím na e-mailovou informaci, kde
provozovatel služby bez jakéhokoli řádného vysvětlení stroze informuje o ukončení tohoto projektu, a rád bych se za něho touto cestou omluvil,“
dodává Zdeněk Pokorný a uzavírá: „Věřím, že
všichni uživatelé brzy najdou náhradní řešení
a budou nadále internet spokojeně užívat.“  (red)

Dobrovolníci věnovali svůj čas černým skládkám
Téměř stovka dobrovolníků z celé České republiky, ale i z Maďarska, Polska a Německa, Slovenska a Rakouska zabývající se geocaschingem se rozhodla třetí adventní neděli uklidit černé
skládky na území Prahy 4. Za 2,5 hodiny dobrovolníci naplnili velkoobjemový kontejner odpadem v ulicích Šifařská a Vltavanů. Na závěr obdrželi miniaturní popelničky, které jim připomenou toto krásné setkání. „Moc děkujeme za popelničky s logem Pražských služeb,“ řekl Janis
Abu-Akel z Opavy, který úklid černých skládek organizoval. „Děkuji všem dobrovolníkům, kteří
vysbírali čtyři tuny odpadků v Hodkovičkách!“ sdělil radní Ondřej Růžička (Klub Tučňák). VOK
(red)
na své náklady zajistila společnost VS-EKOPRAG.
■ Radní Ondřej Růžička (druhý zprava) pozdravil pracující dobrovolníky. Foto: MČ Praha 4
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Spor mezi spolkem SK OAZA
a Prahou 4 má řešení
Dohoda mezi městskou částí Praha 4 a spolkem
Sportovní klub OAZA zachrání po dlouholetém
sporu tento sportovní klub, kterému by jinak
zřejmě hrozila exekuce. Vyřešení sporu dohodou schválilo na svém listopadovém zasedání
Zastupitelstvo městské části Praha 4.
„Jsem rád, že zastupitelstvo nakonec po dlouhé diskusi přijalo mé argumenty a smírné řešení
sporu se Sportovním klubem OAZA schválilo,“
uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (Klub Tučňák) a pokračuje: „Toto usnesení otevírá cestu
k oboustranně výhodné dohodě. Městská část
dostane peníze, které má OAZA zaplatit za užívání pozemků, a klub získá jistotu, že může dál
nerušeně pokračovat ve své činnosti.“

Narovnání smluvního vztahu
Komplex sportovišť SK OAZA s tenisovými
kurty, minigolfovým hřištěm a dalšími sportovišti a budovami je na pozemcích, které hlavní
město Praha svěřilo do správy městské části
Praha 4. Spor začal v roce 2008, kdy městská
část odstoupila od smlouvy se Sportovním kubem OAZA o pronájmu těchto pozemků. Důvodem odstoupení byla skutečnost, že klub
vybudoval na pozemku bez souhlasu městské

■ Zástupce starosty Lukáš Zicha (uprostřed) podepsal se zástupci SK Oaza dohodu
o splacení dluhu. Foto: MČ Praha 4
části nafukovací sportovní halu a tu pronajal
třetí osobě.
„Podepsali jsme se spolkem Sportovní klub
OAZA příslušné dohody, především splátkový
kalendář na splacení téměř šestimilionového
dluhu přijatelný pro obě strany, a nájemní
smlouvu. Tím zároveň došlo k narovnání
smluvního vztahu mezi oběma subjekty, protože od května 2008 platná nájemní smlouva neexistuje,“ uvedl dále Lukáš Zicha. 
(red)

Společnost Mezi námi
propojuje děti a seniory
(Pro Prahu) k tématu podotkl: „Určitě chceme rozvíjet mezigenerační spolupráci v Praze 4, je to jedna
z mých priorit, která by se tu mohla zlepšit.“

Děti z MŠ 4pastelky
navštívily radnici
Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní pro
životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) přijali na radnici děti z MŠ 4pastelky, objekt Kotorská.
Děti namalovaly obrázky s tématikou sběrného
dvora Durychova, který před tím navštívily. Za odměnu všechny obdržely adventní kalendáře. (red)

■ Nálada byla výborná, děti odpovídaly
oběma představitelům radnice na otázky
týkající se nakládání s odpady. Foto: MČ Praha 4

Pomozte
zachránit Alexe
Jméno a fotografii šestiletého Alexe z Prahy pomalu poznává Česká republika a Evropa. Čím se
liší od svých vrstevníků? Má vzácné onemocnění,
které má jen dalších 12 dětí na celém světě - genetický syndrom STAT 3- GOF. Je to autoimunní
onemocnění, které zná a umí diagnostikovat moderní medicína od roku 2014. Onemocnění, na
které se umírá, a jedinou možností úspěšné léčby
je transplantace kostní dřeně. Vhodného dárce
kostní dřeně pro chlapce jménem Alex hledá již
dva měsíce Česká republika a Evropa a možná
jste jeho jedinou záchranou právě vy... 
(red)

Hledají se předčítající prarodiče

■ Účastníkům vernisáže výstavy zazpívaly
děti z MŠ Jílovská. Foto: Zdeněk Kříž
Mezigenerační výstavu připravila v atriu úřadu na
Budějovické obecně prospěšná společnost Mezi
námi ve spolupráci s MČ Praha 4. Mezi námi organizuje setkání seniorů a dětí z mateřských škol.
Expozice, která je přístupná do konce letošního
roku, představuje výtvarné aktivity obou generací
a informuje o činnosti společnosti Mezi námi. „Budu velice ráda, pokud se návštěvníci úřadu či přilehlé polikliniky na chvíli zastaví, výstavu si prohlédnou a zamyslí se, co pro nás všechny znamená
rodina,“ uvedla při vernisáži Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty. Ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 a zastupitel Jan Schneider
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Podle Lindy Obrtelové, ředitelky společnosti
Mezi námi, je v dnešní době potřeba vrátit se ke
komunitnímu setkávání se. „Dříve se například
na vesnicích dralo peří a všichni se alespoň od
vidění znali. Dnes se jednotlivé generace od sebe vzdalují. Vnímáme děti, seniory i aktivní
střední generaci jako přirozené partnery, kteří
si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Proto propojujeme generace malých dětí a seniorů. Je mimo jiné také
potřeba, aby děti nabyly plastický obrázek, jak
život jde a jak se v jeho průběhu člověk mění
a stárne. Aktuálně hledáme babičky a dědečky,
kteří by jednou týdně docházeli do mateřských
škol a dětem předčítali pohádky. Jste-li osamělí
nebo máte vlastní vnoučata daleko či v blízké
školce a rádi byste se této prospěšné aktivity
zúčastnili, kontaktujte nás na telefonním čísle 604 444 126. Najdeme vám ve vašem nejbližším okolí skupinku dětí, které můžete předčítat,“ říká Linda Obrtelová.(md)

Foto: archiv

Jak zachránit Alexe
Objednejte se telefonicky na odběr krve, tel. číslo
261 363 383 či koncovka: 2359, 2345, 2346 - odběrové
místo Praha (IKEM - budova Z4). Info na www.zachranalexe.cz a www.matchalex.com.

aktuálně

Nadějné vyhlídky kultury v Praze 4
V uplynulém roce toho Praha 4 v kulturní oblasti zažila hodně nového: zbrusu nový loutkový festival, zapojení mnoha míst do akce Zažít
město jinak, adventní koncerty pro seniory,
školní soutěž Příběhy našich sousedů, ale také
změny v některých kulturních zařízeních.
„V tom, co se podařilo, chceme určitě pokračovat. A chystáme i úplná překvapení,“ slibuje
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nestr.), radní pro
kulturu a volný čas.
Lístky na čtveřici adventních koncertů pořádaných městskou částí byly vyprodány během
pár dnů. V novém roce se proto naši senioři mohou těšit také na cyklus jarních koncertů, samozřejmě opět za symbolickou cenu.
Stejně tak si Praha 4 určitě znovu ráda zopakuje loutkový festival Novodvorský Zvoneček.
Tři festivalové dny ukázaly nejen to nejlepší
z dílny divadla Zvoneček, ale také představení
jejich kolegů z jiných českých amatérských divadel. Nečekaně velký byl úspěch sousedských
slavností během celopražské akce Zažít město jinak. Oživení celé řady lokalit v naší městské
části, a to maloměstských uliček, vilových čtvrtí
i sídlišť, by nemělo zůstat jednorázovou záležitostí. Před létem proto chystá radnice Sousedský
den, kde by se ještě více míst mohlo na den
změnit v divadelní a hudební scény, pouliční kavárničky i sportoviště a stát se příležitostí
k setkání.

Kultura se neobejde bez zapojení
obyvatel
Samozřejmě se i nadále počítá s grantovou podporou jak menších kulturních projektů, tak
i provozu kulturních center a divadel, jako jsou
Dobeška, Fidlovačka či Na Jezerce. Novým pří-

■ Setkání loutkářů byla veliká radost, jak ostatně potvrdila i rozzářená tvář Aleny Vorlové,
manželky zakladatele Tradičního loutkového divadla (TLD) Zvoneček (vpravo). Spolu s ní jsou na
snímku radní Adéla Gjuričová (uprostřed) a Denisa Dašková, ředitelka TLD Zvoneček. Foto: archiv
růstkem v divadelní sezóně 2016/2017 se znovu
stane i Branické divadlo. Výběr nájemce bude
ukončen teprve v průběhu ledna, avšak už v zadání se odráží nové směřování kulturní politiky
Prahy 4. „Nehledáme pouze projekt, který divadlo takzvaně uživí, ale soubor s originálním
a vysoce kvalitním repertoárem, jenž by oslovoval různé generace obyvatel Prahy 4 a zároveň
obohacoval místní velmi živou komunitu v Braníku,“ uvádí radní Adéla Gjuričová.
Plánuje se také oživení Kulturního centra Novodvorská. Programy pro seniory a různé kurzy
samozřejmě nesmějí chybět ani nadále. Ovšem

CENTRUM BOJOVÝCH SPORTŮ
POMÁHÁ ZNEVÝHODNĚNÝM DĚTEM
Praha 4 se snaží zajistit možnosti sportování pro
všechny děti, i pro ty, které neměly to štěstí se
narodit do harmonického rodinného a sociálního zázemí.
„Děti ze znevýhodněných rodin by měly také
dostat šanci,“ říká zastupitelka Lucie Michková
(ODS) a dodává: „Kvalitní volnočasové aktivity
a sport jsou důležité pro zdravý duševní, fyzický, ale i sociální vývoj dítěte a jsou nutnou součástí prevence rizikového chování.“
MČ Praha 4 v tomto směru již spolupracuje
s několika sportovními organizacemi a dává tak
možnost dětem ze znevýhodněných rodin zapojit se zdarma do sportovních aktivit. Jako další
se ke spolupráci připojilo centrum bojových
sportů LANNA GYM, které sídlí v Nuslích a nabízí veřejnosti více než 50 hodin týdně komplexního technického, atletického, kondičního a silo-

vého tréninku pro úplné začátečníky
i profesionály.

Místo, kde poznám sám sebe
Do LANNA GYM už chodí více než 20 dětí ze znevýhodněných rodin. „O zapojení do spolupráce
s MČ Praha 4 jsem se dlouze rozhodovat nemusel,
sám jsem si prošel různými životními zkouškami
a dobře si pamatuji, jak pro mne bylo důležité mít
se vždy kam vrátit. Tím místem byl pro mě můj
mateřský klub thajského boxu, kde jsem vyrostl jako bojovník. Tam mě brali takového, jaký jsem,
bylo to místo, kde jsem poznal sám sebe, kde jsem
se mohl znovu nadechnout, když mi bylo těžko.
Takové zázemí bychom chtěli nabídnout všem, co
nějakým způsobem bojují se svým osudem,“ sdělil
majitel a hlavní trenér LANNA GYM Viktor Perlík.
Info na www.lannagym.cz. 
(red)

přibýt by v budoucnu mělo mateřské centrum
a také úplně noví partneři. Velký sál na Novodvorské by se nově mohl stát i místem, kde by
se děti z Prahy 4 nechávaly zábavnou formou
uvádět do říše vážné hudby.
„Všechny tyto ambiciózní plány se ovšem nemohou stát skutečností bez účasti místních lidí,“ říká na závěr radní Adéla Gjuričová. Radnice proto uvítá podněty obyvatel z míst, kde se
kulturní centra právě proměňují, jako například
na Novodvorské a Spořilově, ale i tam, kde zatím úplně chybí. Pište na e-mail: adela.gjuricova@praha4.cz. 
(red)

ZIMNÍ BUNDY POTŘEBNÝM
NADĚJE v Praze potřebuje pro své klienty zimní bundy.
Nepotřebujete-li již tu svoji, darujte ji lidem bez domova. Nebo můžete koupit novou a věnovat ji. Místa předání jsou na adresách: NADĚJE, Na Slupi 12, Praha 2,
po-pá, 8.00-13.00 hod., NADĚJE, U Bulhara 46, Praha 2,
po-pá, 9.00-19.00 hod., NADĚJE, Bolzanova 7, Praha
1, po, st, pá 8.00-15.00 hod., út, čt 12.00-19.00 hod.
Bundy se rozdají klientům NADĚJE v nízkoprahových
(red)
denních centrech a při terénní službě.

PAMATUJETE ROK 1968
V PODOLÍ?
V souvislosti s plánovanou opravou pamětní desky
a uspořádáním pietního aktu v ulici Podolské nábřeží
250/14 MČ Praha 4 hledá pamětníky tragické události,
kdy zde byli zákeřně zastřeleni sovětskými okupanty
dne 24. srpna 1968 Karel Paríšek a Karel Němec. Prosíme očité svědky či pamětníky, aby nás kontaktovali
(red)
na e-mail: michal.hu@praha4.cz. 
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Těžba ve Velkém háji v souladu se zákonem?
Velký háj je lesem se zvýšenou rekreační funkcí, patří do
kategorie lesů zvláštního určení, u nichž veřejný zájem
na zlepšení a ochraně životního prostředí, tj. na plnění mimoprodukčních funkcí lesa,
je nadřazen funkcím produkčním. Vlastník lesa,
v tomto případě restituenti, je
Marie Jelínková,
povinen podle lesního zákona
zastupitelka
hospodařit v lese tak, aby
všechny funkce lesa byly zachovány, plněny rovnoměrně a trvale. Každý les je významným krajinným prvkem, jehož celistvost nesmí být narušována škodlivými zásahy.

Zaklínadlo tracheomykózou
Důvodem masivního kácení dubů má být aktuální silné napadení tracheomykózou. Obrátili jsme
se na Výzkumný ústav lesního hospodářství ve
Strnadech. Podle zjištění VULHM se atak tracheomykózy odehrál před 10-15 lety a stromy
nyní dobře regenerují, takže důvod ke kácení
není. Symptomy se neobjevují ani na pokácených kmenech, ani na pařezech.

Alibistická státní správa
Vlastník lesa se 20 let o les nestaral, nezpracoval

lesní hospodářský plán a odmítl převzít lesní
hospodářskou osnovu (LHO) připravenou
MHMP. Místo hospodaření s výhledem min. na
10 let byly během jednoho roku vydány čtyři
souhlasy na stále rozsáhlejší těžbu (celkem přes
2800 m3 dřeva), v listopadu 2015 byla povolena
na třech místech holoseč, kterou předešlé souhlasy vylučovaly. Vše shodně odůvodněno „přirozenou obnovou lesa“. Podněty a stížnosti byly
MHMP i ČIŽP vyřízeny lakonicky: „...těžba je plně v souladu s lesním zákonem a udělenými
souhlasy, vlastník začal vhodně lesnicky hospodařit". Vydané souhlasy tvrdí, že zaměstnanci
státní správy lesů (SSL) bude v lokalitě prováděn zvýšený dozor. Jak je prováděn? Odpověď
SSL: „Kontrolu objemu vytěženého dříví nelze
v terénu prakticky provést." Není nad to, když
těžař kontroluje sám sebe, přitom podle LHO lze
kontrolovat zakmenění každé porostní skupiny.

