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Důležité

Zprávy z hlavního města Prahy
čistoty ovzduší v metropoli. Je zaměřena na
podporu udržitelné dopravy, zejména veřejné
hromadné dopravy, bezemisní dopravy (chůze,
jízdní kola) a také ekologičtějších způsobů dopravy pomocí motorového vozidla (alternativní
pohony, velikost aut) v případech, kdy je využití
auta nezbytné nebo nejefektivnější. Součástí je
i podpora carsharingu, carpoolingu a dalších
alternativ. (red)

Při smogové situaci bude
veřejná doprava zdarma

Pražští radní rozhodli, že v době vyhlášené
smogové situace bude veřejná doprava v Praze
zdarma. V boji proti smogu se však nejedná
o jediné připravené opatření. Magistrát kromě
toho připravuje dlouhodobá opatření, která
by měla zlepšit kvalitu ovzduší. Ve spolupráci
s Policií ČR se hlavní město zaměří na kontroly
emisí z osobních automobilů. V přípravě je
také vyhláška omezující spalování tuhých paliv
v emisně nevyhovujících kotlích, na jejichž
výměnu je možné čerpat finanční prostředky
z tzv. kotlíkových dotací. Praha zároveň připravila informační kampaň, která zlepší povědomí
Pražanů o vhodných opatřeních pro zlepšení

Odtah vozidel při haváriích
vodovodních sítí hradí PVK
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) musí
každou havárii na vodovodní či kanalizační
síti neprodleně odstranit. V této souvislosti
mají podle zákona o vodovodech a kanaliza-

cích možnost rozhodnout o odtahu vozidla,
které brání opravě. Vůz vždy zamíří na
odstavné parkoviště, kde je bezplatně vydán
majiteli. Úhradu za odtah hradí Pražské vodovody a kanalizace. Vozidlo je z odstavného
parkoviště předáno oprávněné osobě, která se
prokáže osvědčením o technickém průkazu
vozidla a platným občanským průkazem nebo
jiným průkazem totožnosti. Informace o tom,
na jaké odstavné parkoviště bylo vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla
na zákaznické lince PVK 840 111 112 a 601
274 274 nebo u operačního střediska Správy
služeb hl. m. Prahy, telefon 267 002 662. Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů
a provozní doby naleznete na webu Správy
služeb www.sshmp.cz. (red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
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Mgr. Tibor Vansa
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Naše tipy

v Praze 4

brzy budeme slavit již čtvrtý společný
svátek. Svátek sousedů v letošním roce
bude probíhat v týdnu od 26. 5. do 2. 6.
2019, kdy bude prostor pro nejrůznější
aktivity s lidmi, kteří žijí nedaleko vás,
či s vámi sdílí život v jednom domě, ulici
či místě.
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Svátek sousedů není povinnost ani organizovaná profesionální a finančně náročná akce.
Jde o vzájemné sdílení, přátelství i radost z toho, že můžeme být spolu. Je zde prostor pro
navázání sousedských vztahů při společné aktivitě například při pikniku, hraní her pro
malé i velké, večeře, kdy každý ze sousedů přinese něco dobrého, ale také pro hraní na
hudební nástroje, divadlo, promítání filmů. Nápadům se meze nekladou!

Jak svátek připravit?

Informujte své sousedy například pomocí letáčků o plánované akci. Společně pak můžete
vytvořit program i místo oslavy, dle svých nápadů a představ.

Kdo a kde může slavnost uspořádat?

Každý kdo má chuť organizovat akci v sousedském duchu. Na přípravách slavnosti
se mohou podílet sousedé z domu, lidé z jedné ulice, z určité lokality, školy, spolky,
společenství vlastníků bytových jednotek, volnočasové kluby, kluby seniorů
či maminek, kavárny a další instituce, které se nacházejí v dané lokalitě.

Kde slavit?

Využijte venkovních prostranství, společných prostor domů,
zahrad či parků, kulturních, sportovních zařízení či spolkových objektů.

Nebojte se zeptat!

Jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme!
Registrace a dotazy na e-mailu: petra.malinova@praha4.cz,
nebo zavolejte: 261 192 499.

TONYA GRAVES

TERNE ČHAVE PRAGASÓN DŽEZVICA BALU AVAKYAN
TANEC WORKSHOPY PŘEDNÁŠKY JÍDLO
Akce se koná pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4
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Slovo na úvod

Vážení čtenáři, vážení občané, Mír je schopnost a ochota
jaro je už tradičně v Praze ve znamení velkého
k rozhovoru
úklidu, který je po zimě nezbytností. S příchoPakliže se únor nesl v protialkoholické kampani
dem dubna proto začalo blokové čištění našich
ulic. Mnohá místa ale strojově vyčistit není
možné, a tak se naše městská část v posledních
pěti letech připojuje k prospěšné akci „Ukliďme Svět, ukliďme Česko“. Jsem rád, že jsem
se s některými z vás při uklízení nepořádku
setkal. Udělali jsme společně kus dobré práce
a navíc je každé takové setkání další příležitostí popovídat si neformálně o tom, co vás trápí, co chcete v Praze 4
zlepšit nebo změnit.
Náš slib zajistit pro vás otevřenou a transparentní radnici plníme i v tomto
volebním období. A tak se určitě budeme i nadále setkávat při projednávání důležitých záležitostí naší městské části na jednáních zastupitelstva,
jeho komisí a výborů rady, ale také při mnoha dalších příležitostech. Na
náš návrh byl do koaliční smlouvy současné koalice zakotven závazek, že
se u nás budou otevřeně soutěžit zakázky nad 500 milionů korun. I tento
bod bude v krátké době splněn.
Vážení občané, příští měsíc nás čekají volby do Evropského parlamentu.
V Tučňáku pro tyto volby není možné tisknout volební inzerci, ani jinak
propagovat jednotlivé kandidáty, periodickému tisku městských částí to
zakazuje volební zákon. Zveřejňujeme proto obecné, ale důležité informace, které se voleb týkají, o vašich kandidátech si můžete zjistit potřebné
informace z tisku, rozhlasu i televize. Volby jsou důležité, protože spojená
Evropa je hodnotou, kterou je třeba bránit.
Vážení čtenáři, přeji vám, abyste příjemně prožili začátek jara a těším se
na další setkání, třeba v parku Na Pankráci na letošním Kaleidoskopu.
Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení),
starosta městské části Praha 4