Absurdní ministerská dotace
Vlastník požádal v r. 2015 HMP o cca 700 tis.
Kč. Chtěl budovat naučnou stezku atd. Uspěl
jako jediný žadatel v tématické oblasti lesů.
Prvních sto tisíc pražského grantu mělo vylepšit lesní cesty, druhých sto tisíc umožnit zdravotní řez a výsadbu stromů. Výsledek? Místo
odstranění suchých větví v okrajových partiích
se v lese rozmnožily kýčovité srubové altány

s cedulemi hrdě hlásajícími, že „aktivity jsou
spolufinancovány z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova jako ´projekt na
zlepšení stavu lesa a zpřístupnění pro širokou
veřejnost´ se sloganem Evropa investuje do
venkova“. Není nad venkov uprostřed Prahy
a místo poskytnutí náhrady újmy za omezení
hospodaření v rekreačním lese utrácení za
zbytečnosti.
MČ Praha 4 opakovaně upozorňuje na nadměrné a zbytečné kácení, poškození ekosystému lesa těžkou technikou a hrozící ekologickou
újmu, žádá zastavení škodlivé činnosti a přezkum vydaných souhlasů. Orgány státní ochrany přírody zůstávají nečinné. A tak podává MČ
další podněty - na ministerstvo životního prostředí i zemědělství.
Praha 4 pro život, spolek pro ochranu Velkého háje a životního prostředí v Praze 4: „Oslovujeme všechny občany, kteří navštěvují les Velký
háj v Praze 4, aby se připojili k iniciativě nově
založeného spolku a pomohli tak bojovat proti
devastaci lesa Velký háj v Praze 4." (kontakt:
spolekvelkyhaj@seznam.cz) Pište i vy na magistrát, na inspekci, na ministerstvo, víc hlasů je
víc slyšet!
Marie Jelínková (Trojkoalice/SZ), zastupitelka
MČ Praha 4 a předsedkyně komise
RMČ pro životní prostředí

MODRÁ LINKA METRA D S OTAZNÍKY, ALE JIŽ SVÍTÁ
Poslední listopadový den
jsem se zúčastnil jednání
naší komise územního plánu a rozvoje, jejímž hlavním
tématem bylo představení
nové trasy metra D. Zasedání komise se zúčastnila i necelá stovka občanů. V současné době má trasa pravomocné územní rozhodnutí
Pavel CaLdr,
a řeší se stavební povolení.
zastupitel
Probíhají a ještě probíhat
budou výkupy potřebných pozemků, kterých
je jen na trase Pankrác - Depo Písnice víc než
750. Vlastní realizace by měla probíhat v letech 2018 až 2023. Přičemž nám bylo řečeno,
že už nyní je projekt v několikaměsíčním
zpoždění. Dá se tedy téměř s jistotou říci, že
rok 2023 je velmi optimistický termín. Otazníky jsou stále okolo automobilové dopravy, kterou do Prahy 4 může „nové Déčko“ zbytečně
zavést, a také financování nebude žádná
sranda.

První fáze Pankrác – Depo Písnice
Ale pojďme napřed k tomu příjemnějšímu. Trasa má mít plně automatický provoz, tedy vlaky
bez strojvedoucího, což přinese provozní úspory
a náklady na dražší systém se tím téměř sma-
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žou. Trasa má být v modré barvě a stanice budou podobně laděné, čímž budou jasně vyjadřovat sounáležitost k této nové - čtvrté trase metra.
Vestibuly jsou citlivě řešené s ohledem na okolní zástavbu.
Nejvíce si cením toho, že plánovaná trasa
povede ze stanice Náměstí Míru až do Depa
Písnice. Vyhne se tak Nuselskému mostu
a v případě neodkladné rekonstrukce může
dočasně sloužit jako částečná náhrada za linku C. To byl jeden z argumentů MČ Praha 4,
proč pouhá větev ze stanice Pankrác byla horší varianta, protože by tím náhrada za Nuselský most nefungovala a v případě uzavření
dopravy, nejen v podobě metra, ale i automobilové, by se v tomto úseku doprava jen velmi
těžko nahrazovala. Musela by být vedena
spodní částí Nuslí (zřejmě okolo náměstí Bratří Synků) a při počtu osob přepravovaných
v tomto úseku by to přineslo mnoho dopravních problémů. Depo Písnice má být kombinované s parkovištěm P+R a bude realizované až
v další etapě společně s pokračováním trasy
z Pankráce přes náměstí Bratří Synků k náměstí Míru. Až sem má nová trasa jasno i „potřebné papíry“. O tom, zda bude mít další zastávku na hlavním nádraží a pak případně povede dále směrem do centra k náměstí Republiky či jinam, se nechme ještě překvapit.

Kde vybudovat záchytná
parkoviště?
Na jednání komise byla nejčastěji skloňována
otázka, zda je nutné stavět P+R v oblasti stanice Nádraží Krč, kde se hovoří řádově
o 350 místech. Já bych raději prostředky investoval na jiná koncová umístění parkovišť
P+R u stanic více k jihu, protože auta i autobusy je třeba zachytit dříve, než se budou
zbytečně motat nejen po Praze 4 a zahušťovat
zde dopravu. Zdůvodnění, že P+R u stanice
Nádraží Krč má stáhnout řidiče z Jižní spojky,
mně přijde liché, tato auta by měla zakončit
svoji cestu právě v oblasti Barrandova nebo
Stodůlek ze západního směru, na Černém
mostě z východního směru, a ne až v Krči.
Nové metro linky D by nemělo navádět řidiče
ke tranzitu přes Prahu 4, právě naopak.
Domnívám se zároveň, ze plánovaných zhruba 1500 míst při stanicích Depo Písnice či Písnice nebude v této souvislosti kapacitně
dostačujících.
Více informací o průběhu přípravy linky pražského metra D najdete přímo na specializovaných stránkách k tomuto projektu na <http://
www.novemetro.cz/> . Jsou zde i dvě zajímavá
videa.
Pavel Caldr (BEZPP),
zastupitel MČ Praha 4

názory

Legenda o Svatoplukových prutech v Praze 4 ožije
Loni v červnu jsem uspořádal
první pracovní setkání největších odborníků na zavádění
moderních technologií s politickou reprezentací naší městské části, s cílem dosáhnout
lepších podmínek pro život každého občana Prahy 4. Expertní tým v čele s Prof. Dr. Ing.
Miroslavem Svítkem, d.h.c.,
ivo vaněk,
děkanem Fakulty dopravní
zastupitel
ČVUT, ale účastníky semináře
o programu SMART CITIES napoprvé nepřesvědčil. Trvalo dalších pět měsíců, než jsem na svou
stranu získal jak všechny členy našeho politického
klubu, tak také členy ostatních koaličních klubů,
a na listopadovém zasedání jsem byl zvolen do čela zastupitelského Výboru pro energetické úspory.
Program SMART CITIES podrobně popisuje
Evropské inovační partnerství pro Smart Cities
and Communities Rady Evropské unie a stručně
se dá shrnout do čtyř kapitol:
• Udržitelná městská mobilita - např. přizpůsobení dodávek energií decentralizovaně vyrobených z obnovitelných zdrojů v budovách, elektrická vozidla pro veřejnou dopravu.
• Inteligentní budovy a objektové bloky - např.
začlenění a řízení místních a obnovitelných
zdrojů energie; využití informačních a komunikačních technologií; vysoce účinné vytápění
a chlazení, rozvoj zelené infrastruktury a další.
• Inteligentní systémy nabídky a poptávky
a služby pro lepší informovanost občanů -

obyvatelé Prahy 4 nepočítaně. A legenda bude naplněna! A abych se o každém problému obyvatele
Prahy 4 dozvěděl nejkratší cestou, posílejte mi své
náměty na e-mail: ivo.vanek@praha4.cz nebo
vhoďte do schránky na mé jméno na recepci nové
radnice v budově úřadu na Budějovické.
Ivo Vaněk (Klub Tučňák), zastupitel
MČ Praha 4 a uvolněný předseda
výboru pro energetické úspory
■ Parkovací cyklověž.
např. informace o spotřebě / produkci energií
a multimodální dopravě a službách mobility občanům a koncovým uživatelům; produkce odpadů, inteligentní měření spotřeby energií a produkce odpadů a další.
• Inteligentní a udržitelné digitální infrastruktury - např. snižování uhlíkové stopy internetu,
inteligentní vytápění, chlazení a osvětlení; zajištění bezpečnosti.
Ze všech kapitol je patrné, že hlavními cíli
programu SMART CITIES jsou energetické úspory a s nimi úzce související snižování emisí skleníkových plynů. Výbor se poprvé sešel jen
13 dní po mém zvolení a projednal priority pro
mou práci - viz box.
Domnívám se, že popsané úkoly jsou pro naše
spoluobčany natolik prioritní, že v programu Výboru pro energetické úspory zahodíme stranické
legitimace a všichni zastupitelé se vrhnou vyřešit
každý palčivý energetický problém, kterých mají

Moje stanovené priority
- vypracovat Akční plán na snižování energetické
náročnosti Prahy 4 implementací SMART
technologií,
- bezodkladně zahájit projekt „Solární elektrárna
s úložištěm do každého bytového a rodinného domu“ s podporou programu MŽP „Nová zelená
úsporám“,
- hloubkový audit, návrh a realizaci opatření ke
snižování energetické náročnosti domů s pečovatelskou službou, škol, školek a dalších objektů ve vlastnictví MČ Praha 4,
- aktivní účast na rozvoji veřejných prostor kolem
rodících se projektů na Pankrácké pláni, ale i dalších
rozvojových území, s důrazem na nízkoenergetický
provoz veřejného osvětlení a rozšiřování úrovně služeb zejména pro místní obyvatelstvo zaměřené na
využívání alternativních energetických zdrojů,
- zavedení ekomobility na území Prahy 4 na úrovni
půjčovny kol, skútrů i automobilů na alternativní
pohony,
- důsledné posouzení každého připravovaného
stavebního projektu z hlediska uplatňování energeticky úsporných technologií jako podmínky pro souhlasné stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 4 ve fázi
stavebního řízení.

Proč jsem navrhnul nulovou toleranci kasin
Hazard je nešvar. Hazard devastuje životy rodin a ničí
charakter. Hazard způsobuje
závislost. Hazard může být
napojen na organizovaný zločin a pouliční kriminalitu.
Hazard představuje legální
podnikání. I takové výroky
a argumenty jsme slýchávali
v rámci přípravy další regulaLukáš Kaucký,
ce heren a kasin v Praze. Zazastupitel hlavního
stupitelstvo hlavního města
města Prahy
nakonec přijalo rozhodnutí
na svém zasedání 26. listopadu 2015. V případě
Prahy 4 jsme zvolili nejsilnější variantu – tedy
nulovou toleranci jak vůči hernám, tak kasinům.
Dobře vím, že v posledních komunálních volbách byla regulace hazardu silným tématem. Obyvatelé Prahy 4 se na kandidáty obraceli s požadavkem na zrušení té či oné herny, toho či onoho kasina. Jako argument uváděli častý výskyt podivných
osob ohrožujících veřejný pořádek, ale i nebezpečí
hazardu jako takového. Nejvíce kritických hlasů
jsem zaznamenal na sídlišti Krč v okolí ulice
Štúrova a v lokalitě Nuselská – náměstí Bratří Synků.

Hazard vadí dlouhodobě
Věřím, že na radnici Prahy 4 přišlo hodně dopisů
od občanů s podobnými stížnostmi. Stejně tak akceptuji argumenty pana starosty Petra Štěpánka, že
řada společností podnikajících v hazardu může odvádět část svého zisku nikoli na veřejně prospěšnou
činnost, jak jim ukládá zákon, ale do uměle vytvořených a jimi ovládaných firem. Souhlasím s ním,
že výroční zprávy BIS varovaly, že mezinárodní organizovaný zločin může do ČR převést své aktivity
související s hazardem. Na druhou stranu je pravda,
že v hazardu působí i slušní podnikatelé a ne každé
kasino má vazbu na kriminalitu, naopak může mít
pozitivní vliv na cestovní ruch.
Rada městské části Praha 4 – patrně s přihlédnutím k výše uvedenému – v dubnu 2015 vybrala
sedm kasin, u kterých doporučila pokračování v jejich činnosti. U zbývajících dvaceti navrhla zrušení.
Bohužel už do svého usnesení neuvedla, na základě
jakých kritérií tak rozhodla. Podle mého názoru tak
hrozilo, že majitelé nebo provozovatelé zrušených
kasin by se u soudu domáhali zrušení takovéto regulace a po hlavním městu Praze by žádali vyplacení náhrady škody. Vedení městské části ale na svém
usnesení trvalo i v listopadu, a proto jsem předložil

návrh na nulovou toleranci. Pro ten pak hlasovalo
40 zastupitelů z 65 (pro schválení bylo potřeba 33).
Za daných okolností to považuji za lepší řešení než
zachování 21 kasin, což také hrozilo.

Spořilov a Nusle si oddechnou
Osobně jsem rád, že zaniknou kasina v ulici Hlavní na sídlišti Spořilov a kasino na náměstí Bratří
Synků (u tramvajové točny), která podle usnesení
rady městské části měla zůstat. Jako obyvatele Prahy 4 mě také mrzí, že o regulaci hazardu neproběhla debata na místním zastupitelstvu, kde by se
k tématu mohla vyjádřit i veřejnost. Svůj příspěvek
bych ale chtěl zakončit pozitivně. Proto mi dovolte, abych poděkoval zastupitelům hlavního města
Prahy, kteří můj návrh podpořili. Jedná se o všechny mé kolegy z klubu ČSSD (celkem osm hlasů),
dále všech osm zastupitelů z klubu Trojkoalice, jedenáct zastupitelů z TOP 09, pět zastupitelů
z hnutí ANO 2011, všechny čtyři zastupitele z klubu KSČM a čtyři nezávislé, resp. nezařazené zastupitele. Ukázali jsme lidem, že volby mohou
změnit zásadní věci v životě města.
Lukáš Kaucký (ČSSD),
zastupitel hlavního města Prahy
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Radní Ondřej Růžička:

„Hledáme cesty, jak ušetřit vodní zdroje“

ondřej růžička,
radní MČ Praha 4

Více než 180 dní ve funkci radního
zodpovědného za životní prostředí
má za sebou Ondřej Růžička (Klub
Tučňák). Kromě zpracování běžné
pracovní agendy, nezbytně patřící
do svěřené oblasti, připravil mladý
politik i několik inovací, které se již
v pilotních projektech osvědčily.

Martin Dudek
Máme letos za sebou nezvykle
horké léto, které se zřejmě bude
každoročně opakovat. Proto jste
přišel s nápadem zastínit dětská
pískoviště na hřištích městské
části?
Ano, letošní vedra byla místy k nevydržení a na rozpáleném a vyschlém písku si děti nemohly téměř hrát. Z vlastní zkušenosti vím,
o čem mluvím. Mám malé děti, bydlím ve Štúrově ulici, a když jsem
s nimi v létě navštěvoval místní hřiště, z pískovišť byla výheň. Lidé si
na to stěžovali, to byl pro mne prvotní impuls. Jen mě překvapilo, že
s tímto projektem ještě nikdo nepřišel přede mnou. Přitom podobná zastínění mají například soukromé školky či jednotlivci na svých
zahradách.
V branickém hřišti Na Mlejnku
stojí pilotní zastínění. Můžete ho
stručně popsat?
Je jednoduché – čtyři bezpečně
ukotvené dřevěné nohy a porézní
plachta, tlumící sluneční svit.
Současně celta propouští dešťovou vodu, a proto na jejím povrchu nevzniká „vana“. Jde o poměrně levný způsob, jak získat
stín, a mnohokrát rychlejší, než je
výsadba stromů. Ty samozřejmě
budeme sázet u hřišť i nadále, ale
kýženého efektu zastínění herních prvků se od nich dočkáme
až za několik let.

Na pilotním hřišti také přibyla
pergola. Ta je zřejmě určena
rodičům…
Přesně tak, myslíme i na ně, aby
měli také možnost schovat se do
stínu. Pergoly mohou být typově
různé a třeba i obrostlé břečťanem.
V příštím roce chceme v první vlně
osadit 30 až 50 hřišť pergolami,
a to především na místech, která
jsou na přímém slunci a nejsou
zastíněná.