Suchej únor, kterou odborně zaštiťuje Národní ústav
duševního zdraví, letošní březen se nese v připomínkách historicky nezvykle dlouhého období míru
v Evropě. Važme si proto doby a místa, ve kterém žijeme. Naše společnost má sice své mouchy, ale stále
se jedná o malichernosti. Diskutujme spolu o nich,
tolerujme se navzájem, ale varujme se násilí.
„Hlavně, že je mír,“ říkával vždy můj strýc a věděl
proč. Pamatoval si totiž nacistickou okupaci a válku. Nyní je to přesně
80 let od chvíle, kdy k nám vtrhly německé jednotky a zabrzdily náš
demokratický a ekonomický rozvoj na další řadu let. Stali jsme se nevolníky ve vlastní zemi a občany druhé kategorie. Náš boj za samostatnost
a svobodu trval šest dlouhých let a celkově jsme během druhé světové
války přišli o 360 000 občanů. Naši lidé umírali na popravištích, válečných frontách, při bombardování, pracovních nasazeních, povstáních
a také z politických a rasových důvodů v nacistických věznicích a koncentračních táborech.
Nesmíme na naše oběti zapomínat a musíme jejich památku bránit před
lidmi nemající soudnost a neznající dějiny. Válka pro náš národ neznamenala jen strádání, ale posunula nás i směrem do sovětské náruče. Trvalo
to další desítky let, než jsme se zase vrátili k demokratickému modelu
a zpátky do Evropy, kam patříme a patřit chceme.
Proto jsem rád, že jsme si v posledních dnech mohli připomenout také
20. výročí vstupu do NATO. Do organizace, která nám zaručuje suverenitu,
mír a bezpečí. Je jenom smutné, že stále neplníme závazky a nedáváme na
obranu tolik, kolik jsme se zavázali dávat. Snad si tím nekoledujeme o malér.
Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL),
místostarosta MČ Praha 4

Drazí čtenáři, milí spoluobčané, Milé čtenářky a milí čtenáři,
otevírání radnice občanům je dlouhodobě naším
velkým tématem. V tomto ohledu jsme Čtyřku
posunuli zase o krok dál. Rada městské části na
podnět pirátského zastupitelského klubu na zasedání 20. března rozhodla, že k přímým přenosům
ze zasedání zastupitelstva přibude i pořizování
záznamů z jednání a jejich zveřejňování na webových stránkách Prahy 4. Prvním takto zaznamenaným zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 4 by
mělo být již to nejbližší, které se uskuteční 24.
dubna od 13.00 hodin v Nuselské radnici. Dovolte mi vás však pozvat
i osobně. Přímý přenos ani záznam nenahradí případné zapojení občanů
přímo na místě.
Co je nového v oblasti dopravy, která je mou zodpovědností? Pomalu, ale
jistě se kupředu hýbe příprava výstavby první etapy trasy metra D. Rada
hlavního města v uplynulém měsíci schválila iniciální dohodu s majiteli
pozemků dotčených stavbou nové zastávky Nádraží Krč. V souvislosti
s touto stanicí nyní s Magistrátem hl. m. Prahy intenzivně jednáme o konkrétních kompenzačních opatřeních, která budeme vyžadovat v rámci její
výstavby.
Dalším z horkých témat jsou zóny placeného stání, které napříč městskou částí rozdělují veřejnost na dva tábory. Obracejí se na nás občané,
kteří rozšíření modrých zón vítají, stejně jako ti, kteří jsou proti. Proto na
duben připravujeme ve spolupráci s Odborem dopravy MČ Praha 4 sérii
setkání s odborníky a zástupci městské části, kde vám odpovím na vaše
otázky kolem parkování, nebo si vyslechnu vaše názory a připomínky.
Informaci o termínech a místech najdete na straně 6.
Tibor Vansa (Piráti),
místostarosta MČ Praha 4
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tento dubnový úvodník píši s ohledem na výrobní
lhůty časopisu Tučňák ještě v březnu, v prvních
jarních dnech. Jaro letos nastupuje slunečnými
dny s nenadále vysokými teplotami, nedávno jsem
dokonce užasla nad rozkvetlou třešničkou. Říkám
si, jestli ještě vůbec platí to staré známé přísloví
„Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam
budem“. Počasí zatím ukazuje, že už to tak úplně
neplatí. Také prognózy budoucího klimatického
vývoje mne vedou k plánům, jak pokročit dále
v projektech energetických úspor započatých v minulém období. Na zateplování školských objektů a zhodnocení energetického potenciálu úspor
ve školských objektech musí navázat další konkrétní opatření, jako je
třeba výměna starých kotlů, čištění topných systémů a další. Promyšlený
energetický management městské části se stává nezbytností.
V jarních dnech se probouzí k životu také oblíbené farmářské trhy
s nabídkou zdravých a chutných plodin a produktů. Mnozí si již
navykli na nezaměnitelnou chuť „vajíček od slepic“ a „másla od kravičky“ a těší se i na další pochoutky. Na farmářském středečním trhu
u obchodního centra Na Pankráci si můžeme uprostřed týdne doplnit
zásoby, koupit květiny a sazenice nebo se jen zastavit v polední pauze.
Koncem března se otevřel trh i na starém Spořilově na Roztylském
náměstí a kromě nákupu zdravých dobrot se lze o sobotách těšit na
jejich mile sousedskou a rodinnou atmosféru s řadou doprovodných
programů včetně hudby nebo vaření. Určitě stojí zato se tam občas
vypravit i z jiných koutů Prahy 4.
Vážení a milí, přeji všem klidné dny a požehnané
a radostné velikonoční svátky.
Iva Kotvová (Praha 4 sobě/zelení),
místostarostka MČ Praha 4
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Jaro je tu! Čím si ho můžete