V době našeho rozhovoru zatím
není jisté, zda pražské zastupitelstvo schválí rozpočet na příští
rok. Pokud se tak nestane, najde
se i v rozpočtovém provizoriu dostatek financí na vybudování nových nádrží?
Cena retenčních nádrží se podle
velikosti pohybuje přibližně od
300 do 500 tisíc korun. Rozpočtové
provizorium může pozdržet výběr
koncového dodavatele, ale přípravné práce, tedy například projekční
zaměření, ohroženo nebude. Samotné stavební práce by měly začít
v březnu či v dubnu příštího roku.
Nebylo by vhodné mít i nějakou
velkou retenční nádrž pro potřeby městské části?
To by bylo ideální a s touto myšlenkou pracuji. Kapacita nádrže by

„Ze Lhotky chceme mít přírodní
biotopové koupaliště“
S vedrem jde ruku v ruce i nedostatek vody, což do budoucna
zřejmě bude velký problém. Z toho pramení váš další nápad na
zřízení retenčních nádrží u našich škol a školek?
Odborníci celosvětově poukazují na problematickou dostupnost vodních zdrojů a nastupující klimatické změny nedokáže
nikdo přesně odhadnout. Výkyvy počasí jsou zřejmé a s vodou
bychom proto měli zacházet jako řádní hospodáři a šetřit s ní.
Retenční nádrže by proto měly
sloužit našim školám k udržování a péči o zeleň na jejich pozemcích. Zatím máme v pilotním projektu dvě MŠ a dvě ZŠ
a v příštím roce chceme přidat
další.

mohla být například 500 kubíků
a zachycená voda by byla využita
pro zalévání městské zeleně a kropení silnic. Tím by se například
v Nuslích nebo v Braníku snižovala
prašnost komunikací i lokální teplota. Ovšem vybudovat podobnou
nádrž je poměrně drahé, museli
bychom do této investice zapojit
evropský grant. Samozřejmě se o to
pokusíme.
Třetím vaším „zlepšovákem“ bylo
nasazení ovcí jako přírodních sekaček. Podle ohlasů se osvědčily,
je to tak?
Skutečně je. Praha 4 má velké zelené plochy, které mohou spásat ovce. Pronajali jsme si je a podle
ohlasů občanů to byl skvělý nápad.
Nejen že nám ekologicky „pokosi-

ly“ pozemky, ale byly i zpestřením
pro rodiny s dětmi a seniory při jejich výletech. Proto ovce příští rok
znovu nasadíme.
Jste předsedou Komise pro obnovu koupaliště Lhotka. Jednoduchá otázka – kdy se znovu otevře?
Rád bych odpověděl, že co nevidět,
ale není to vůbec jednoduchý proces. Neustále do něj vstupují nové
skutečnosti, které musíme řešit.
Děláme pro otevření koupaliště maximum, protože i já sám k němu
mám osobní vazbu. Jako malý
jsem byl často jeho návštěvníkem
a pamatuji si lidi z nejbližšího okolí, kteří vycházeli z domů jen
v plavkách a s ručníkem kolem krku. Moc bych si proto přál, aby se
podobný obrázek vrátil co nejdříve.
Společně se zástupcem starosty
Lukášem Zichou jste byl na inspekční cestě ve slovenském městě Snina, kde jste si prohlédli podobné koupaliště. S jakými poznatky jste se vrátili?
Biotopové sninské koupaliště má
stejnou plochu jako Lhotka a čištění vody zde funguje bez chemie,
pouze na bázi ekologického přírodního biotopu. Přesně takový typ
koupaliště chceme mít i ve Lhotce.
Aktuálně nás čeká období mrazů,
možná i sněhových vánic. Jak je
Praha 4 na případnou kalamitu
připravena?
Postaráme se o úklid cest v zeleni,
o standardní úklidové práce typu
vysypávání košů a o chodníky, které patří či jsou svěřeny Praze 4.
Starost o chodníky a komunikace
je však hlavně povinností Technické správy komunikací hl. m. Prahy.
A pokud se k úklidům chodníků
přidají i naši občané, budeme za jejich iniciativu jen rádi a předem
jim za to děkuji.

Sbírka víček PRO NEMOCNÉHO TADEÁŠKA POKRAČUJE
V minulém čísle Tučňáka jsme
informovali o nové sbírce víček
PET lahví, jejíž výtěžek putuje na
transparentní účet nemocného
osmiletého Tadeáška. Ke konci
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roku se na kontě shromáždilo
9463 Kč a organizátor akce, MČ
Praha 4, všem dárcům děkuje.
Sbírka víček pokračuje i v roce
2016, sběrná místa jsou v infor-

mačních centrech MČ Praha 4
a v přízemí úřadu na Budějovické. Přispět lze také finanční částkou na zmíněný účet –
2903498013/0800. 
(md)

■ Tadeáš v osmi letech váží pouze
13 kilogramů. Foto: archiv

životPrahy 4

Vánoční odpoledne pohladilo

ŠKOLÁCI ZŠ BÍTOVSKÁ
POMOHLI KOJENECKÉMU
ÚSTAVU
V době adventu je již tradicí, že ZŠ Bítovská pořádá vánoční trhy. V letošním roce byly již čtrnácté. Žáci předvedli a nabídli k prodeji své výrobky s vánoční tematikou. Děti ze školní družiny vyráběly betlémy, nechyběly
ukázky vánočních ozdob a kreativní dílna, kde si návštěvníci trhů mohli vyrobit pohlednice, přání a cedulky
na dárečky. Tradičně byl rozsvícen vánoční strom a zpívaly se koledy, letos se tohoto úkolu chopili prvňáčci.
Protože však ne všechny děti mohou trávit Vánoce se svou rodinou, škola se rozhodla připojit
k charitativní akci škol Prahy 4 a darovala potřebné věci Dětskému centru při Thomayerově nemocnici (Kojenecký ústav). Nákupem a darem dětských plen se pomohlo nejen dětem, ale i těm,
kdo se o ně starají. Finanční náklady byly hrazeny
(red)
z výtěžku sběrových akcí.

■ Kdo chtěl, mohl si s účinkujícími v předstihu zazpívat vánoční koledy. Foto: Verona Ballay

Městská část Praha 4 připravila v polovině prosince pro malé i velké vánoční setkání ve Žlutých lázních. Tvořivé dílny, kulturní vystoupení
dětského sboru Mifun, se kterým si mohli všich-

ni přítomní zazpívat vánoční koledy, a divadelní
představení TLD Zvoneček zpříjemnily především malým návštěvníkům to nekonečně dlouhé
čekání na Ježíška... 
(md)

MČ Praha 4 přispěla k benefiční akci

V kostele sv. Anežky na Spořilově
proběhla benefiční mikulášská akce.
V rámci odpoledne měli lidé možnost
věnovat dobrovolný příspěvek, který byl
určen na podporu rekvalifikačních kurzů
Charity ČR pro migranty. Nadace Via
pak díky ČSOB výtěžek zdvojnásobí. MČ
Praha 4 věnovala dárky všem dětem na
této akci, aby podpořila dobrou myšlenku a přispěla tak k této benefici. (red)

■ Dárky s radostí dětem předala a odpoledne si s nimi užila radní Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez., na snímku).

Vánoce patřily dětem

■ Spousty krásných věcí nakoupili rodiče pro
děti z litoměřického Klokánku. Foto: MŠ 4Pastelky

Vánoční atmosféra prostoupila i MŠ 4Pastelky – Plamínkové. „Rozhodli jsme se, že Ježíškovi trochu pomůžeme. Našli jsme si cílený seznam přání dětí z litoměřického Klokánku a rodiče našich dětí z MŠ,
kteří se chtěli podílet, pak koupili, co se jim zrovna
ze seznamu líbilo. Ani jedno dítě nakonec nezůstalo
bez svých dárečků, koupilo se všechno, rodiče každý dárek donesli krásně zabalený se jmenovkou
a mašlí. Sešlo se i spousta sladkého pro děti na Mikuláše, oblečení, hračky, povlečení, kosmetika, kolo,
brusle, kočárek, panenky… Tímto bychom rádi za
celý kolektiv naší MŠ poděkovali všem rodičům, kteří se zúčastnili tohoto nevšedního zážitku. Jste úžasní!“ říká za tým MŠ Martina Šulcová. 
(red)

■ Žáci nabídli k prodeji svoje vánoční výrobky. Foto: ZŠ Bítovská

Program pro těhotné
a kojící maminky
„SPOLEČNĚ – Dobré pro tebe, dobré pro oba“, touto
větou herečky Sandry Novákové začala tisková konference v Thomayerově nemocnici k pilotnímu mezinárodnímu grantovému projektu „SPOLEČNĚ“. Ten nabízí těhotným a kojícím maminkám v Praze řadu příležitostí
pro získání cenných informací v tomto vzácném životním období. „A právě zásady správné výživy a životního
stylu představují maminkám do června 2016 odborníci
nejrůznějších profesí, ať již z řad lékařů, porodních asistentek, sociálních pracovníků či fyzioterapeutů,“ prozradila Libuše
Pešlová z Thomayerovy
nemocnice, členka komise zdravotně sociální
a pro rodinnou politiku
MČ Praha 4. Mezi partnery projektu „SPOLEČNĚ“ patří i MČ Praha 4, kterou na tiskové
konferenci reprezentovala zástupkyně staros■ Herečka Sandra
ty Iva Kotvová (TrojkoaNováková se zapojila do
(red)
lice/SZ). 
projektu SPOLEČNĚ. Foto: TN

STRANA 11

rozhovor

Podolí, to není
pouze porodnice…

Když se řekne Ústav pro péči o matku a dítě, většině z nás se
jako první a možná i jako jediné slovo vybaví - porodnice.
Takové zjednodušení je však velmi chybné, jak dokládají následující řádky, kdy jsme si popovídali s doc. MUDr. Ladislavem
Kroftou, CSc., zástupcem ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě, který stál u zrodu Centra fetální medicíny a jehož specializací je prenatální diagnostika a urogynekologie.
Martin Dudek
Ústav je v provozu již přes 100 let. Byl původně založen jen jako porodnice?
Nikoliv, jeho zakladatel profesor MUDr. Rudolf
Jedlička ho od počátku koncipoval jako víceúčelové zdravotnické zařízení, poskytující hlavně
chirurgické výkony. Přibližně od poloviny 60. let
minulého století se tu nabízí porodnická, gynekologická a neonatologická péče, tedy starost
o novorozence. U laické veřejnosti je však zafixováno, že jsme hlavně porodnice, i když za posledních necelých 20 let tu přibyly další lékařské
specializace.
Jaké konkrétně?
Soustředíme se například na patologické a komplikované stavy nejen v oblasti porodnictví, ale
i v oblasti gynekologie. Staráme se o pacientky
s nádorovým onemocněním či s poruchou pánevního dna včetně operačních výkonů. Máme tady
Centrum asistované reprodukce a od roku 2013
jako jediná nemocnice ve střední Evropě provádíme operace nenarozených dětí s vývojovými vadami v těle matky v rámci činnosti Centra fetální
medicíny. Před deseti lety byl dostavěn pětipodlažní monoblok obsahující novou porodnici
a operační trakty. Máme histologickou laboratoř
i vlastní krevní banku. Jednotlivá oddělení jsou
postupně rekonstruována a od příštího roku budeme ženám po porodu nabízet službu plastického chirurga. Velkou zásluhu na všech změnách
má ředitel doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,
který zajistil investice z evropských fondů.
Proč bude v Podolí operovat i plastický
chirurg?
Protože v řadě případů může těhotenství zanechat negativní vliv na zdraví ženy. Jde například
o poruchu funkce pánevního dna a s tím související problémy s udržením moče a stolice, sexuální dysfunkce, povolenou břišní stěnu či změny
mléčných žláz. V některých případech proto
může plastických chirurg vhodně zasáhnout
a ženám opět vrátit sebevědomí.
Koncem letošního roku jste otevřeli Centrum
vývojové péče, které se stará o předčasně narozené děti nevyžadující již intenzivní péči,
ale zvýšený dohled. Ročně se v Podolí narodí
přes 5000 dětí, stoupá procento novorozenců,
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které spatří světlo světa v předstihu?
Celosvětově stoupá počet předčasných porodů.
Frekvence se udává 7 % a za poslední desetiletí
došlo k mírnému nárůstu i přes veškerý výzkum
a nové léky.
Čím si to vysvětlujete?
Dříve se tvrdilo, že je to vinou infekce. Dnes víme, že faktorů je minimálně šest či sedm a mo-

„Pokud je to nezbytné,
oddálíme porod operací
dítěte v těle matky“
hou se různě kombinovat. Je dobré si ale na
druhou stranu uvědomit, že stoupá i počet žen,
které jsou uměle oplodněny či přijdou do jiného
stavu během nemoci a za normálních okolností
by nikdy nebyly gravidní. A dramaticky narůstá
věk žen u prvního porodu. Před více než 20 lety
jsme rodičky starší 35 let počítali v jednotkách
procent, dnes je to přes 16 %.
Jaký je váš pohled na domácí porody?
Názor odborné společnosti je jednoznačný a například americká data nám náš postoj potvrzují.
Domácí porod přináší zvýšenou nemocnost dětí,
a je proto rizikovější pro matku i dítě. Jsou sice
evropské země, kde je kladen důraz na domácí
porody, například ve Velké Británii či Holandsku, ale zde s největší pravděpodobností hraje
důležitou roli ekonomické hledisko. Domácí porod je určitě lacinější než nemocniční. A je potřeba podotknout, že 70 % doma rodících žen
nakonec stejně skončí v nemocnici. A ještě jedno číslo – Velká Británie má oproti České republice dvojnásobnou mrtvorozenost, tedy že žena
porodí mrtvý plod.
Podle některých statistik v médiích stále více
žen volí raději císařský řez než klasický porod. Je to pravda?
Ano, ale opět za to může hodně faktorů. Jak už
jsem uvedl, stoupá nám průměrný věk prvorodiček, některé jsou uměle oplodněny, jiné se potýkají s nemocí. A my víme, že věku porodu je významný rizikový faktor pro rozvoj poruch pánevního dna. Tudíž by se péče o rodící ženu mě-

■ Centrum vývojové péče společně symbolicky
otevřeli první dáma republiky Ivana Zemanová
a doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel
Ústavu pro péči o matku a dítě. Foto: Martin Dudek
la individualizovat a zvážit císařský řez. Často se
totiž setkáváme s rodičkami kolem čtyřicítky,
které vyjádří obavu z vaginálního porodu právě
proto, že mají strach z negativních tělesných
změn, které jim budou komplikovat život. A je
férové ženám říci, že vaginální porod pro ně může mít trvalé následky, protože řada žen s tím
vůbec nepočítá.
Vaše Centrum fetální medicíny je ve střední
Evropě unikátem. Jak konkrétně pomáhá?
Operujeme komplikované těhotenské stavy již
v těle matky. Konkrétně – žena čeká jednovaječná dvojčata a jejich vývoj je komplikovaný. Pokud bychom operativně nezasáhli, narodí se třeba v 25. týdnu jedno nebo dvě těžce nezralé děti
s celoživotními následky. My nabídneme operační výkon a porod odložíme o pár týdnů, které
mají zásadní pozitivní vliv na vývoj jedince. Od
roku 2012 máme za sebou již 70 operací a příští
rok chceme uskutečnit první setkání dětí, které
se nám povedlo zachránit. Nejstarším dvojčatům
budou už čtyři roky.
Spolupracujete se zahraničními specialisty?
Ano, spolupracujeme s podobným centrem fetální medicíny v Belgii. Pokud potřebujeme radu,
jsou nám k dispozici. Jo to určitě rychlejší cesta
k naší profesionalizaci, než kdybychom postupovali metodou pokus – omyl.
Podolský ústav má přes 600 zaměstnanců,
kteří se naráz starají až o 250 pacientek. Jaké
to je řídit takový kolos?
Samozřejmě náročné. Máme sice stále převis poptávky, což se do budoucna s tím, jak populace
stárne, trochu změní. Základem spokojenosti
současných i budoucích maminek je náš kvalitní
personál. Máme tu lékařské profesionály, potýkáme se však s nedostatkem středního zdravotnického personálu. Mnoho studentek zdravotnictví po ukončení studia nastupuje do jiných,
atraktivnějších oborů. Porodní asistentky buď
samy otěhotní, nebo dají přednost vyšším výdělkům například v Saudské Arábii. Nedostává se
atestovaných lékařů. Jednoznačně je vidět feminizace oboru a s tím související fluktuace ženského personálu v souvislosti s jejich
reprodukcí.

kalendáriumnaleden
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Po 4.

19.00 hod. KURZ ALFA
Nezávazné seznámení se základy křesťanství. Kurz trvá 12 týdnů
a je zdarma. Kostel na Lhotce, Ve Lhotce 36. Info na
www.kurzyalfa.cz.

Každé po

17.00–18.00 hod. PILATES PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ
DRŽENÍ TĚLA
Rekondiční cvičení s pomůckami, též pro začátečníky. ZŠ Jílovská
(150 m od Novodvorské Plazy). Instruktorka Zdenka Hoffmanová,
lektorka o. s. Život a zdraví, tel. 733 761 059,
www.radostnyzivot.eu.

9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do
4 let s doprovodem. Více informací na www.malymuzikant.cz.
MC Rybička.

Čt 7.

15.00–21.00 hod. MASÁŽE
Masáže relaxační, aroma masáž, s použitím ušních svící aj. Termín
a druh masáže rezervovat nejpozději v pátek na následující pondělí na tel. č. 731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.

Pá 8.

Každé út

15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK SEZNÁMENÍ
S ANGLIČTINOU
Kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office, kde se zábavnou formou poznává anglický jazyk.
17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Protáhněte si tělo v komorním prostředí blízko metra Pankrác.
Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.

Út 5. a 26.