V

íte, čím bylo letošní datum 20. března ve
22:58 hod. zajímavé? Začalo astronomické
jaro v České republice! Venkovní teploty
sice již pár dní předtím avizovaly jeho
příchod, ale od 20. března to máme oficiálně potvrzené. Konec zimy a příchod jara tradičně připomínají různé lidové zvyky sahající často hluboko
do minulosti a oslavuje se různými společenskými
akcemi pro celou rodinu, ale i v dubnu nás (nejen)
v Praze 4 čeká pestrá paleta příležitosti, jak strávit
den venku na čerstvém vzduchu a třeba i s přáteli. Jejich přehled najdete na následující stránce,
nicméně pojďme si je ve stručnosti připomenout.

Velikonoce
Nejvýznamnější tradicí, alespoň z pohledu
věřících, jsou Velikonoce. Připomínají totiž
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou
ovšem Velikonoce obdobím lidových zvyků
spojených s vítáním jara, které s náboženským
svátkem souvisí jen volně. Ale kdo by si nechal
ujít pomlázku, řehtačky, vykoledovaná vajíčka
či právě upečený a vonící mazanec?
Velikonoce pak 30. dubna vystřídá pálení čarodějnic. Lidé dříve věřili, že v noci z 30. dubna na
1. května mají zlé a nečisté síly mnohem větší moc
než obvykle, a především na ochranu před čarodějnicemi se proto pálily ohně. Dnes je tento rituál
spíše vítaným společenským setkáním provoněným
špekáčky a něčím ostřejším do žaludku. A mimochodem, víte, proč se při pálení čarodějnic vyhazují
zapálená košťata či pochodně do vzduchu? Jednak
proto, aby bylo na poletující čarodějnice prý vidět,
a za druhé ti šikovnější z nás mohou dokonce nějakou tu babiznu na koštěti takto sestřelit…

Jarní aktivity
Pamatujete si na turistickou akci 100 jarních kilometrů? Bývala kdysi poměrně populární, ale
nyní se již hromadně neorganizuje. Nicméně
jedna ze základních organizací Klubu českých
turistů (KČT) stále vyrábí odznak 100 jarních
kilometrů a distribuuje je zájemcům do odborů
KČT. „Oficiálně jako celorepubliková tato akce
vyhlášena není, ale turisté ji plní sami podle
známých kritérií - v jarním období našlapat
100 kilometrů. Kilometry si evidují sami nebo
je evidují jejich vedoucí a cvičitelé a ti jim pak
vydávají odznaky,“ sdělil na dotaz naší redakce
Ing. Mojmír Nováček z ústředí KČT.
Kdo miluje řeky, určitě si nenechá ujít Odemykání Vltavy. Skalní vodáci se sejdou v sobotu
13. dubna v Českém Krumlově v kempu Krumlov – U Trojice. S teplejším počasím se také hlásí
o slovo farmářské trhy. Dva největší se v Praze 4
konají pravidelně na Pankráci u Arkád (každou
středu 8.00–18.00 hod.) a na Spořilově na Roztylském náměstí (sobota).

Úklid po zimě
Duben také bývá označován jako měsíc knihy
či bezpečnosti. O výběr vhodné literatury se
4 Tučňák • 4/2019

při aprílovém počasí asi postará každý sám, ale
základy dopravní bezpečnosti se vštěpují dětem
ze čtyřky na dopravním hřišti ZŠ Plamínkové.
A s jarem souvisí ještě jedna praktická věc –
v pražských ulicích začalo blokové čištění. Věnujte
tedy pozornost přenosným dopravním značkám
v místě vašeho bydliště, které s předstihem
informují o termínu úklidu. Nebo se podívejte na
www.tsk-praha.cz či si nechte zasílat upozornění
na čištění v místě svého bydliště přímo do e-mailu,
stačí se zaregistrovat do služby TSK – INFO. (md)

Kde se vzaly Velikonoce?
Velikonoce pochází ze židovské tradice, kterou
si Izraelité připomínali vyjití z otroctví v Egyptě. Ježíš měl o Velikonocích namířeno do Jeruzaléma, ač věděl, že bude vydán velekněžím
a zákoníkům, a ti ho odsoudí na smrt. Křesťanská tradice zavedla Svatý týden, který zahrnuje
Zelený čtvrtek – připomínka Ježíšova vjezdu
do Jeruzaléma a jeho velikonoční večeře. Velký
pátek připomíná Ježíšovo umučení a skon na
kříži. Bílá sobota pak Ježíšovo vzkříšení, den,
kdy církve tradičně udělují křest a pokřtění oblékají bílá roucha. Vyvrcholením velikonočních
událostí bylo Ježíšovo vzkříšení prvního dne po
sobotě. Proto se v ortodoxních církvích neděle
nazývá „vzkříšení“.

Velikonoční vajíčka jsou symbolem zrození a života. Foto: arch

3 otázky pro

Jaký je podle vás smysl
Velikonoc v dnešní uspěchané době?
Velikonoční svátky potkal
v naší kultuře stejný
osud, jaký potkal Vánoce.
Součástí slavení obou
křesťanských svátků se
velmi brzy staly místní
zvyky a kulturní tradice. V případě Velikonoc
může jejich dobrým příkladem být třeba naše
středověká velikonoční hra Mastičkář. Postupně mnohé z nich začaly žít svým vlastním,
„světským“ životem, odděleným od křesťanského
slavení Velikonoc. Zdá se, že v naší kultuře se
jádrem této světské podoby velikonočních svátků
stala oslava života. Jejím symbolem je cyklická
obnova života, která v našem podnebném pásu
nastává v období jara. A to je, myslím, velmi
aktuální téma. Stále více poznáváme jedinečnost
a nesamozřejmost života na Zemi i v kosmu.
Zdůrazňujeme nezbytnost chránit jej a podporovat. To je však možné jen tehdy, když se umíme
ze života radovat a máme k němu úctu. Tady
vidím velmi vzácný smysl Velikonoc jako „svátku
života“ v naší kultuře. Pro nás, kteří sdílíme křesťanskou víru, je pak v této souvislosti důležité
hovořit o Ježíši Kristu. Ztělesňuje nám Boží lásku

Pavla Koláře, faráře Círk
ze 4 – Nusle a pedago

a štědrost k člověku i celému stvoření, život jako
skutečný dar a lásku jako základní sílu, která
život zachraňuje a rozhojňuje.
Změnilo se během uplynulých staletí vnímání
velikonočních svátků i v samotné církvi?
Křesťané žijí po celém světě ve velmi různorodých a jedinečných společenstvích, tzv.
denominacích. Sdílí společné základy své víry,
ale liší se od sebe tím, jakou podobu svému
životu z této víry vtiskli. To se týká také toho,
jak slaví Velikonoce. Události, které o Velikonocích a ve velikonoční době křesťané slaví, jsou
středem jejich víry i života. Konkrétní podoby
slavení Velikonoc se v dějinách často velmi
lišily. A to nejen jejich bohoslužebnou formou.
Také tím, v jaké míře se součástí Velikonoc stávaly místní zvyky a tradice, slovesná i hudební
kultura. V rámci evropských křesťanských církví
pokládám za nejvýraznější změnu v uplynulých desetiletích to, že jsme nalezli a do svých
bohoslužeb začlenili mnoho společných prvků.
Sblížily nás a pomohly nám ujasnit to, co nás
spojuje a vede ke společnému svědectví víry. Na
mnoha místech tak slaví Velikonoce společně
křesťané různých církví. To je velmi důležitá
a radostná změna oproti uplynulým staletím, ve
kterých křesťanské církve příliš často žily vedle
sebe, či dokonce stály proti sobě.
www.praha4.cz

TÉMA

e zpestřit?

hiv

kve československé husitské v Praoga Husitské teologické fakulty UK
Na Zelený čtvrtek pořádáte setkání kolem
stolu a společným sdílením prostého jídla.
Kdo se této akce může zúčastnit?
Základním křesťanským tématem Zeleného čtvrtku je Ježíšovo poslední společné
stolování s apoštoly před jeho zatčením
v olivovém háji, kterému se říkalo Getsemanská zahrada. Podle evangelií mělo toto
jídlo charakter židovské pesachové večeře.
Židé si během ní v rodinném kruhu připomínali – a mnozí stále připomínají – Boží
vysvobození z egyptského otroctví a vydání
se na cestu do zaslíbené země. Ježíš při
své poslední večeři učedníkům jedinečným
způsobem svěřil smysl své oběti, když nabídl
k jídlu rozlámaný chléb a podával kalich
s vínem. Připomínka této události je součástí
i každé nedělní bohoslužby v mnoha křesťanských kostelech.V některých křesťanských
společenstvích si poslední Ježíšovu večeři
s učedníky připomínají na Zelený čtvrtek
uspořádáním společného jídla, které více či
méně napodobuje pesachovou večeři. Naše
setkání jsou vždy otevřená všem, kdo nás
chtějí blíže poznat a být s námi. Přeji všem
spoluobčanům naší městské části, kteří velikonoční svátky slaví, aby je prožili radostně,
s vděčností za život a lásku druhých.
www.praha4.cz

Naše tipy
Velikonoční mše, bohoslužby a setkání
Nusle: Husův sbor Církve československé husitské, Táborská 317/65: Zelený čtvrtek
(18. 4.), 17.00 h.: Setkání kolem stolu s písněmi,
modlitbou, rozhovorem víry o víře a společným
sdílením prostého jídla. Velký pátek (19. 4.),
17.00 h.: čtení Pašijí s varhanní hudbou (M.
Novenko). Boží hod velikonoční (21. 4.),
9.00 h.: Bohoslužba s večeří Páně.
Lhotka: Kostel Panny Marie Královny míru, Ve
Lhotce 330: Květná neděle (14. 4.): 8.00; 10.00
a 18.30 h. Mše sv. s žehnáním ratolestí; 15.00 h.
Křížová cesta pro rodiny v Hodkovičkách, sraz
na křižovatce ulic Klánova a Havlovického;
17.30 h. Křížová cesta v kostele. Zelený čtvrtek
(18. 4.): 16.00 a 18.30 h. Mše sv., 20.00–22.00 h.
Čas pro osobní modlitbu, svátost smíření. Velký
pátek (19. 4.): kostel otevřený od 9.00 do 22.00 h.
14.00 h. Křížová cesta v kostele, 15.00 a 18.30 h.
Velkopáteční obřady (18.30 h. se zpívanými
pašijemi), 20.00–22.00 h. Čas pro osobní modlitbu, svátost smíření. Bílá sobota (20. 4.): kostel
otevřený od 9.00 h. minimálně do půlnoci. 10.00 h.
Modlitba se čtením, 10.30 - 19.30 h. Čas pro
osobní modlitbu (do 12.00 h. svátost smíření),
14.00 h. Cesta Kříže pro hledající a ty, kteří se
považují za „bezvěrce“. Civilní formou podaný
výklad lhotecké křížové cesty od sochaře Karla
Stádníka. 20.30 h. Vigilie, křest dospělých.
23.30 h. Neformální posezení. Slavnost zmrtvýchvstání Páně (21. 4.): 8.00; 10.00 a 18.30 h. Mše
sv. (10.00 h. s doprovodem chrámového sboru
a orchestru - R. Führer: Missa in G, B. Černohorský, G. F. Händel). Velikonoční pondělí (22. 4.):
8.00 a 10.00 h. Mše sv.
Krč: Církev Československá husitská, Dolnokrčská 1908/1: Květná neděle (14. 4.): 9.15 h.
rodinná bohoslužba. Zelený čtvrtek (18. 4.):
17.30 h. stolování s večeří Páně. Velký pátek
(19. 4.) 14.00 h. čtené Pašije. Hod Boží velikonoční (21. 4.): 9. 15 h. bohoslužba na vzkříšení.
Podolí: Římskokatolická farnost u kostela sv.
Michaela Archanděla, Pod Vyšehradem 14: Květná neděle (14. 4.): 9.00 h. mše sv. s žehnáním
ratolestí, po mši sv. křížová cesta. Zelený čtvrtek
(18. 4.): 15.00 h. mše sv. na památku Poslední večeře páně. Velký pátek (19. 4.): 15.00 h.
křížová cesta a velkopáteční obřady. Bílá sobota
(20. 4.): 18.00 h. vigilie vzkříšení. Boží hod velikonoční (21. 4.): 9.00 h. Slavnost zmrtvýchvstání páně - mše sv. s posvěcením velikonočních
pokrmů. Pondělí velikonoční
(22. 4.): 9.00 h. mše sv.
Braník: Římskokatolická farnost u kostela sv.
Prokopa, Školní 1842/3a: Květná neděle
(14. 4.): 10.30 h. mše sv. s žehnáním ratolestí,
po mši sv. křížová cesta. Zelený čtvrtek
(18. 4.): 18.00 h. mše sv. na památku poslední
večeře páně. Velký pátek (19. 4.): 15.00 h. křížová cesta, 18.00 h. velkopáteční obřady. Bílá
sobota (20. 4.): 10.00–12.00 h. ranní chvály
a bdění u Božího hrobu, 20.30 h. vigilie Vzkříšení. Boží hod velikonoční (21. 4.): 10.30 h.
slavnost zmrtvýchvstání Páně mše sv. s posvě-