16.00-17.00 hod. KŘEST A VEČEŘE PÁNĚ?
Co ustanovil Ježíš a co ustanovila církev? Pohled Bible na nejdůležitější obřady. Přednáší: Jaromír Loder. Klub zdraví Lhotka.
Vstup volný.

St 6.

18.00 hod. NÁRODNÍ PARKY
A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI CHORVATSKA
Přednášející: Ing. Jiří Haleš. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.
19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Byzantion pod vedením Evy Komárkové. Kostel sv. Anežky, Spořilov.

Každou st

17.00 hod. PŘÍRODA JIŽNÍCH ČECH
Přednášející: Zdeněk Frühbauer. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
9.00–12.00 hod. NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ S LASKAVOSTÍ A SOUCITEM K SOBĚ
Na workshopu si v poklidném a přitom radostném tempu uděláte
zhodnocení roku 2015 s využitím mindfulness technik, důkladně
a upřímně se pochválíte a naplánujete, jak se chcete mít v roce
2016. Baby Office.

Každý pá

15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HRÁTKY S BARVIČKAMI
Tvořivý, výtvarný kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office, rozvíjí smyslové vnímání.

So 9.

18.00 hod. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vystoupí pěvecký sbor Gabriel. Vstupné dobrovolné. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

Ne 10.

8.30 a 10.30 hod. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Při mších svatých bude žehnání vody, křídy a kadidla. Následně
proběhne Tříkrálová sbírka. Koledníci budou vybírat do kasiček pro
Farní charitu Chodov. Kostel sv. Anežky, Spořilov.

Po 11.

17.00–18.00 hod. DECENTNÍ ORIENTÁLNÍ TANČENÍ
PRO MAMINKY
Nové kurzy orientálních tanců pro nastávající maminky.
Vstup zdarma. Zájemce prosíme o včasné nahlášení na
tel. 730 805 850. Info na webu či Facebooku. MC Balónek.

8.00–11.00 hod. MEDIACE–JAK ŘEŠIT SLOŽITÉ PARTNERSKÉ A RODINNÉ SITUACE
Řešíte partnerské neshody, vztahy mezi rodiči a dětmi, spory o děti, rozvod, majetkové spory apod.? Psycholožka-mediátorka je vám
k dispozici. Cena za 50min. konzultaci je 200 Kč.
Možnost hlídání dětí. Nutná registrace předem na
vankova.eva@email.cz nebo na tel. 602 77 33 10. Více informací
na www.mcrybicka.com nebo www.mediace-najitreseni.cz
a www.slusny-rozvod.cz. MC Rybička.

St 13.

10.00 -11.00 hod. NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Pro ty, kteří již zvládají základy jazyka a potřebují si procvičit gramatiku i základní konverzační otázky, větnou
stavbu, každodenní fráze, tvoření otázek. Cena za 20 lekcí
vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč (lze platit ve 2 splátkách).
Registrace do 4. 1. 2016 na mcrybicka@centrum.cz; MC
Rybička.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Pravidelné setkávání a posilování ženské energie. Sdílení pocitů,
malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čarách
a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána.

15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HUDEBNÍ HRÁTKY
Pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office s prvky muzikoterapie.
15.30–17.30 hod. ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat
své dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro děti do
tří let; cena 50 Kč / 30 Kč členi (členský příspěvek 150 Kč / pololetí); MC Rybička.
16.00–17.00 hod. PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
Kurz Hudební školy Yamaha pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let.
Baby Office.

10.00–12.00 hod. ŽIVOTNÍ MAPY
Přednáška o diagnosticko-terapeutické metodě pro dospělé a děti
od 3 let, která pomáhá řešit minulost, aby se člověku lépe žilo
v přítomnosti. Baby Office.
18.00 hod. PROMÍTÁNÍ FILMU THULE TUVALU
Režie: Matthias von Gunten, Švýcarsko / 2014 / 96 min. Vstupné
dobrovolné. Dům ochránců přírody.

19.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
PRO MAMINKY
Malované kameny. Zájemce prosíme o včasné nahlášení na
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. Info na webu či Facebooku.
MC Balónek.

Žáci zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu Ijjany
Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
18.00–20.00 hod. ASTROLOG A ROK 2016
Přednáška známého astrologa Ondřeje Habra, který nás seznámí
se všemi aspekty roku 2016, co nás čeká a jak se na to připravit.
Nutná rezervace! Centrum Dajána.
19.00 hod. BESEDA S FRANTIŠKÁNEM
VAVŘINCEM VADKERTIMEM
Muž osm let působil na misiích v Bolívii. Bude vyprávět o zvycích
místního obyvatelstva, svých zkušenostech a životě v Jižní Americe. Nyní žije ve františkánském klášteře v Trnavě. Kostel sv. Anežky, Spořilov.

Pá 15.

9.15–10.00 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE
Úvodní hodina anglické konverzace pro každého. Zájemce prosíme o včasné nahlášení na e-mail: kpapackova@centrum.cz. Info
na webu či Facebooku MC Balónek.

Po 18.

9.00–12.00 hod. JAK UKÁZAT DRUHÝM, CO VE VÁS JE
Lektorka Alena Zborníková vás naučí prezentovat vaše schopnosti,
dovednosti a silné stránky. Baby Office.

Po 18. a 25.

18.30–20.00 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů. Pomáhá odstranit bolest v zádech a pozitivně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Každé út od 19. ledna

9.45 -10.45 hod. ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Kurz určený úplným nebo věčným začátečníkům, kteří potřebují
získat a osvojit si základy jazyka. Důraz je kladen zejména na gramatiku. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč (lze platit
ve 2 splátkách). Registrace do 15. 1. 2016 na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00 -12.00 hod. ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE
Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití v pracovním
i soukromém životě. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dětí je 2300 Kč
(lze platit ve 2 splátkách). Registrace do 15. 1. 2016 na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Út 19.

9.00–18.00 hod. VÝMĚNNÝ BAZAR OBLEČENÍ
Máte doma oblečení, které už nevyužijete? Přineste alespoň jeden kus
oblečení a na oplátku si můžete odnést cokoliv z toho, co přinesli ostatní! Oblečení, které si nikdo nevybere, se díky organizaci FOREWEAR dostane do rukou lidí, kteří ho potřebují a ze zbytku vyrobí
v chráněných dílnách krásné i praktické funkčně-designové
TIP
výrobky. Oblečení můžete do Baby Office nosit průběžně
i před akcí, stačí napsat na info@babyoffice.cz.
16.30–18.30 hod. BESEDA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ
Co vše v době těhotenství můžete ovlivnit vhodně zvolenou stravou? Zájemce prosíme o včasné nahlášení na tel.: 730 805 850.
Vstup zdarma. Info na webu či Facebooku MC Balónek.

14.00–17.00 hod. BABY CLUB „SLUNÍČKO“
Pro maminky s dětmi do 6 let. Příběhy, hry, písničky, říkanky,
kreativní tvoření, tanečky (dle věku). Pro maminky zdravé recepty
a přínosné rady MUDr. Igora Bukovského. Sídlíme v Klubu zdraví
Lhotka, Zálesí 50, tel. 733 761 059. Vstupné dobrovolné.

18.00–19.30 hod. PROČ MUSÍME V LEDNU HUBNOUT?
Jak zvládat chutě a přejídání, abychom se mohli vyhnout dietám.
Jak se zbavit zlozvyků, které nám ubližují. Návody ke zdraví
a ochutnávka zdravého mlsání. Přednáší: Roman Uhrin, lektor
a koordinátor o. s. Život a Zdraví, autor knihy „77 inspirací pro
zdravý život“ a televizních kurzů zdravého vaření. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.

Čt 14.

St 20.

St 13. a 27.

16.00 hod. KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO

9.00–12.00 hod. VISION BOARD

STRANA 13

kalendáriumnaleden
Vizuální ztvárnění snů, cílů a předsevzetí, aby se začaly naplňovat.
Baby Office.
9.30–12.00 hod. NUTRIČNÍ TERAPEUT
Nutriční terapeutka Jaroslava Megová poskytne profesionální konzultaci ohledně zdravé výživy, pomoc při nadváze i zdravotních
problémech. Poplatek za 0,5hodinovou konzultaci 20 Kč členi/
35 Kč ostatní. Registrace nutná na mcrybicka@centrum.cz do
17. 1. Více informací na www.mcrybicka.com. MC Rybička.
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ–MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi ukáží, jak pomocí zvuků a vibrací harmonizovat tělo a duši, zbavovat se stresu a napětí a léčit
různé nemoci. Ve druhé části večera proběhne relaxační koncert.
Nutná rezervace. Centrum Dajána.
19.30 hod. NOC CESTOVATELŮ
Třetí cyklus cestovatelských večerů bude zakončen „happeningem“–Nocí cestovatelů, kde budete mít možnost vyslechnout desítku krátkých prezentací ve stylu Pecha Kucha. Vstupné dobrovolné. Café Start.
19.30–22.00 hod.
VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO MAMINKY
Zdobení hrníčků a skleniček. Zájemce prosíme o včasné nahlášení
na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. Info na webu či Facebooku MC Balónek.

Každý čt od 21. ledna

9.45–10.45 hod.
ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE
Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití v pracovním
i soukromém životě. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je
2300 Kč (lze platit ve 2 splátkách). Registrace do 17. 1. na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00-12.00 hod. GRAMATICKÝ KURZ ANGLIČTINY PRO
STŘEDNĚ POKROČILÉ
Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné stavby,
slovosledu, tvoření kladné věty, zápory a otázky, nepravidelná slovesa a porozumění každodenním základním frázím a tvoření základních konverzačních otázek. Cena za 20 lekcí vč. hlídání 1 dítěte je 2300 Kč; registrace na czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Čt 21.

10.00 hod. KURZ ZDRAVÉHO PŘEBALOVÁNÍ
Seminář pro těhotné či maminky s dětmi na téma látkové pleny.
Zájemce prosíme o včasné nahlášení na e-mail: poradkyne.eva@
seznam.cz nebo SMS–737 964 076. Info na webu či Facebooku
MC Balónek.
17.30 hod. PUTOVÁNÍ PO ISLANDU
Přednášející: Zdeněk Prášil mladší. Vstupné dobrovolné. Dům
ochránců přírody.
18.30–20.30 hod. OBRAZ VAŠEHO ZDRAVÍ V JEDINÉ
KAPCE KRVE
Co všechno nám může prozradit analýza rozboru kapky krve. Přednáška a praktická ukázka Luboše Klase, kterého hudebně doprovodí písničkářka Kaya. Dozvíte se, jak si zlepšit
své fyzické, psychické a duchovní zdraví. Rezervace a objednání osobní konzultace na tel.: 777 340 362. Centrum Dajána.
19.00 hod. BESEDA S ARCHITEKTEM O SPOŘILOVĚ
Setkání s architektem Františkem Rejlem. Povídání o Spořilově,
o jeho vzniku, urbanistickém uspořádání. Současně bude v prodeji
kniha Spořilov–největší zahradní město Velké Prahy. Info na http://
www.prostor-ad.cz/. Sál kostela sv. Anežky, Spořilov.

So 23.

14.00 hod. KREATIVNÍ WORKSHOP
Diář–nenašli jste ten svůj? Přijďte se naučit, jak si jej vyrobit. Délka workshopu 3-3,5 hodiny, cena 550 Kč/osoba. V případě zájmu
se přihlaste na akce@cafestart.cz. Café Start.

So 23. – ne 24.

LÉČIVÉ TÓNY
Víkendový seminář vhodný pro každého, kdo se chce zbavit stresu
a napětí. Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.

Po 25.

9.30 hod. HRAVĚ A ZDRAVĚ S EURONOU
Beseda o české bytové kosmetice Eurona a jejích výhodách. Zájemce prosíme o včasné nahlášení na e-mail: kpapackova@centrum.cz. Info na webu či Facebooku MC Balónek.
17.00–18.00 hod. DECENTNÍ ORIENTÁLNÍ TANČENÍ PRO
NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
Nové kurzy orientálních tanců. Vstup zdarma. Přihlášky na tel.:
730 805 850. Info na webu či Facebooku MC Balónek.

Út 26.

18.30–20.00 hod. JAK VYPOVĚDĚT STAVEBNÍ SPOŘENÍ
DĚTÍ (NEZLETILÝCH) BEZ STRESU
Seminář v Baby Office.

St 27.

19.00–21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Zpěv je základní přirozeností člověka. Chcete-li, aby se zpívání
stalo opět součástí vašeho života, začněte třeba s mantrami. Jsou
jednoduché, přinášejí sílu a radost a léčí duši i tělo. Můžete zpívat
a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. Nutná rezervace.
Centrum Dajána.

Filcové doplňky. Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
Info na webu či Facebooku MC Balónek.

Čt 28.

19.30 hod. PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU: TICHÁ INKVIZICE
Lékařka Carla denně řeší etické dilema. Současný nikaragujský
prezident Daniel Ortega totiž v reakci na svůj povolební úspěch,
kterého dosáhl díky podpoře katolické církve, schválil v roce 2007
nařízení zakazující potraty. A to i v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. Vstup zdarma. Café Start.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.Facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, sídliště Krč, Po–ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (u metra), www.dajanapraha.cz
Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz,
www.dumochrancuprirody.csop.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle, www.hernickalumpik,
info@hernickalumpik.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz

19.00 hod. KONCERT ALEXANDRE GLIZE
Kytarista Alexandre Glize se svým projektem Magic Guitar. Originální show s loopem a efekty. Vstupné dobrovolné. Info na str. 19.
Café Start.

MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz

19.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
PRO MAMINKY

RMC 4medvědi
Nad Hájem 3, Hodkovičky, www.4medvedi.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
7. čt
9.30-11.00 Otevíráme TŘÍMĚSÍČNÍ KURZ
KERAMIKY v keramické dílně pavilonu B Hobby
centra 4.
10. ne
9.00-15.00 hod. PRAŽSKÁ LIGA
HÁZEDEL 1. kolo soutěže házedel na letišti v Letňanech.
Sraz před hangárem.
11. po
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA
V KLUBU AMFORA – modelovací hmoty - dílna pro
volně příchozí děti a mládež v Klubovně na dvorku.
12. út
16.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY obrázků
dětí z výtvarných koužků kroužků v pavilonu B,
2. patro.
13. st
19.00-21.30 hod. Cestovatelský večer SÚDÁN, promítá Pavel Dobrovský v pavilonu D, 2. patro.
14. čt
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
PRO RODIČE A DĚTI – bubínky a rámusítka, v pavilonu

D Hobby centra 4.
23. so
7.00-19.00 hod. JEDNODENNÍ VÝLET NA
HORY (Paseky nad Jizerou).
24. ne
9.00-15.00 hod. PRAŽSKÁ LIGA
HÁZEDEL 2. kolo soutěže házedel na letišti v Letňanech.
Sraz před hangárem.
25. po
13.30-15.30 HRÁTKY S DRUMBENY
v klubu Amfora – relaxace a muzicírování
u netradičního hudebního nástroje v Klubovně na dvorku.
27. st
19.00-21.30 hod. Cestovatelský večer ESTONSKO KOLEM OSTROVA SAAREMAA, promítá
Jiří Kalát v pavilonu D, 2. patro.
29. pá
8.00-16.30 hod. PRÁZDNINOVÝ DEN
V KLUBU AMFORA – zábavný den pro všechny, kteří
nechtějí zůstat doma. Součástí programu je pitný režim,
oběd a svačiny.

Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
●
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Loutkářský festival v Praze 4 založil novou tradici
Kulturní centrum Novodvorská hostilo loutkový
festival Novodvorský Zvoneček, který uspořádala městská část Praha 4 a jehož hlavním garantem bylo Tradiční loutkové divadlo (TLD)
Zvoneček.
Ve všední dny se hrálo bezplatně hlavně pro
mateřské školky z Prahy 4. Sobotní program,

který příchozím nabídl celkem osm představení,
byl zároveň příležitostí pro setkání řady výrazných pražských i mimopražských souborů. Kromě TLD Zvoneček to byly Říše loutek, DS Jitřenka z Mladé Boleslavi, divadélko Frydolín, Teatro
Truhla a řada dalších. Součástí festivalu byly také loutkářské dílny.

„Máme radost, že festival měl velký ohlas a na
všechna dětská představení se hlediště zaplnilo.
Navíc program pamatoval několika zajímavými
kusy i na starší děti a dospělé,“ uvedla Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.), radní pro kulturu a volný
čas, která dodala: „Doufám, že tím vznikla nová
tradice loutkového festivalu v Praze 4.“ 
(red)

■ Divadelní představení byla tradičně zahajována zvoněním.

■ Dětský soubor Jitřenka z Mladé Boleslavi předvedl skvělé černé divadlo.

■ Představení divadla Anfas Budulínek Mandelinka se těšilo diváckému zájmu.