cením velikonočních pokrmů, promítání „Urbi
et orbi“. Pondělí velikonoční (22. 4.): 10.30
hod. mše sv.
Nusle: Římskokatolická farnost u kostela sv.
Václava, Svatoslavova 7: Květná neděle
(14. 4.) mše sv. se svěcením ratolestí - kostel sv.
Pankráce (ulice Na Pankráci) v 9.00 h. a kostel
sv. Václava (Pod vilami 333/1) v 11.00 h. Zelený
čtvrtek (18. 4.) mše sv. s obřady - kostel sv. Václava v 18.00 h. Velký pátek (19. 4.) křížová cesta
- kostel sv. Václava v 15.00 h. a velkopáteční
obřady - kostel sv. Václava v 18.00 h. Bílá sobota
(20. 4.) svěcení ohně, mše sv. - kostel sv. Václava ve 21.00 h. Slavnost zmrtvýchvstání Páně
(21. 4.): mše sv. - kostel sv. Pankráce v 9.00 h.
a kostel sv. Václava v 11.00 h. Pondělí velikonoční (22. 4.): mše sv. - kostel sv. Pankráce v 9.00 h.
a kostel sv. Václava v 11.00 h.
Braník: Evangelický kostel, Modřanská
1821/118: Velký pátek (19. 4.): 17.00 h. bohoslužba. Neděle velikonoční (21. 4.): 9.30 h.
bohoslužba.

Jarní společenské akce
Novodvorská: Na Květnou neděli 14. 4. (13.00
– 17.00 h.) pořádá MČ Praha 4 již potřetí spolu
s Domem národnostních menšin v Praze v KC
Novodvorská program Velikonoce s Prahou 4.
Tentokrát je zaměřen na dětské a mládežnické
folklorní soubory a divadlo. Uvidíte srbský taneční
soubor, ruské dětské divadlo, ukrajinskou dětskou
taneční skupinu, folklórní vystoupení ukrajinského kulturně – osvětového centra Krok a pražskou
vokálně – instrumentální skupinu Ignis. Vše
doplní svým pásmem Slovenská folklórní taneční
a pěvecká skupina Limbora, Limborka a Malá
Limborka či soubor bulharských lidových tanců
Bulgari. Vstup zdarma.
Spořilov: S kopřivami, medvědím česnekem,
špenátem či jarní cibulkou, s kusem špeku
nebo uzenou krkovicí, každá nádivka má svůj
nezaměnitelný charakter. Přineste v sobotu 20. 4.
od 9.00 h. na spořilovský farmářský trh na
Roztylském náměstí vlastní nádivku a nechte ji
ochutnat sousedům. Slow Food Prague pořádá
letos souboj nádivek už popáté. Každý rok je
spektrum nádivek čím dál rozmanitější. Na
jednom stole se už sešly nádivky s rukolu,
pučálkou, sušenými houbami, škvarky, nebo
s planě rostoucím česnáčkem medvědím. Zabodovaly také paprikové lusky plněné játrovou
nádivkou, nádivka se salsicciou nebo další
varianta s koprem a parmezánem od italského
milovníka vaření Raffaela. Akce se koná za
podpory MČ Praha 4.
Na Slupi: středa 17. 4. (11.00 – 17.00 h.). Velikonoce v KRC Jahoda (vedle Botanické zahrady).
Těšit se můžete na pestrý rodinný program
- barvení vajíček, sázení osení, výroba velikonočního přání a zajíčků a tvorba vlastní placky
na tričko. Přijďte si užít velikonoční atmosféru,
dát si kávu a malé občerstvení. Vstup zdarma.
Rezervace na tel. 737 901 098, e-mail: komunitni.centrum@jahoda.cz., www.jahoda.cz.
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Zprávy z Prahy 4
Číslo měsíce

23

Praha 4 otevřela azylový dům

mateřských škol s 3.288 místy
zřizuje MČ Praha 4
Další informace na straně 10.

Krátce
Výstavba protihlukové stěny
omezí provoz na Jižní spojce
Na duben je naplánován začátek výstavby nové
protihlukové stěny na Jižní spojce v úseku od
nájezdu z ulice Budějovická (Michelská) ke
sjezdu do ulice V Podzámčí - Na Strži. Celková délka stěny je cca 600 metrů a v průběhu
výstavby dojde k částečnému omezení jízdních
pruhů na komunikaci Jižní spojka ve směru
Barrandovský most, omezení ulice V Podzámčí
(kyvadlová doprava bude řízena dopravní signalizací) a částečnému omezení napojovací rampy,
které později přejde v úplnou uzavírku. Jako
objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí,
která v tom čase bude již bez omezení. V rámci
stavebních prací proběhne také realizace vodovodních a plynovodních přeložek. (red)

Oprava Branické vyhlídky
Branická vyhlídka, jejímž autorem je architekt
David Vávra, prochází v současné době kompletní
rekonstrukcí. Branické skály a především obyvatelé
a návštěvníci této lokality Prahy 4 se tak opět dočkají
své oblíbené dominanty zřejmě už tento měsíc. (red)

Debaty o modrých zónách
Městská část Praha 4 prostřednictvím místostarosty Tibora Vansy (Piráti) zve na několik veřejných
setkání (vždy od 17.30 hod.), jejichž hlavním
tématem budou modré parkovací zóny v Praze 4.
Setkání se uskuteční: 8. dubna v ZŠ Školní (Školní
700, Braník), 9. dubna v ZŠ Poláčkova (Poláčkova
1067, Krč), 10. dubna v ZŠ Mendíků (Mendíků
1000, Michle), 16. dubna v ZŠ Jeremenkova (Jeremenkova 1003, Braník), 23. dubna v ZŠ Na Planině
(Na Planině 1393, Krč) a 29. dubna v ZŠ Na Líše
(Na Líše 936, Michle). (red)

Rekonstrukce Nuselské pokračuje
Práce budou letos pokračovat ve směru od
mostu přes Botič až po křižovatku s ulicí
Michelskou. Součástí celkové rekonstrukce
ulice je kompletní výměna vozovky a chodníků, včetně odvodnění. Rekonstrukce by měla
skončit v září. Dopravní omezení - uzavírka po
polovinách vozovky: do 7. 6. – uzavírka směr
do centra, BUS ul. Pod Stárkou; 8. 6. – 1. 9. –
uzavírka směr z centra, BUS ul. Pod Stárkou
a 2. - 22. 9. – uzavírka ul. Pod Stárkou, Nuselská
v provozu, vjezd do ul. Pod Stárkou z ul. Nad
Vinným potokem. (red)
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Jednopokojové byty nabízejí základní vybavení pro rodinný život.

A

zylový dům byl otevřen v Horáčkově ulici
v Praze 4. Bude sloužit k ubytování sociálně
znevýhodněných rodin s dětmi, včetně
rodin s jedním rodičem – samoživitelkou nebo
samoživitelem, které nemají trvalé bydlení a jsou
v sociální nouzi, a navíc nabízí šest sociálních
bytů. Azylový dům vybudovala městská část Praha 4, jeho provozovatelem je Centrum sociálních
služeb Praha a nabízí dvě služby.
První službou je pomoc rodinám v překlenutí
jejich krizové životní situace spojené se ztrátou
bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny.
Azylový dům poskytuje ubytování a odbornou
pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na
cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu
ve společnosti. Pro ubytování sociálně znevýhodněných rodin s dětmi je k dispozici 12 ubytovacích
jednotek s 35 lůžky. Ubytování je časově omezené,
maximálně na dobu jednoho roku.

Klienti získají
sociální návyky
Druhou službou je sociální bydlení. Každá
ubytovací jednotka je jednopokojová a její sou-

částí je kuchyňka a koupelna s WC. Společné
zázemí azylového domu tvoří recepce, čajová
kuchyňka, dvě společné kuchyně, dvě jídelny
a dvě společenské místnosti, které slouží k vytváření sociálních a pracovních návyků klientů.
Součástí azylového domu je rovněž potřebné
zázemí - kotelna, kočárkárna, prádelna a sušárna prádla, zázemí pro sociální pracovníky, kteří
mají obyvatelům azylového domu pomáhat při
překonávání jejich nepříznivé životní situace,
a venkovní herní prvky pro děti. Celková plocha
ubytovacích jednotek je 329 m2.
Stavební úpravy nevyužívaného objektu a vybavení azylového domu přišly Prahu 4 na zhruba
50 milionů korun, část nákladů však pokryjí
dotace. Na vybudování ubytovacích jednotek pro
sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi požádala
městská část o podporu z fondů Evropské unie ve
výši 28 milionů korun, na sociální byty přispělo
hlavní město Praha částkou 15 milionů korun.
Centrum sociálních služeb Praha je příspěvkovou
organizací hlavního města Prahy a poskytuje
prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby
široké škále osob v tíživé životní nebo sociální
situaci. (red)

Chcete Zažít město jinak?
Znáte své sousedy? Nebo se pouze potkáváte za
běhu do práce a z práce? Uspořádejte sousedské
slavnosti Zažít město jinak, které jsou v Praze 4
už tradicí. Každý rok se koná přes deset slavností
a přidávají se další obyvatelé. Přidejte se také!
Můžete se setkat mimo běžné povinnosti, společně si zahrát hry, popovídat si, ochutnat sousedovo kuře a bábovku a navázat nová přátelství.
„Městská část každoročně pomáhá a vychází vstříc
nejenom požadavkům záborů silnic pro uspořádání
slavností. Zažít město jinak, než pouze proplétáním
se mezi auty, je základ pro pochopení, že město
je tady pro lidi, ne pro auta,“ říká Petr Štěpánek
(Praha 4 sobě/Zelení), starosta MČ Praha 4.
Tento rok se slavnosti Zažít město jinak konají
dne 21. září, ale můžete si datum i změnit.
Přihlášky do zářijového Zažít město jinak se
právě otevírají. Letos mají slavnosti podtitul
„Sousedská revoluce“ s odkazem na 30. výročí
té Sametové.