■ Mateřské centrum Balónek zajistilo chod loutkářských dílen.

■ Letmé nahlédnutí do zákulisí dětského divadla.

■ Loutkový festival se samozřejmě nemohl obejít bez loutkového představení TLD Zvoneček. Fota na celostraně: František Drábek
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 27. ledna oslaví 80. narozeniny

EVA BURIANOVÁ Z BRANÍKA
Mojí mamince a naší babičce
velké poděkování za čas a péči,
kterou nezištně v životě svým
blízkým dává, za milý úsměv
a vlídné slovo. Pevné zdraví,
hodně štěstí a elán do dalších
let přejí Eva a Aneta.

Jarmila a Jan Novákovi z Krče
vstoupili v manželském svazku do druhé padesátky.
Díky za životní vzor
a přání všeho
nejlepšího v dalších
letech přejí všichni
z rodiny i přátelé.

Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

ZA RICHARDEM FANTOU
Když člověk přijde o peněženku, je to
k vzteku, ale když přijde o přítele, je to
smutné a vede to k zamyšlení, k úvahám
a k vybavování vzpomínek. A k zamyšlení
mne dohnala zpráva z konce listopadu
letošního roku, že zemřel pan Richard Fanta,
bývalý tajemník městské části Praha 4. Byli
jsme si blízcí svými názory i věkem, o to
hlouběji mne jeho smrt zasáhla. Kdo jste ho
znali, věnujte mu svou vzpomínku.
Bohumil Koukal,
bývalý starosta městské části Praha 4

POZVÁNKA NA
PROHLÍDKU KOSTELA
Kostel Panny Marie pod řetězem patří nejen mezi
nejstarší, ale i nejpozoruhodnější sakrální památky
naší vlasti. Maltézská komenda (klášter) na Malé
Straně byla založena mezi lety 1158-69 králem
Vladislavem II. a byla umístěna k patě tehdy postaveného Juditina mostu. Maltézští rytíři vybudovali do roku 1182 trojlodní románskou baziliku
Panny Marie. Ve 14. století byl kostel goticky přestavěn a v 1. polovině 17. století zbarokizován
slavným stavitelem Carlem Luragem. Řád maltézských rytířů působil v naší vlasti až do r. 1950, kdy
komunisté jeho činnost potlačili. Působení řádu bylo obnoveno v r. 1990 a spočívá především ve
zdravotních a vzdělávacích aktivitách. Prohlídka
pro seniory z Prahy 4 se uskuteční 26. 1. od
14.00 hod., snížené vstupné je 30 Kč a přihlášky
(red)
se přijímají od 18. 1. od 8.00 hod. 
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
leden
Novoroční koncert houslového virtuosa 12. 1. od 14.00 h., velký sál výdej vstupenek 5. 1. od 8.00 do 8.30 h.,
Alexandra Schonerta
Nuselské radnice
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala Staška - 120 míst
Cyklus 4 přednášek na téma Slavné útěky 14. 1. od 10.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku
v českých dějinách – 3. Bitva u Mohá- Nuselské radnice tel.
800 100 128 od 4. 1. - 50 míst
če a Ludvík Jagellonský r. 1526
Stavovské divadlo
14. 1. od 13.30 a od
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
– prohlídka s průvodcem
14.30 h., sraz před divadlem, od 4. 1. – 2 x 30 míst; poplatek 120 Kč
– polovinu hradí MČ Praha 4; tj. senior
Železná 24, P1
hradí 60 Kč/os.
Betlémská kaple
19. 1. od 10.00 a od 12.00 h., přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od
– prohlídka s průvodcem
sraz před branou, Betlémské 11. 1.; 2 x 35 míst; vstupné 30 Kč/os.
nám. 255/4, Praha 1
Slovanská epopej – prohlídka děl
19. 1. od 14.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Alfonse Muchy s průvodcem (opakování) Veletržním palácem, Praha 7 od 11. 1.; 35 míst; vstupné 90 Kč/os.
3. ročník šachového turnaje „O pohár
21. 1. od 14.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
starosty Prahy 4“ – junioři vs. senioři ZŠ Jílovská
od 6. 1.; 20 seniorů + 20 juniorů
Muzeum Antonína Dvořáka (prohlídka 26. 1. od 10.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
s průvodcem)
vchodem, Ke Karlovu 20, P2
od 18. 1.; 35 míst; vstupné 30 Kč/os.
Kostel Panny Marie pod řetězem
26. 1. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
– prohlídka s průvodcem
v areálu u vchodu do kostela, od 18. 1.; 35 míst
Malá Strana, Lázeňská 485/2
Nový cyklus 4 přednášek z oblasti Psycho- 28. 1. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
logie pozitivního myšlení – 1. přednáška Nuselské radnice
od 18. 1.; 50 míst
na téma „I stárnout se dá s úsměvem“
únor
Tvořivá dílna – malování na sklo
2. 2. od 10.00 h., klub Am- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
fora, Pujmanové
od 25. 1. - 20 míst
Cyklus 4 přednášek na téma Slavné útě- 2. 2. od 14.30 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
ky v českých dějinách – 4. Nešťastné Nuselské radnice
od 25. 1.; 50 míst
bitvy Marie Terezie
Klementinum – komentovaná prohlídka 4. 2. od 10.00 a od 12.00 h., přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
(opakování)
sraz na nádvoří
od 25. 1. – 2 x 25 míst; poplatek
100 Kč/os.
Nový cyklus 4 přednášek na téma Histo- 4. 2. od 15.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
rie českého cestovatelství – 1. Zrod Nuselské radnice
od 1. 2. - 50 míst
českého cestovatelství - E. Holub,
V. Náprstek
Rudolfinum – prohlídka s průvodcem
9. 2. od 13.00 a od 14.30 h., přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
na Palachově nám. pod schody od 1. 2.; 2 x 40 míst; vstupné 50 Kč/os.
Neseďte doma, přijďte mezi nás (I.) –
11. 2. od 14.00 h., KC
výdej vstupenek 2. 2. od 8.00 do 8.30 h.,
ples pro seniory
Novodvorská
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí
MČ Praha 4, Antala Staška - 160 míst

Leden v centru Elpida
Pá 8. 1. 10.45 hod.
Krádež, ztráta, rušení nočního klidu.
Přednáška z cyklu Právní minimum pro seniory. Otázky a odpovědi.

25. 1.–8. 2. po a čt 11.30–13.30 hod.
Velký opakovací kurz PC
Získejte jistotu opakováním nejdůležitějších témat.

St 13. 1. 14.30 hod.
Jak se připravit na stáří

Po 18. 1. 9.00–12.00 hod.
Rodinná historie
Sestavte svůj rodokmen, najděte svoje příbuzné na internetu.

Kázeň, disciplína a pořádek jako elixír mládí. Přednáška bývalého hasiče a vojáka Maxmiliána Sperlinga o cestách k životní
moudrosti.
13.–27. 1. St a Po 14.00–16.00 hod.
Digitální fotografie I.
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, digitální
úpravy a vylepšení fotografií.

St 27. 1. 14.00 hod.
TGM 
Ohlédnutí za naším prvním prezidentem. Jak se nám jeví
„Prezident osvoboditel“ dnes? Je jeho odkaz stále živý,
inspirativní, nebo jsou jeho ideály již vyčerpané
a zastaralé?

Centrum Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech a přihlášky na tel.: 272 701 335 nebo e-mail info@elpida.cz.

senioři

Šachový turnaj seniorů
a juniorů HOSTÍ JÍLOVSKÁ
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se od 14.00 hod.
v ZŠ Jílovská bude konat 3. ročník šachového turnaje „O pohár starosty MČ Praha 4“,
ve kterém se opět utkají zkušení šachisté seniorského věku (nad 63 let) s těmi méně zkušenými – juniory do 15 let. Podmínkou účasti
je trvalé bydliště na území MČ Praha 4, případně docházka do školy v Praze 4. Hraje se
na 20 šachovnicích 7 kol švýcarským systémem, čas je 2 x 10 minut na partii. Přihlášky
se přijímají od 6. 1. na bezplatné telefonní
lince 800 100 128. 
(red)

Ilustrační foto: MČ Praha 4

Senior Hobby klub

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

Pravidelné aktivity:
Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI v přízemí pavilonu
A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.

informace na tel. 778 710 491. Zápisné na tři měsíce 800 Kč.

Čtvrtek 9.00–11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Čtvrtek od 7. 1. do 28. 1. 9.30–11.00 hod.
KERAMICKÝ KURZ v keramické dílně Hobby centra 4, přízemí pavilonu B, Bartákova 1200/4. Bližší

Zveme na akce:
7., 21. a 28. 1.
9.30 – 11.00
STOLNÍ TENIS – v Senior Hobby klubu. Klub Amfora. Vstup zdarma.
14. 1.
9.30 – 11.00
TVOŘIVÁ DÍLNA – PRÁCE S PŘÍRODNINAMI –
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora. Vstup zdarma.

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

PŘIJĎTE SI ZAPLESAT!
Je tu období nevlídného počasí, do kterého se
nikomu z tepla většinou moc nechce. Přesto vás
všechny srdečně zveme na ples seniorů MČ
Praha 4, který se bude konat již podruhé v KC
Novodvorská, tentokrát 11. 2. 2016 od 14.00 hoIlustrační foto: MČ Praha 4

din. Připraveno je odpoledne plné milých tanečních melodií a ukázek předtančení žáků umělecké školy Music Art, a to vše především v duchu
latinsko-amerických tanců.
„Loňský ples se velice vydařil,“ říká Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty,
a pokračuje: „Senioři si jej chválili a vyjádřili
přání, aby se podobná akce opakovala i v dalším
roce. S radostí jsme se proto pustili do přípravy
druhého ročníku a doufám, že si i tentokrát
všichni užijí nefalšovanou plesovou atmosféru.“
Zveme všechny seniory, kteří si chtějí zatančit
a strávit příjemné odpoledne, aby si přišli
vyzvednout vstupenku 2. 2. 2016 od 8.00
do 8.30 hod. na Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2956/80b (přízemí, překážka č. 34). 
(red)

Novoroční koncert Alexandra Shonerta
MČ Praha 4 připravila pro své seniory hned v úvodu roku 2016 skutečně nevšední zážitek, a to koncert
světoznámého houslového virtuosa Alexandra Shonerta, ruského houslisty židovského původu, žijícího
v České republice, laureáta prestižních mezinárodních ocenění. Koncert se uskuteční 12. ledna od
14.00 hod. ve slavnostním sále Nuselské radnice. Vstupenky jsou pro seniory nad 63 let zdarma, jejich
výdej proběhne 5. ledna od 8.00 do 8.30 hod. na Úřadě městské části Praha 4, Antala Staška 2059
(red)
u přepážky č. 34. 

SENIOR FITNES
ZVE NA CVIČENÍ
Nezbývají vám peníze na pravidelné zdravotní cvičení? Organizace Senior fitnes seniorům doporučuje,
aby si zjistili, zda jejich zdravotní pojišťovna oceňuje
zdravotní cvičení finanční podporou. V kladném případě můžete získat doklad o účasti přímo od cvičitelů
Senior fitnes. Kdy a kde si můžete zacvičit? Sokol
Spořilov, Severozápadní VI, č. 1668, v pondělí od
12.00 do 13.00 hod. s Arnoštem Böhmem; Sokol
Michle, Pod Stárkou 4, ve středu od 12.00
do 13.00 hod. s Arnoštem Böhmem; KC Novodvorská, Novodvorská 151, s Evou Ondríkovou v pondělí
od 9.30 do 10.30 hod. a v bazénu Podolí ve středu
od 11.50 do 13.40 hod. s Markétou Jakoubkovou.
Info www.seniorfitnes.cz nebo na e-mailu: seniorfit(red)
nes@seznam.cz.

Zpátky do školy aneb
Cesta do hlubin
študákovy duše 2016
„Tento úspěšný vzdělávací projekt probíhal v letech
2012 a 2013. Myslím, že potěším velkou část seniorů informací, že ´zpátky do školy´ se mohou opět
vrátit na jaře roku 2016,“ říká Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty. „Rádi bychom se zaměřili hlavně na jazykové kurzy, ale doufáme, že se
podaří dohodnout se školami i výuku matematiky,
fyziky nebo přírodních věd. Velmi oblíbené byly
v minulých letech též základy společenských věd,
dějiny umění a psychologie. Samozřejmě rádi otevřeme i výtvarný blok. Věřím, že tento vzdělávací
projekt doplní naši bohatou nabídku kulturních,
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 pořádá. Sledujte únorové číslo Tučňáka, ve kterém uvedeme přehled nabízených kurzů a upřesníme termíny přihla(red)
šování,“ dodává Iva Kotvová. 

Stárnout se dá
i s grácií
Od ledna MČ Praha 4 nabídne svým seniorům
nový cyklus přednášek psycholožky a socioložky
PhDr. Zdeňky Bártové, tentokrát z oblasti psychologie pozitivního myšlení. První přednáška
z cyklu pod názvem „I stárnout se dá s úsměvem“ se uskuteční 28. ledna od 14.00 hodin
v malém sále (č. 303) Nuselské radnice. Přijďte si
vyslechnout zajímavé povídání a pozitivně se naladit. Důležité je totiž pěstovat si zdravé sebevědomí. Budete-li veselí a šířit radost, budete mít
kolem sebe spoustu přátel a společníků. Život tak
pro vás bude potěšením a zapomenete na těžkosti, černé myšlenky a rozhodně nebudete sami. Vše
záleží jen na vás. Přihlášky na bezplatné lince
(red)
800 100 128 od 18. 1. 
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SETKÁNÍ VE ZNAMENÍ
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Městská část Praha 4 ve spolupráci s Běžeckou školou Prahy 4 zorganizovala pro zájemce setkání s výživovým odborníkem Petrem
Havlíčkem, koučkou L. Krajanovič a moderátorkou Jitkou Vlkovou
Impulsovou, které se neslo ve znamení zdravého životního stylu.
Akce pod záštitou zástupců starosty Lukáše Zichy (Klub Tučňák)
a Zdeňka Kováříka (ODS) s názvem „Doběhněte Vánoce“ se uskutečnila 9. prosince v Nuselské radnici a její účastníci se mj. dozvěděli, proč je běh nejpřirozenější pohyb a proč jsou české děti nejtlustší v Evropě.

PRAHA 4 USPĚLA
V BĚHU METROPOLE

■ Akci, které se zúčastnil výživový odborník Petr Havlíček i olympijská vítězka

Kateřina Neumannová, podpořil zástupce starosty Lukáš Zicha. Foto: MČ Praha 4

OLYMPIONICI
S POLITIKY
ŘEŠILI FINANCE

NEJLEPŠÍ RÁDIOVÍ
BĚŽCI OCENĚNI

Začátkem prosince proběhlo vánoční setkání olympioniků a komunálních politiků
z MČ Praha 4 v Nuselské radnici v restauraci U Rodinného krbu. Za radnici se jednání zúčastnili zástupce starosty Zdeněk
Kovářík (ODS) a zastupitel Pavel Caldr
(BEZPP). Ve sváteční atmosféře zúčastnění
řešili především problematiku financování
sportovních spolků i volnočasové a sportovní vyžití mládeže městské části Praha 4.

■ Na běžecké trati se urputně bojovalo až
do posledních metrů. Foto: MČ Praha 4
■ Zástupce starosty Zdeněk Kovářík

Třetí závod běžeckého seriálu Běh metropole
proběhl na cyklostezce u sportovního areálu
Hamr pod záštitou zástupce starosty Zdeňka
Kováříka (ODS). Ve startovní listině se objevili
závodníci a převážně závodnice reprezentující
své městské části Prahy, ale i běžci „přespolní“. Vítězem na 7kilometrové trati se v kategorii mužů stal Pavel Skřivánek z Jablonce nad
Nisou a v kategorii žen Barbora Radová z MČ
Praha 6. Nejúspěšnějším předával medaile
a věcné ceny zástupce starosty Zdeněk Kovářík. Městská část Praha 4 vyhrála v celkovém
pořadí v soutěži městských částí a je průběžně
na 2. místě.

a zastupitelka Lucie Michková (vlevo) předávali ocenění vítězům jednotlivých kategorií. Foto: MČ Praha 4

■ Neformální vánoční posezení olympioniků a politiků proběhlo v útulném interiéru nuselské restaurace. Foto: MČ Praha 4

KC Novodvorská hostilo vyhlášení ankety
o nejlepšího sportovce roku 2015 v rádiovém
orientačním běhu. Z rukou zástupce starosty
Zdeňka Kováříka (ODS), který nad akcí převzal záštitu, a zastupitelky Lucie Michkové
(ODS) postupně převzali diplomy vítězové
jednotlivých kategorií – sportovcem roku se
stal Karel Fučík, juniorem Martin Šimáček, veteránem Petr Hrouda a objev roku se jmenuje
Dominik Šrom.

MIKULÁŠSKÝ ČTYŘBOJ SI RODINY UŽILY
V sobotu 5. prosince proběhl pro rodiny s dětmi v tělocvičně ZŠ Táborská sportovně zábavný program Mikulášský rodinný čtyřboj. Smíšené týmy poměřily síly s ostatními rodinami
v disciplínách, jako byly trojskok, sedy-lehy,
švihadlo či dribling. Vítězství nakonec získala
dvojice Eliška Sommerová a David Novotný.
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Soutěžní klání připravené MČ Praha 4 přísně
sledoval i Mikuláš, který si náročný závod
sám vyzkoušel.
V závěru dne se hosté mohli těšit vedle zasloužených výher, které účastníkům předal zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS), i na vystoupení dětské skupiny Cheerleaders.

■ Sportovní disciplíny prověřily všechny
přihlášené účastníky. Foto: MČ Praha 4

leden

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
15. pá 19.00	Manželské vraždění
		(E. E. Schmitt) - komedie
16. so 19.00 Generálka (J. Hubač) komedie
17. ne 19.000	Já, Francois Villon (J. Hubač,
		
O. Brzobohatý, P. Vrba) - muzikál
18. po 19.00	Na dotek (P. Marber)
		- tragikomedie
19. út 19.00	Práskni do bot (O. McCafferty)
		- komedie
20. st 19.00	Poslední aristokratka (E. Boček)
		- komedie
21. čt 19.00 Generálka - zadané, komedie
22. pá 19.00	Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		- komedie
24. ne 19.00	Charleyova teta (J. B. Thomas)
		- komedie
25. po 19.00	Musíme si pomáhat
		(P. Jarchovský/ J. Hřebejk)
		- tragikomedie
26. út 19.00	Práskni do bot
		- komedie
28. čt 19.00	Takový žertík (J. Dell, G. Silbleyras)
		- komedie
29. pá 19.00	Charleyova teta
		- komedie
30. so 19.00 Generálka
		- komedie
31. ne 19.00	Poslední aristokratka
		- komedie

kultura/společnost
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
3. ne 15.00 Království - květinový muzikál nejen
		
pro děti, divadlo Anička a Letadýlko
4. po 18.00	Šantoch - vernisáž
6. st 16.30	Tříkrálové odpoledne na Dobešce
		- hudební a výtvarný program pro
		
děti s kapelou Yellow Sisters
6. st 19.30	Takovej barevnej
		
vocas letící komety - dokumentární
		
film o Filipu Topolovi - kinokavárna
10. ne 15.00	Pes a drak - uvádí divadlo 100 opic.
12. út 19.00	Přednáška Davida Vávry
		- ...tentokrát na téma Kodaň (BIG)
13. st 19.30	Druhá míza
16. so 15.00	Mimoni - kinokavárna pro děti
17. ne 15.00	České peklo - Pohádková rezervace
18. po 19.00	Trabantem napříč Tichomořím
		- přednáška
20. st 19.30	Zbrusu Nový zákon - kinokavárna
21. čt 20.00	Adrian T. Bell - Koncert
24. ne 15.00 Kašpárek a princezna
		
- uvádí Divadlo Marky Míkové
25. po 19.30	Besídka 2016
		- tradiční představení divadla Sklep
26. út 19.30	Besídka 2016
27. st 19.30	Výběr z Besídek - sklizeň nejlepších
		
plodů posledních let
28. čt 19.30	Škampovo kvarteto - koncert
31. ne 15.00	Dlouhý, Široký a Bystrozraký
		- uvádí divadlo ŠUS

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz

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

12. út 19.30	Dohazovačka - činohra
13. st 19.30	Eva tropí hlouposti - činohra
14. čt 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
15. pá 19.30 	Až naprší a uschne - činohra
16. so 15.00 Dohazovačka - činohra
17. ne 15.00 	Babička - činohra
18. po 19.30 	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
19. út 10.30 	Rok na vsi - činohra
20. st 19.30 	Dům čtyř letor - činohra
21. čt 19.30 	My Fair Lady - muzikál
22. pá 19.30 	Jen žádný sex prosím,
		
jsme přeci Britové - činohra
23. so 15.00 	Jeptišky - muzikál
25. po 19.30 	Techtle mechtle - činohra
27. st 19.30 	Až naprší a uschne - činohra
29. pá 19.30 	Jeptišky - muzikál
30. so 15.00 	Eva tropí hlouposti - činohra
31. st 15.00 	Babička - činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
13. st
14. čt
19. út
21. čt
22. pá
27. st
28. čt
30. so

19.30 Kennedyho děti - činohra
19.30 	Plný kapsy šutrů - činohra
19.30 	Tři holky jako květ - činohra
19.30 	Nejlepší kamarádky - činohra
19.30 	Můj báječný rozvod - činohra
19.30 	Plný kapsy šutrů - činohra
19.30 	Můj báječný rozvod - činohra
19.30 	Tři holky jako květ - činohra

Pařížan nedá na Prahu 4 dopustit
Francouzský kytarista Alexandre Glize pochází z Paříže a po angažmá ve Francii, Velké Británii i Španělsku
se usadil v Praze 4. V krčském Café Start vystoupí
27. ledna od 19 hodin.

Co jste si na koncert v Café Start připravil?
Na koncertě zahraji moje písničky, mix jazzu, klasiky,
popu a flamenga. Používám také speciální efekty na
akustické kytaře, mohu hrát sám jako celá kapela.
Přijďte se podívat. 
(md)

Co vás vedlo k přestěhování z Paříže do Prahy?
Strach o vlastní bezpečnost?
Částečně ano, protože ve Francii není úplně bezpečno,
člověk tam musí být pořád opatrný a to je únavné. Tady je bezpečno, čisto a lidé jsou hodní.
První kontakt s Českou republikou jsem získal
v Londýně, kde jsem bydlel a studoval hru na kytaru, měl jsem tam českého kamaráda.
Potom jsem potkal českou dívku a přišel sem.
A i když jsme se rozešli, Česko jsem si zamiloval
a zůstal tu.
Jak se vám v Praze 4 líbí?
Bydlím kousek od hezkého Krčského lesa, je to fajn.
S místními nemám vůbec problém, jsou moc milí a pohostinní, i když samozřejmě existují výjimky. Praha je
nejlepší město v Evropě.

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli
věku nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí:
Galerie Sue Ryder:
BHÚTÁN – A Kingdom of Happiness
Výstava fotografií cestovatelky a fotografky Anny
Dvořákové, www.annadvorakova-photo.cz
18. 1. po
15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr. Vstupné: 50 Kč.
20. 1. st
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro
dobročinné obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka
projektu Korálek ke korálu. Registrace: dfejtkova@
centrum.cz. Restaurace Michelský dvůr.
25.–26. 1. po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.

kulturní centrum novodvorská
Novodvorská 1013/151, 140 00, Praha 4
Pronájmy: Kateřina Vondřichová,
tel.: 737 543 838, e-mail: katka@kcn.cz
Kurzy: Kristýna Poživilová, tel.: 724 240 679,
e-mail: kristyna@kcn.cz
Pokladna KCN + předprodej vstupenek:
Po–čt 10:00–19:00, pá 10:00–16:30
Tel.: 241 494 341, e-mail: vstupenky@kcn.cz
9. 1. so 14:00 a 15:30 Vánoční koleda,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
13. 1. st 10:00 Červená Karkulka,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
16. 1. so 14:00 a 15:30 Dlouhý, Široký
		a Bystrozraký,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
21. 1. čt 16:00 Zlobivá kůzlátka,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
23. 1. so 14:00 a 15:30 Broučci,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
30. 1. so 14:00 a 15:30 Šípková Růženka,
		
tradiční loutkové divadlo Zvoneček
Přehled dalších kulturních a společenských akcí najdete i na stránce

www.praha4.cz
■ Kytarista Alexandre Glize. Foto: AG

pod záložkou Kalendář akcí.
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Největší svět Audi v Kunraticích.

AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126, Praha 4
Tel.: 251 002 815
Email: audi.kunratice@autojarov.cz

SC-351778/01
inzerce_188x130.indd 1

C

09.12.15 9:08

VÝHODNÁ

Nabídka platí do
29.2.2016 a pouze
pro vozy značky Audi.

NABÍDKA SERVISU

M

jen za 499 Kč!

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Servisní nabídka obsahuje:
· test tlumičů
· test brzd
· seřízení světel

· základní
diagnostiku vozidla
· kontrolu geometrie

AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126, 148 00 Praha 4
Tel.: 251 002 815
www.autojarov-kunratice.cz
SC-351778/02
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BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví
SC-351771/01

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

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

PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S
SC-351757/01

Vám pomùžeme vyøešit

T. 602 203 443 Mgr. Lenka Bašková
právník & zapsaný mediátor
SC-351855/01

REKONSTRUKCE

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-350033/01

SC-351786/01

SC-350033/11

www.BytoveJadro.cz
zajistíme VŠE včetně materiálu

tel: 602 244 255

SC-351788/01

SC-351160/02

O ŽENY
FITNESS PR
V KAŽDÉM VĚKU
SC-351787/01
SC-351837/01

603 425 347 • podlahy@podlahykotalik.cz

www.podlahykotalik.cz
Pokládky podlah,
renovace parket, malířské,
lakýrnické a zednické práce.

Red Fit Praha 4
00 Praha 4
Holušická 2 , 148
w.redfitpraha4.cz
ww
721 019 621

SC-351790/01

redfit_tucnak_92x30.indd 1

SC-350135/18

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

MA!
První hodina ZDAR

4.12.2015 11:07:46

BIG JOHN
nekácejte,
přesazujte
PŘESAZOVAČ VZROSTLÝCH STROMŮ

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-351158/05

obvod kmene
až 97 cm

MM A MI A!
EN TI MU ZIK ÁL U MA
PŘ INÁ ŠE JÍ PR OD UC

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU

OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
VŠECHNY ZNÁMÉ HITY • HVĚZDNÉ OBSAZENÍ
JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM

+420 602 622 856

www.covenant.cz

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
SC-341912/161

SC-351798/02
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ptámesezastupitelů...

Co POPŘEJETE obyvatelům
IVA KOTVOVÁ, zástupkyně starosty, MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Po adventním zklidnění, setkávání a občas i shonu si užíváme vánoční radosti
a zároveň nadchází čas každoročního bilancování a novoročních přání.
Obyvatelům a obyvatelkám naší
městské části, malým i velkým, přeji především dobré zdraví. A protože náš pocit štěstí a jistoty ovlivňu-

to finanční zdraví, účelně vynakládané prostředky a zodpovědné hospodaření. Znamená to promyšlený
územní rozvoj, zklidňování nejzatíženějších oblastí a tím i snižování
život ohrožujících emisí a hluku.
Znamená to bezpečné cesty do škol
a zelené aleje a parky. Znamená to
kvalitní péči a důstojný život i pro
ty nejslabší. Znamená to otevřené
dveře novým příležitostem. Zname-

ná to ještě hodně společné práce.
Přeji tedy všem, kdo chceme být
v Praze 4 doma, pevné zdraví
a hodně sil A také šťastné vykročení do nového roku, ať už do něj
vkročíme s mokrým obkladem na
hlavě, slavnostním obědem v kruhu
rodinném nebo třeba ranním během podél Vltavy nebo v Krčském
lese. A k tomu ještě hodně radosti
ze života.

voje Prahy 4, jako je například vybudování nájezdové rampy z ulice
Vyskočilova na ulici 5. května.
Přál bych si, aby byl dostatek míst
v mateřských školách a aby nebyl
problém najít místo v 1. třídě na
základní škole blízko bydliště.
Rád bych, aby se v naší městské
části rozvíjel kulturní život. Jako
politik si přeji, abychom méně času trávili vzájemnými spory a více

diskutovali o konkrétních problémech, aby se do naší komunikace
vrátila slušnost a věcnost. Rád
bych, aby se našemu klubu podařilo vysvětlit ostatním zastupitelům, že není možné jen udržovat
stávající stav, ale že musíme hledat nové projekty, které pomohou
dostat Prahu 4 na úroveň měst jako je Vídeň, Mnichov nebo
Londýn.

v roce 2016. Rád bych proto za
sebe i za naše Hnutí pro Prahu
popřál všem obyvatelům městské
části Praha 4, aby se jim vstup do
roku 2016 vydařil a aby jim další
dny přinášely jen radost, klid

a pohodu. Nepovažuji za klišé
přát i štěstí a zdraví, neboť bez
nich to také nejde! Za nás mohu
slíbit, že se budeme snažit dělat
vše pro to, aby se nám v naší
krásné Praze 4 pěkně žilo.

povědnou, otevřenou a transparentně spravovanou radnici, která
bude pracovat ku prospěchu nás
všech, a také nezbytný optimismus, který je možné najít třeba
ve vánočním projevu prezidenta
Tomáše G. Masaryka z roku 1935:
„Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém

dneška není jen hospodářský
a politický, nýbrž především
mravní; v celém veřejném životě,
v hospodářském a politickém,
musíme se vzdát vší násilnosti.
.... Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by
státníci čestní a rozumní nemohli
společným úsilím rozřešit mírně.“

kritický rozum, pozitivní nálada,
pocit bezpečí a jistoty, naděje v lepvzácnějších, jako je zdraví, štěstí,
ší svět i odvaha se o něj přičinit.
spokojenost, klid a mír v duši i ve
Z věcí hmotných, které se týkají
hmotném světě kolem, také darů,
naší městské části, bych pak všem
které se stávají u nás stále vzácněj- přál třeba nové koupaliště na
šími a nedají se obstarat pomocí pe- Lhotce, pěkné relaxační centrum
něz. Jsou jimi dobrá a zdravá mysl, Kosmos, další zvelebení sportov-

ního areálu Děkanka, pro větší
bezpečnost kamerový systém
v nejohroženějších lokalitách, nebo aby si náš fotbalový tým Slavoj
Vyšehrad příští rok udržel dobré
místo ve Fotbalové národní lize.
Zkrátka přeji vám všem pěkný
a úspěšný rok 2016.

je především dění v našem bezprostředním okolí, to, jak žijeme ve své
rodině, ve svém domě, ve své ulici,
ve své obci, ve svém městě, přeji
dobré zdraví také Praze 4.
Dobré zdraví pro městskou část
znamená poctivou a otevřenou
správu veřejných záležitostí, kdy
občané si mohou být jisti, že na jejich názor je brán zřetel. Znamená

VIKTOR JANOUŠKOVEC, zastupitel MČ Praha 4, Klub Tučňák
Občanům městské
části přeji do roku
2016 za klub zastupitelů Tučňák hlavně hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů a spokojený
rodinný život. Přeji život v bezpečí, kdy se nebudeme bát o svůj
majetek ani pouštět děti hrát si na

hřiště. Přeji příjemné životní prostředí, čistý vzduch a méně hluku. Přeji lepší zprávy o globálním
oteplení a utečenecké krizi. Byl
bych rád, aby se naše městská
část rozvíjela. Chtěl bych, aby
dobře fungovala hromadná i individuální doprava, aby nedocházelo ke zbytečným obstrukcím roz-

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Máme za sebou jedno z nejhezčích období roku, kterým
bezesporu Vánoce

jsou a které, jak věřím, jste si patřičně užili. Čeká nás již jen malinký silvestrovský krůček, abychom se v pátek probudili již

MICHAL HROZA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09
Klub zastupitelů
TOP 09 přeje všem
občanům našeho
města v příštím roce to, co považujeme za nejdůležitější, a to štěstí a bezpečí vašich blízkých. Přejeme vám,

abyste mohli být co nejvíce se
svými rodinami a přáteli a mohli
s nimi sdílet své radosti. Také
vám přejeme šťastnou ruku a odvahu ve vašich životních volbách
a úspěch ve všem poctivém počínání. Nám všem pak přejeme od-

Karel Šplíchal, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Přeji všem spoluobčanům a sousedům
z městské části Praha 4 k vánočním
svátkům a do nového roku 2016
kromě věcí v životě lidském nej-

Jarmila Machová, zastupitelka MČ Praha 4, ANO 2011
Přeji všem občanům
MČ Praha 4, aby
v tom příštím roce
2016 nepotřebovali
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dobré, spokojenou rodinu, práci,
lékaře, nepotřebovali strážníky, ne- která baví a naplňuje, a pozitivní
potřebovali hasiče, soudy a pracov- myšlení, jak se říká „slunce v duši“.
ní úřady, aby se jim vyhýbaly nepříJako zastupitelka vám, vážení
jemnosti a mrzutosti. Přeji jen to
občané MČ Praha 4, navíc přeji,

abyste byli spokojeni se službami
našich úřadů, aby se naše Praha 4
vyvíjela a krásněla, zkrátka aby byla pro nás tím správným místem
k životu.

ptámesezastupitelů...