Sousedské slavnosti koordinuje spolek
Auto*Mat. Jejich program bude ale i letos, v sobotu 21. září, plně v režii místních organizátorů
– nejčastěji party přátel nebo místních spolků.
„Jsem rád, že můžeme pokračovat v této tradici,
která sbližuje lidi,“ uvedl Lukáš Zicha (STAN/
KDU-ČSL), místostarosta Prahy 4.
Loni bylo sousedských slavností jen v Praze 71
a dalších 25 bylo ve městech po celé republice.
Na programu se nejčastěji objevuje hudba, domácí recepty, dílny, hry, divadla, zábavné závody,
bazárky, módní přehlídky, besedy, tanec, programy pro děti, povídání s pamětníky, vycházky atd.
Spolek Auto*Mat organizátorům během celého
procesu příprav radí a stará se o všechna úřední
povolení, pomůže s grafikou a propagací. Pokud
máte o organizaci slavností předběžný zájem,
napište do 20. května na e-mail zmj@auto-mat.cz.
Všechny informace naleznete na webu
zazitmestojinak.cz. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy

Tramvají dojedete na Budějovickou

Vizualizace budoucí možné podoby tramvajové trasy na Pankráci. Zdroj: IPR

N

ová tramvajová trať by měla vést ulicí Na
Pankráci od stanice metra Pražského povstání až ke stanici metra Budějovická. Částečně jde o obnovení původní trati, protože mezi
pankráckou vozovnou a Budějovickou už dříve
tramvaje jezdily, ale jinudy. Nová trať by měla být
postavena v letech 2025-2027, pokud se podaří
zrychlit přípravu projektu, lze uvažovat o realizaci
záměru už v období 2023 a 2024. Náklady by se
mohly pohybovat okolo 700 milionů korun.
Pod chystanou tramvajovou tratí v ulici Na Pankráci sice vede metro, ale podle radního pro dopravu
Adama Scheinherra (Praha sobě) má trať smysl
i proto, že Praha potřebuje sladit její výstavbu

s budováním nové trasy D pražského metra.
„Stanice Pankrác bude přes rok uzavřená, až se
začne stavět metro D, a je potřeba řešit kapacitní
náhradní dopravu,“ uvedl radní Scheinherr.

Tři nové zastávky
Plán na vybudování nové tramvajové tratě
vychází ze strategie rozvoje tramvajových
tratí v Praze, podle níž je trať z Pankráce na
Budějovickou naprosto nezbytná. Navržená trať
vytváří základ pro napojení na budoucí Jižní
tramvajovou tangentu, jejíž součástí bude mimo
jiné i nový Dvorecký most, jehož investorská
příprava již probíhá. Na jeden a půl kilometru

dlouhé trase jsou plánovány tři zastávky, Pankrác, Zelená liška a Budějovická. Na Pankráci
a na Budějovické vznikne nový přestup mezi
tramvají, autobusy a metrem.
Tramvaje na Pankrác a později na Budějovickou už v minulosti jezdily. Původní trasa vedla
zhruba dnešními ulicemi 5. května, Budějovická
a Jihlavská ke koncové smyčce na Kačerově.
Tato trasa skončila v roce 1970. Zatímco na Kačerov a Ryšánku už poté nepokračovala, z Pražského povstání jezdila tramvaj po nové přeložce
na rozšířené ulici Na Pankráci, kde jsou dodnes
zbytky kolejí patrné. K ukončení provozu došlo
v roce 1974. (red)

Provozovna roku
V akváriích ZOO Braník se prohání neonky i piraně
ZOO Braník není v anketě
Provozovna roku MČ Praha 4
nováčkem a na pomyslném
stupni vítězů nestojí poprvé.
Tentokrát obchod získal
ocenění Podnikatel Prahy 4
(=provozovna s největším počtem hlasů) a za jeho majitele, manžele Zíkovi,
odpovídala paní Dagmar.
V Braníku podnikáte od roku 2010. Změnily se
za těch necelých deset let preference zákazníků?
Za těch deset let se toho změnilo opravdu hodně
a řekli bychom, že k lepšímu. Majitelé domácích
zvířat jsou zodpovědnější, o své miláčky se lépe
starají a věnují jim více času. V poslední době
se také výrazně zvyšuje zájem o akvaristiku, ale
tady už mohou lidé narazit. Klasické akvaristiky
již prakticky nenajdete a personál ve velkých obchodních centrech většinou postrádá nezbytné
www.praha4.cz

znalosti a čas věnovat se zákazníkovi. Lidé tak
nemají kde začít, nedostává se jim odborných
informací a snaha zařídit si akvárium pak končí
smutkem pro majitele i obyvatele akvária.
Jak moc je těžké udržet vaši provozovnu
v chodu, když máte konkurenci nejen v hobby marketech a supermarketech, ale také
například v nákupech dovážených až domů?
Jsme vysoce specializovaná akvaristika, která
v Praze nemá obdoby, a díky tomu velké obchody jako konkurenci vlastně vůbec nevidíme. Lidé
za námi jezdí z celé republiky, protože vědí, že
osobního výběru u nás určitě nebudou litovat.
Na rozdíl od supermarketů navíc můžeme nabídnout profesionální osobní přístup a skutečné
nadšení a zájem.
Nabízíte nyní zákazníkům nějakou specialitu,
která je v rámci Prahy 4 či celé Prahy výjimečná?