Prahy 4 do roku 2016?
Zastupitelé ODS
Rok se s rokem sešel a zas je tu
čas na novoroční péefko. My vám
všem přejeme hlavně pokoj a klid.
Ať už dají pokoj ti, co se nám
mermomocí snaží vnutit svou
vlastní představu dobra. Žijí tady
přece svéprávní lidé, co nepotřebují ani nevyžadují žádnou nápovědu. Ať už se uklidní uměle přiživovaná atmosféra strachu.
My Češi máme totiž pro strach
uděláno a nevzdáme se dobrovolně svých letitých zvyků a tradic.

Hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta…
Všem těm, co se na čtyřce narodili, a nebo i třeba těm, co přišli
z daleka.
Všem lidem dobré vůle, vůle
nebýt absolutní nulou, ale článkem řetězu, toho řetězu, co nás
táhne vzhůru. Pevně věříme, že
směrem ke štěstí. Zkrátka ať se
vám splní všechna vaše přání,
k nim vám přejeme svobodu
umožňující je bez obav vyslovit
nahlas.

Podomní prodej je na území hlavního města Prahy zakázán
Dobrou zprávou nejenom pro seniory, ale i pro
všechny ostatní obyvatele Prahy je, že Rada hl.
m. Prahy na svém listopadovém zasedání schválila novelu tržního řádu, která zakázala podomní
prodej na celém území hlavního města Prahy.
Až dosud byl podomní prodej z tržního řádu
vyloučen, předpis se na něj nevztahoval. Rada
hlavního města tak vyšla vstříc podnětům pražských městských částí, včetně Prahy 4, které
o tento zákaz usilovaly, a následuje tak další
města, jako např. Brno, České Budějovice, Olomouc nebo Ostrava, která tento způsob obchodování už zakázala.
Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je
bez předchozí objednávky dům od domu a byt
od bytu nabízeno a prodáváno zboží. Toto zboží
nebo služby jsou často velmi drahé nebo
nekvalitní.

Prodejci používají různé triky
Prodejci někdy nabízejí na předražené produkty půjčky, čímž mohou často starým
a důvěřivým lidem velice znepříjemnit život.
Prodejci na ně tlačí zavádějící argumentací
a neúplnými informacemi. Lidé se mnohdy
díky podomním prodejcům, kteří nerespektují soukromí obyvatel, dostanou do finančních
problémů a obtížně řešitelných situací. Prodejci mají stále v zásobě různé triky, například, že nejde o obchod, ale o výhru v soutěži. Jindy používají falešné legitimace, mají
natištěné vizitky. Jsou také případy, kdy se
prodejci snaží pozvat se ke spotřebiteli domů
telefonicky. Účelem zákazu podomního prodeje je tedy zamezení jednání, které narušuje
bezpečí, veřejný pořádek a působí na obyvatele obtěžujícím a nebezpečným způsobem.

Zákaz podomního prodeje bude platit na celém území hl. města Prahy od 1. dubna 2016.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí prodejcům pokuta až do výše 200 tisíc korun.
Na kontroly dodržování zákazu se bude zaměřovat i městská policie. Policie tak konečně dostala zákonné důvody proti podomním
prodejcům zasahovat.
„Pokud se tedy ještě ve vašem domě objeví prodejce, upozorněte ho na zákaz, který
již brzy vstoupí v platnost, vůbec se s ním
nebavte a vykažte ho z domu. V případě, že
tak neučiní, bez obav kontaktujte městskou
policii nebo aspoň požádejte o pomoc sousedy,“ radí seniorům Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty pro oblast
sociální.
(red)

Vyhodnocena soutěž
v kompostování
Na slavnostním vyhodnocení letošního již
čtvrtého ročníku soutěže základních a mateřských škol v kompostování, které se uskutečnilo v prosinci na historické Nuselské radnici,
předal finanční ocenění úspěšným školám
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(Klub Tučňák).
„Jsme rádi, že se vaše školy zapojily do
ekologické výchovy a že se tak děti v naší
městské části mohou učit jak správně kompostovat,“ uvedl radní Ondřej Růžička. „Kompostování je významný způsob ekologické likvidace velké části odpadu z domácnosti, který
podporujeme a budeme podporovat. Jedná se

o trend, který v lidech vyvolává ekologického
ducha a dobrý pocit, že udělali něco pro životní prostředí,“ dodal.
Soutěž mateřských a základních škol v kompostování je součástí ekologické výchovy v Praze 4.
Hodnotí se nejen struktura a vlastnosti vytvořeného kompostu, ale také písemná dokumentace
kompostovacího procesu a práce s dětmi.
Městská část Praha 4 věnovala soutěžícím finanční dary, které školy využijí jako příspěvky
na svůj provoz. Drobné dárky věnovaly dětem
společnosti EKO-KOM a Pražské služby a odbor
ochrany prostředí pražského magistrátu.
(red)

■ V letošním roce se soutěže zúčastnilo 12 mateřských a základních škol a zástupci nejúspěšnějších
převzali na radnici ocenění. Foto: MČ Praha 4
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LINEA 2016 - leden
Tučňák, 188 x 30 mm
SC- 350830/24

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00

úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
SC-351847/01
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servis
MOBILNÍ KANCELÁŘ
ŠETŘÍ ČAS
Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou
společností Pražská plynárenská Servis distribuce a ÚMČ Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu službu tzv. „mobilní obchodní kanceláře“. Jejím prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před školským objektem v Jitřní ul. č. 185.
Termíny přistavení: 22. 1., 26. 2., 1. 4.,
6. 5. a 3. 6., vždy od 8 do 12 hod. Bližší informace na tel. číslech 267 175 366
(red)
a 267 175 202, www.ppas.cz. 

Praha 4 výrazně snižuje náklady
„Jsem rád, že díky mému návrhu na elektronickou
akci ušetří Praha 4 za dodávky elektrické energie téměř polovinu sumy,“ uvedl zástupce starosty Lukáš
Zicha (Klub Tučňák) a pokračuje: „Současné roční
náklady na poskytování dodávek elektrické energie
činily v součtu za všechny odběratele více než 6,3
milionu korun ročně. Nová cena za roční poskytování dodávek elektrické energie činí 3,6 milionu korun.“ „Je to úspěch a vítaná úspora v našem rozpočtu, která nám umožní financovat projekty v oblasti
školství a sociální péče,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodává: „Vedení městské
části chce ušetřit všude, kde to je možné, pochopitelně bez snížení kvality služeb poskytovaných našim obyvatelům.“

Začátkem prosince proběhlo v Nuselské
radnici slavnostní vyhodnocení projektu liniových staveb pro rok 2015. Vyhodnocení se
zúčastnili radní pro územní rozvoj a výstavbu
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ), radní pro
životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák), zástupci Technické správy komunikací
hl. m. Prahy a zástupci Úřadu městské části
Praha 4 (odbor stavební a odboru životního
prostředí a dopravy).
Cílem projektu liniových staveb je koordinovat při důležitých opravách a rekonstrukcích komunikací společný postup, tak aby
nedocházelo k opakovaným zásahům do povrchů komunikací v krátké době po sobě.
Tento prospěšný projekt poběží i v roce 2016
a každý investor musí k němu zaslat nutné
podklady:
- číslo akce programu SDEKO,
- název akce a případně interní identifikátor
(pokud ho investor ke svým akcím přiděluje),
- dotčené úseky komunikací, ve kterých má
ke stavební činnosti docházet,
- předpokládaný termín realizace,
- druh stavební činnosti,
- předpokládané dopravní omezení,
- zpracovatel.
Veškeré podklady je nutné zaslat
nejpozději do 15. ledna 2016 na e-mailovou adresu: eva.simkova@praha4.cz.
Ze všech doručených údajů se bude vycházet
na pracovním setkání investorů liniových staveb, které je naplánováno na únor 2016, kde
bude představen harmonogram koordinace
stavebních prací. Následně bude tento harmonogram zveřejněn na webových stránkách
(red)
MČ Praha 4.
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Praha 4 dosáhla výrazného snížení nákladů na dodávku elektrické energie pro své příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, Zdravotnické
zařízení MČ Praha 4 a Ústav sociálních služeb
v Praze 4 – využitím elektronické aukce podle zákona o veřejných zakázkách. Předpokladem je uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s vítězným uchazečem na dobu tří let.
Vedení městské části usiluje dlouhodobě o snížení provozních nákladů a úsporný úřad. Mnoha obyvatelům Prahy 4 například přinese úsporu reorganizace společnosti 4-Energetická. Její nové vedení
omezilo fixní náklady o 22%, což se projeví snížením ceny tepla. 
(red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – leden
Stanoviště

Koordinace
výkopových prací
v roce 2016

REORGANIZACE SNÍŽÍ CENU TEPLA

Zavezení:   den hodina

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

04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15

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

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici
- u stanoviště tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova X Bartákova
Pod Vršovickou vodárnou III.
Baarova x Telčská
Bítovská
Lukešova x Bohrova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krč. nádraží
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V. x Jižní IX.
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI.
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV. x Severní IV.
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

15
15
18
18
18
19
19
19
20

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

20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
25
25
25
26
26
26
27
27

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

27
28
28
28
29
29
29
29

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

servis

Vyjádřete připomínky
k záměru Hotel Vyskočilova
V předvánočním čase odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
oznámil zveřejnění dokumentace EIA k záměru Hotel Vyskočilova
v areálu BB Centra. Záměr představuje hotelový objekt s kongresovým
centrem. Oproti původnímu záměru z roku 2014 není jeho součástí stavba třináctipodlažní administrativní budovy.
Všichni občané, kteří se cítí být stavebním
záměrem dotčeni, se
s ním mohou seznámit
v informačním systému EIA na stránkách
http://portal.cenia.cz/
eiasea/detail/EIA_
PHA953 a své písemné
vyjádření zaslat nejpozději do 13. ledna
2016 na odbor ochrany
prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy - Jungmannova 35/29, 110 00
Praha 1. Tento odbor
poté zadá zpracování
posudku na předloženou dokumentaci.
(red)
■ Vizualizace budoucí stavby hotelu.

NOVĚ PŘIVÍTANÍ OBČÁNCI
V listopadu 2015 byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní
starosty Ivou Kotvovou (oba Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za moc pěkná vystoupení mateřským školám Křesomyslova, Mendíků
a Trojlístku a za bezvadnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 10. listopadu byli přivítáni: Michaela Hlásková, Markéta Dandová, Anežka Hartmanová, Anna Balabánová, Vilém Pauřík, Albert Novotný, Dominik Pour, Martin Řezáč, Nela Bukowski, Zita Ptáčková, Tomáš
Holan, Josef Seifrt, Sophia Podolská a Barbora Slívová.
Ve středu 11. listopadu byli přivítáni: Adam Kostić, Zuzana Erhardová,
Eliška Mandlerová, Karolína Hošková, Ondřej Vlček, Matti Socha, David
Heřmánek, Anna Regalová, Linda Kavková, Ondřej Němec, Vavřinec Lejsek, Anna Massenez, Ema Veselá, Matěj Půr, Viktorie Bouchalová, Tomáš
Klíma, Jan Maděra, Šimon Jiřička a Matěj Světlík.
V úterý 24. listopadu byli přivítáni: Zuzana Procházková, Tara Mrkvičková, Aditi Agarwal, Ema Svatoňová, Sára Herbergerová, Adam Lajdar,
Stella Hájíčková, Nikol Horáková, Lola Chládková, Sebastian Rendl, Adam
Bělohlávek, Valerie Krumpová, Luca Panec, Mathias Bartůněk, Eduard
Sedláček, Elif Ema Gűndogan, Petr Král, Tereza Opletalová, Šimon Vít, Renata Ondrejátová, Tereza Košnářová, Olívie Pospíšilová a Filip Hrůša.
Ve středu 25. listopadu byli přivítáni: Amélie Bražková, Jakub Wanner, Adam Pilař, Šimon Staněk, Helena Hesková, Oskar Machala, Kateřina
Škodová, Štěpán Plzák, Jáchym Knotek, Matyáš Karásek, Filip Zajíček, Jáchym Kindl, Sofia Kuncová, Ondřej Topič, Sára Šveráková, Adam Filip,
Annabelle Kollner, Hanuš Bezecný, Viktor Ječmínek, Eliška Šichtová, Helena Chládková, Thobias Matura, Václav Holub a Anna Pavezová.
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty

Partneři vítání občánků z Prahy 4

Dětská psychiatrie v Thomayerce je
zase o něco modernější
Ještě nedávno neexistovalo v Praze zdravotnické zařízení, které by se systematicky a komplexně věnovalo společné psychiatrické léčbě matky a dítěte. V rámci projektu „Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů“ byla ale dokončena rozsáhlá rekonstrukce ambulancí oddělení dětské psychiatrie a pavilonu INKA Dětského centra v Thomayerově nemocnici. Kromě zrekonstruovaných prostor získali lékaři také nové vybavení a výukové pomůcky
pro práci s dětskými pacienty. „Psychologové mají k dispozici nové testovací metody, terapeutické a diagnostické pomůcky pro děti, počítače
a další specializované pomůcky. Velkým bonusem pro rodiče a děti jsou
i samotné zrekonstruované prostory vybavené novým nábytkem, které
poskytují nové přívětivější prostředí pro léčbu,“ uvedla Jana Šplíchalová,
primářka oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice, která je
jednou z odborných garantů projektu. 
(red)

PODĚKOVÁNÍ ZA TEREZU
V mateřské škole Matěchova se v úterý 8. 12. konal tradiční vánoční jarmark, jehož
výtěžek (téměř 10 000 Kč) byl letos věnován na kompenzační pomůcky pro sedmiletou Terezku (na snímku vlevo). Organizátoři děkují všem, kteří přispěli! 
(red)

■ Dětský vánoční jarmark vynesl téměř 10 000 korun. Foto: MŠ Matěchova

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
■ Prostory psychiatrie jsou vybaveny novým nábytkem. Foto: TN

Jako každoročně proběhnou v lednu a případně začátkem února zápisy dětí do
základních škol v Praze 4. Podrobné informace a přehledy všech termínů najde(red)
te na www.praha4.cz.
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různé

KRIMINALITA V PRAZE 4 MÁ SESTUPNOU TENDENCI
Na sklonku roku se vždy nabízí, abychom se poohlédli zpět za uplynulými měsíci
a trochu bilancovali. Velice dobře se ohlíží za tím, co se v roce 2015 na území
městské části Praha 4 událo v oblasti bezpečnosti.
„Přestože v době uzávěrky tohoto časopisu ještě
nemáme k dispozici kompletní čísla, ale pouze
odhad na základě statistik za 11 měsíců, uvidíme ve většině případů pozitivní informace,“ říká
radní Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák). Když se
zaměříme na témata, která obyvatele Prahy 4
nejvíce trápí a o která se zajímají, ve všech ohledech jim vévodí problematika bezdomovectví.
„Zde se podařilo významným způsobem potlačit
nepříjemné dopady tohoto problému na běžný
život obyvatel, kteří se s tímto způsobem života
neztotožňují. Je to důsledkem dlouhodobé koncepční práce městské části ve spolupráci s městskou policií (MP) a Policií ČR. Řešených deliktů
v této oblasti bylo zhruba o 30 % méně než v roce 2014,“ informuje Zdeněk Pokorný.

Kontroly se zaměřují na parky
a dětská hřiště
Ve velké míře se rovněž MP věnuje podnětům
občanů, které si berou na paškál problémy týkající se psů. Protiprávní jednání v souvislosti
s vlastnictvím psa bylo od počátku tohoto roku
řešeno přibližně v 500 případech. Jedná se především o znečištění veřejných prostor, neočipování psa (příp. tetování), nepřihlášení do evidence a podobně. Kontroly na dodržování zákonů a vyhlášek v této věci provádějí strážníci pravidelně, a to jak v rámci běžné hlídkové služby,
tak při plánovaných cílených akcích. Průměrně
je prováděno 12 cílených akcí v každém měsíci,
především se zaměřením na parky a dětská hřiště. Počet kontrolovaných majitelů není evidován
a statistická evidence se týká pouze zjištěných
porušení právních předpisů.
Dalším důležitým tématem je drogová problematika. I zde probíhá intenzivní spolupráce
městské části s oběma policiemi, podporovaná
aktivitami terénní služby Progressive. Její pracovníci se primárně věnují oblasti Novodvorská,

okolí stanice metra Vyšehrad, Braníku, Michli,
širšímu okolí stanic metra Budějovická a Kačerov či oblasti Nuslí, kde se zaměřují na kontakt
s drogově závislými, sběru injekčního materiálu,
poskytování nového injekčního materiálu a dalším službám podobného charakteru. „Na základě zkušeností z dalších městských částí shledáváme situaci na drogové scéně Prahy 4 za stabilizovanou. Pro ilustraci - z celkového počtu kontaktů terénního programu za leden-listopad 2015
(12 999 kontaktů na území hlavního města) připadá 469 kontaktů na území MČ Praha 4. Z celkového počtu nálezů injekčního materiálu za toto období (5 407 nálezů) bylo na území Prahy 4
učiněno 482 nálezů. Čísla tak velmi lichotivě hovoří ve prospěch největší městské části a v porovnání s rokem 2014 jde o 40% pokles,“ komentuje statistiku Zdeněk Pokorný.

Ubylo problematických drogových lokalit
K podobným statistickým údajům pak dojdeme
z výstupů MP. Drogová problematika v rámci MČ
Prahy 4 i dle jejich zjištění má sestupnou tendenci. Jako jeden z ukazatelů je počet sebraných injekčních stříkaček za letošní rok. Letos bylo sebráno cca o 40 % menší množství oproti roku
loňskému. Dle zjištění hlídek MP dochází taktéž
k úbytku osob pod vlivem omamných a psychotropních látek v ulicích Prahy 4. Od 1. listopadu
byla ukončena nepřetržitá přítomnost hlídek
v okolí nuselského Remedisu (pracoviště poskytující substituční léčbu drogově závislých) na základě vyhodnocení poznatků MP, Policie ČR a neziskových organizací, kdy tento problém již takto
zásadní opatření nevyžaduje. Jsou stále místa,
kde se hlídky s drogově závislými občany setkávají pravidelně, ale výrazně těchto lokalit ubylo.
V oblasti nápadu trestné činnosti Policie ČR
monitoruje pokles v mnoha ohledech. V celko-

Čtenáři píší

Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
Vážení,
náhodou jsem si přečetla článek o hospici v časopise Tučňák a překvapilo
mne, že autor, pan Svoboda, přeje občanům, aby se zařízení v Malovické stalo hospicem. Já jsem měla možnost se
přesvědčit, že hospicem v pravém smyslu slova, jak je autor popsal, podle
mých zkušeností již je. Mojí maminku
do Malovické přivezla sanitka, sestry se
okamžitě postaraly o její pohodlí, hovo-
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řily s ní a zajímaly se nejen o její zdravotní stav, ale i o její další potřeby a zájmy. Všechny úřední záležitosti jsme vyřídili na pokoji. Matka přes velká fyzická omezení byla až do konce života
psychicky v dobré kondici a potěšilo ji,
že ji například můžeme my, její příbuzní, ale i přátelé navštěvovat kdykoliv
a zůstat, jak dlouho chceme, že může
sledovat bohoslužby v televizi, jak byla
zvyklá od doby, kdy nemohla chodit, že

■ Strážníci sbírají materiál po drogově závislých. Foto: MP Praha

vých číslech jsou prokázány nižší hodnoty přibližně o 20 % oproti roku 2014, a to na území celé MČ Praha 4. Během roku došlo přibližně ke
120 vloupáním do obydlí, 400 kapesním krádežím, 420 krádežím vozidel, 1300 vloupáním do
vozidel a 35 ublížení na zdraví. V oblasti přestupků se nejčastěji v záznamech objevuje majetkový
přestupek, a to v 1800 případech. Přestupků proti
bezpečnosti v silničním provozu bylo spácháno
850, těch proti občanskému soužití 370 a 90 proti
veřejnému pořádku. V průběhu roku taktéž došlo
k šesti případům napadení člověka psem.
„Přestože v mnoha ohledech není situace zdaleka ideální, můžeme jednoznačně sledovat pozitivní vývoj. Statistiky hovoří o lepšící se situaci
v klíčových oblastech bezpečnosti na území
městské části Praha 4. Samozřejmě nás to těší,
ale abychom nastolený trend udrželi, musíme
stále intenzivně pracovat a maximálně podporovat úsilí policistů Policie České republiky
a strážníků městské policie,“ uzavírá radní Zdeněk Pokorný. 
(red)

jsme jí mohli donést maličkosti, které jí
připomněly domov (fotografie, knihy...).
Uvítala jsem hluboce lidský přístup personálu nejen při příjmu, ale po celou
dobu péče. Z rozhovorů s matkou bylo
jasné, že sestry nejen plní povinnosti,
ale přijdou si i popovídat, zajímají se
o to, co si myslí, co v životě dělala. Domnívám se, že toto je pro nevyléčitelně
nemocné pacienty stejně důležité jako
zdravotní péče. To si myslím je charakteristické pro hospic. Když maminka
v noci zemřela, mohla jsem se na ni naposledy podívat, v místě, kde strávila
poslední chvíle. Nikdo ji nepřenášel, nestěhoval. Vypadala klidně, okno bylo
otevřené, aby její duše mohla k Bohu,

a na stolku byla kytička (mě nenapadlo
nějakou přinést). Ukázalo se, že i já potřebuji pomoc, a dostalo se mi jí, ne té
zdravotní, ale lidské. Nevím, která sestra se mnou mluvila, nevím, kdo za mne
telefonoval a zařizoval, vím, že tam někdo takový byl. Zatím se nechci k této
části svého života vracet, ještě to hodně bolí, ale po přečtení zmíněného
článku chci říct: „Dovedu si představit,
že bych zde mohla dožít." A také dodávám: „Mohla bych zde dožít a blízkým,
kteří mne přežijí, bych to přála.“ Na
rozdíl od jiných zdravotnických zařízení
hospic pomáhá i zdravým, tím se odlišuje. (red. zkr.)
Lenka Zlámalová

různé

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVNÍ KLUBY A JEDNOTY PRAHY 4
Sokol Podolí se především věnuje práci s dětmi
Koncem listopadu 1892 se v hostinci Na Zavadilce sešlo 31 mužů a u pěnivého moku po místy
vášnivé diskuzi založili Sokol Praha–Podolí. Už
za tři týdny 24 z nich si zacvičilo v sále hostince
U Karla IV., ale na vlastní sokolovnu si museli
počkat ještě více než 30 let.
Základní kámen tělocvičného objektu, který si
sokolové a významní místní občané sami financovali, byl položen na významné státní datum 28. 10.
1932 a nachlup přesně za rok se sokolovna otevřela.
Pak už nastaly známé historické peripetie – německá okupace a zrušení Sokola, po roce 1945 krátké
nadechnutí a obnovení činnosti a v roce 1948 opět
zrušení komunistickým škrtem. „Za socialismu
v sokolovně působil Spartak 4, a když se v roce
1991 Sokol obnovoval, šest let se naše jednota soudila o navrácení budovy. Než soud rozhodl v náš
prospěch, museli sokolové cvičit v tělocvičně místní
školy,“ popisuje nedávnou dobu současný starosta
jednoty a radní MČ Praha 4 Jaroslav Míth (ODS).
Od polistopadového obnovení se podolský Sokol zapojuje jak do sportovní, tak i do společen-

ské činnosti. U příležitosti významných výročí
pořádá akademie, ta nejbližší je naplánována na
rok 2018 k 85 rokům existence sokolovny. U dětí
jsou oblíbené únorový karneval, červnový dětský sportovní den či nadílka s Mikulášem, dospělí se těší na šibřinky nebo na adventní dílnu.

HLEDAJÍ SE ZAPÁLENÍ TRENÉŘI
Hlavním posláním Sokola Podolí je samozřejmě
sportovní, především výkonnostní a volnočasová,
činnost. „Máme 603 členů, 260 dospělých a zbytek
jsou děti a dorostenci. Provozujeme 24 oddílů, největší zájem je o cvičení rodičů s malými dětmi.
Školou povinné děti mohou využít taneční oddíl,
zapojit se do míčových her či do oddílu všestrannosti. Dále tu máme aerobik, florbal, rekreační
a sportovní stolní tenis, intercross, zdravotní a rehabilitační cvičení a oddíl Věrná garda,“ vyjmenovává Jaroslav Míth a pokračuje: „Příští rok plánujeme otevřené hodiny pro veřejnost na naší cvičné
lezecké stěně a chceme v zimní sezoně zpřístupnit
za poplatek pingpongové stoly uvnitř sokolovny.“

■ Malí sportovci z Podolí letos zabodovali
v celopražském Míčovém trojboji. Foto: Sokol Podolí

Jediné, co se vedení Sokola zatím nedaří vyřešit,
je mít více výkonnostně zaměřených oddílů. Na vině je nedostatek zapálených a ochotných výkonnostních trenérů, ochotných dělat tuto práci takříkajíc „za hubičku“. „Tento typ oddílů s sebou nese
samozřejmě i větší finanční požadavky na jejich
provoz, což pro naši jednotu není jednoduché zabezpečit,“ říká Jaroslav Míth, kterému v příštím roce končí tříleté funkční období starosty jednoty.
„Uvažuji, že bych do toho ještě jednou šel,“ podotýká s úsměvem na konto blížících se voleb.  (red)

NOVELA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH AGENDÁCH PŘINÁŠÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY
Od 1. ledna vstupuje v platnost novela zákona o občanských průkazech,
cestovních dokladech a evidenci obyvatelstva. Co nového přináší?

1. Občanské průkazy
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům
starším 70 let budou nově vydávat
s platností na 35 let od data vydání dokladu. Pochopitelně, že v případě změny některého údaje zapsaného v takovém OP (např. při
změně trvalého pobytu) bude nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu
na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností, přičemž
vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého
občan požádal o vydání občanského
průkazu. V případě, kdy občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude
převzetí občanského průkazu

u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek
bude vybírán při převzetí občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu
po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na
území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat
o jeho vydání po dovršení 15 let,
nejpozději však do 30 dnů ode dne,
kdy dosáhl věku 15 let.

2. Cestovní doklady
Podat žádost o vydání cestovního
pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným
na dokladu bude obecní úřad obce
s rozšířenou působností, u kterého
občan požádal o vydání cestovního
pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu,
bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve
výši 100 Kč. Poplatek bude vybírán
při převzetí cestovního pasu. Občanům, kteří potřebují urychleně

vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě 6 pracovních
dnů cestovní pas s biometrickými
údaji s platností na
10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě
podání žádosti. Správní poplatek za
vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě 6 pracovních
dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. Zároveň se ruší
vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na
6 měsíců.

Informační linka odboru
správních agend:
Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 659;
Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 687.
3. Evidence obyvatel
Od 1. 1. 2016 jsou pro občany
s trvalým pobytem na ohlašovně
ÚMČ Praha 4 ukládána oznámení
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 80b.

Uložením oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením na
vhodném místě v sídle ohlašovny
(podatelna Úřadu MČ Praha 4)
jsou po uplynutí lhůty deseti dnů
splněny podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme,
že i nepřevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení
pokračuje dál! Nepřevzetím pošty
je možné promeškat např. lhůtu na
odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
Žádosti o zprostředkování kontaktu
K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod, který bude současně s požadovanými
údaji žádající osoby sdělen při
zprostředkování kontaktu osobě,
která bude kontaktována.
O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí
této osobě, že její kontaktní údaje
byly předány kontaktované osobě.
Tomáš Smrček,
ved. Odboru OSA ÚMČ Praha 4.
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volnýčas

Návrhy budoucích podob ulic jdou do finále
Po řadě veřejných setkání nad mapou území a organizovanými vycházkami, kdy lidé hodnotili současný stav ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí
a Soudní, jejich problémy a hodnoty, bude mít veřejnost možnost okomentovat návrhy, jak by jed-

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
POUKAZY NA
OČNÍ
VYŠETŘENÍ!

nou dotčené ulice měly vypadat. Výstava proběhne formou panelů umístěných celkem na sedmi
místech a kromě návrhu řešení shrne také to, co lidé v daném místě chtějí změnit, ale rovněž ukáže
historické fotografie a další zajímavosti. V infor-

POZNEJTE LEGENDY
Pražská informační služba pořádá v neděli 31. ledna
vlastivědnou vycházku s názvem Vyšehrad a jeho legendy, která je vhodná i pro rodiny s dětmi. Čeká vás
prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice,
kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova
mostu. Připomenete si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14.00 hod.
u Táborské brány. Cena 100/70 Kč + na místě bude
vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. Info na tel.:
221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu.
(red)


PODĚLTE SE O VZPOMÍNKY
Blíží se kulaté výročí otevření Obchodního centra DBK.
To v současné době připravuje retrospektivu věnovanou
historii lokality Budějovická. Máte vzpomínky a fotografie z historie Budějovické a DBK? Napište na e-mail: historie@dbkpraha.cz či zavolejte na tel. číslo
296 825 234. Nejlepší úlovky budou odměněny.  (red)
Oči jsou jedny z nejcitlivějších orgánů v lidském těle a je
na každém, aby o ně náležitě pečoval. A jen opravdu kvalitní vyšetření může odhalit i počínající oční vady a předejít
ztrátě ostrého vidění. Oční klinika DuoVize v Praze nabízí
špičkové vyšetření zraku pomocí nejmodernějších přístrojů.
To trvá více než dvě hodiny a je zcela bezbolestné. Speciálně vyškolené zdravotní sestry a následně zkušení optometristé vyšetří zrakovou ostrost, tloušťku a zkřivení rohovky, šíři zornice a binokulární vidění. Oční lékař pomocí
speciální štěrbinové lampy velmi podrobně zkontroluje
každé zákoutí oka, závěrem zhodnotí veškeré varianty
a navrhne to nejlepší řešení pro zrak každého pacienta.

soutěžní otázka:

Jak se jmenuje nejnovější metoda určená
pro odstranění střední a vyšší krátkozrakosti, prováděná pomocí femtosekundového laseru VisuMax na klinice DuoVize?
Nápověda na www.duovize.cz.
Poukaz na oční vyšetření získá 24., 39. a 57. správná
odpověď zaslaná do 12. ledna 2016 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z prosincového ČÍSLA:
(správná odpověď – 90): D. Borovičková, Lukáš
Libuňský a Miroslava Kohoutová. Gratulujeme!

Vánoční stromky
i k tříděnému odpadu
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na
směsný odpad.
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici
nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště),
lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) odložte stromky k nejbližším kontejnerům na tříděný
odpad.
„V předchozích letech jsme občany žádali, aby
stromky nechávali pouze u popelnic a kontejnerů
na směsný odpad. Letos nastává změna a prosíme
Pražany, aby brali zřetel na to, kde je jejich popelnice či kontejner umístěn, a dle toho odkládali vysloužilé stromky u nádob na tříděný nebo směsný
odpad,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.
A jak to bude na začátku nového roku se svozy odpadu? Na Nový rok, tedy 1. ledna, svoz probíhat nebude, „popelářské“ vozy vyjedou do ulic od 2. ledna.

(red)

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

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

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

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

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

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání: www.ceskydomov.cz
Uzávěrka únorového čísla je 15. ledna 2016.

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky a čtenáře Tučňáka,
dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu:
tucnak@praha4.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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mačním centru na náměstí Hrdinů budou mít lidé
příležitost pohovořit s tvůrci návrhů a zanechat
své komentáře. O termínu konání výstavy a rozmístění panelů bude veřejnost informována na
www.iprpraha.cz/taborska a www.praha4.cz.  (red)

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

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník XXV • Vychází 11x ročně • Místo
vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje:
Strategic Consulting, s. r. o., IČ: 25792920, držitel certifikátu ISO 9001 •
Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Petr Štěpánek, Petr Horálek,
Petr Kutílek, Michal Hroza, Klára Cingrošová, Jan Schneider a Lukáš Zicha
• Grafika a DTP: T. Doležalová • Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 •
Adresa redakce: Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice, tel.:
224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí
z redakčního archivu • Titulní foto: Praha 4 • Tisk: Europrint, s. r. o. •
Měsíčník slouží k informování obyvatel Prahy 4, není periodikem žádného
politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na
radnici městské části Praha 4 nebo e-mailem: tucnak@praha4.cz •
Distribuce lednového čísla Tučňáka je 28. prosince 2015 •
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Kvalita • Tradice • Cena
Nejlevnější chlebíčky v Praze – pouze 13 Kč

saláTy

•

PomazáNKy

•

ChlebíčKy

•

obložeNé mísy

•

lahůdky – Palma, spol. s r.o., reinerova 4, 163 00 Praha 6, (areál DP)
Při objednávce nad 500 Kč rozvoz po Praze zdarma. (možnost osobního odběru)
Podniková prodejna: sokolovská 51/46, Praha 8 - Karlín,

(Po – Pá 7 – 17 h)

www.lahudky-palma.cz

e-shop:
objednávky: +420 235 321 102; +420 296 134 770

uzeNiNy

•

smažeNé
výrobKy

•

záKusKy
SC-351768/03
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