To nejzajímavější, co můžeme nabídnout, jsou
určitě ryby. Najdete u nás přes čtyři tisíce ryb, od
akvarijních klasik, jako jsou neonky a skaláry, až
po raritní druhy, které v České republice nemá
vůbec nikdo. Některé ryby jsou z českých chovů,
ale dovážíme druhy z celého světa, které u nás
můžete vidět ve více než stovce akvárií. Za zmínku
určitě stojí například naše největší nádrž, kde chováme metrové piraně a další neobvyklé dravce.
Praha 4 se připojila k zavedení modrých parkovacích zón. Neovlivnilo to vaše podnikání?
Z pohledu podnikatele vidíme modré zóny jako
pomyslný hřebík do rakve. Už teď máme co
dělat se státní byrokracií a přehnanou kontrolou a několikrát jsme zvažovali, zda nám to
za to stojí. V Braníku mají být modré zóny od
července, podle nás to zde nemá žádný smysl
a o budoucnost malého podnikání zde v Braníku máme velké obavy. (md)
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Názory zastupitelů
Zvýšíme transparentnost
veřejných zakázek
Matej Šandor (Piráti),
radní MČ Praha 4
Oblast transparentního
zadávání veřejných
zakázek byla jednou
z priorit Pirátů. Obce
hospodaří s veřejnými
penězi. Je proto důležité,
aby tyto prostředky
byly vynakládány efektivně a aby občané měli
možnost v případě zájmu nahlédnout, jak jsou
spravovány.
Zadávání veřejných zakázek, nadlimitních
i podlimitních, se řídí příslušným zákonem. Pro
zakázky malého rozsahu dosud v MČ Praha 4
stačilo oslovit několik vybraných dodavatelů,
bez pořádání otevřené soutěže. Řeč je přitom
o zakázkách až do 2 milionů, v případě stavebních prací dokonce 6 milionů korun bez DPH.
Z tohoto pohledu se již jedná o nezanedbatelné
finanční částky vydávané z rozpočtu Prahy 4.

Chceme plnit sliby
Do koaliční smlouvy jsme prosadili, že tento
postup chceme změnit. Radě MČ Praha 4 jsme
předložili novou koncepci zadávání veřejných
zakázek. Podle ní se zakázky nad 500 tisíc
korun budou soutěžit otevřeně a s možností
přihlášení kohokoli, kdo splní vypsané podmínky výběrového řízení. Účastníci soutěže budou
zveřejněni a zakázku bude možné zadat pouze
subjektu, u kterého je znám jeho konečný majitel. Zároveň se stanoví minimální lhůta pro podávání nabídek, aby měl každý subjekt dostatek
času se do soutěže přihlásit. Chceme, aby část
těchto pravidel začala platit již během května
2019, část pak od 1. září 2019. Nová koncepce by
se vztahovala i na zakázky zadávané 4-Majetkovou jménem městské části Praha 4. Detaily
jednotlivých veřejných zakázek přesahujících
500 tisíc korun budou postupně k nalezení na
webu https://zakazky.praha4.cz/.

Potřebujeme otevřenost
a hospodárnost
Jsme přesvědčeni, že tato změna bude znamenat jak zvýšení transparentnosti, tak zlepšení
efektivity. Věříme, že více nabídek obdržených
v otevřené soutěži a větší konkurence mezi
dodavateli ve výsledku povedou k úsporám
i zvýšení kvality dodávek zboží či služeb ku prospěchu občanů Prahy 4.
Tímto krokem chceme splnit další z našich
slibů, který jsme vám dali. Do budoucna se
budeme snažit ostatní politické strany přesvědčit, aby se uvedená hranice 500 tisíc korun
ještě snížila a otevřená soutěž se tak realizovala
u většího množství zakázek.
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Jak otevřít
otevřené?

Čím je pro
mne Praha 4?
Alžběta Rejchrtová
(Zelení/Praha 4 sobě),
zastupitelka MČ Praha 4

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

Ne, nepřehlédli jste se.
Otázku, jak lze otevřít
otevřené, si kladu již
nějakou dobu, když čtu
články v Tučňáku a na
webu, jak se právě teď
otevírá radnice občanům. Nezaznamenali snad
naši koaliční partneři řadu konkrétních kroků,
které svědčí o tom, že radnice již byla otevřena?
Naprosto zásadním a dodnes v České republice
spíše ojedinělým opatřením bylo otevření komisí
a výborů veřejnosti, které jsme my Zelení hned
po našem nástupu do vedení radnice před více
než čtyřmi lety prosadili. Co to znamená? Obyvatelé Prahy 4 se mohou účastnit jednání poradních
orgánů rady a zastupitelstva a na nich vznášet
své připomínky, podněty a návrhy. Na jejich
základě dávají komise doporučení radě a výbory
zastupitelstvu a ty pak přijímají příslušná rozhodnutí. Takže se aktivní občané mohou zapojit
do procesu rozhodování od samého začátku.

Dvě hodiny předtím, než
jsem byl požádán o tento
článek, položil mi jeden
občan Prahy 4 e-mailem
otázku, čím je pro mne
Praha 4, kde pro mě leží
a co je pro mě jejím centrem?
Tak jsem nejdřív přemýšlel o slovech a slovních
spojeních jako Domov, Místo pro život atd. Pak
jsem si ale vzpomněl na ty staré dřevěné pavilony s kamny uvnitř ZŠ Na Lánech. Tam jsem měl
tu čest ještě do první třídy nastoupit, než musely staré dřevěné stavby ustoupit školním budovám novým, které byly postaveny na stejném
místě, ale škola už se nejmenovala Na Lánech,
ale Na Líše, protože vchod byl z jiného rohu než
původně. Vzpomněl jsem si na naší skvělou tehdy ještě soudružku - učitelku Kolorosovou,
která s námi šla zpět ze ZŠ Poláčkova do ZŠ Na
Líše. Vždycky mě dokázala vrátit na zem a řekla
mi citlivě, abych se nepřeceňoval a na gymnázium Na Vítězné pláni se raději nehlásil, protože
to je v Praze 4 a v celé Praze jedno z nejlepších
gymnázií a na to bych přeci jen nemusel stačit.

Je otevřeno a zájem je velký
Komise územního rozvoje a výstavby patří k těm,
o jejichž jednání má veřejnost největší zájem. Projednává každý developerský projekt ještě předtím,
než developer požádá o územní rozhodnutí, jak
zapadá do urbanistické struktury i jeho dopad
na životní prostředí. Může ovlivnit tak důležité
parametry staveb jako jsou výška a celková hmota
objektu. Na jednání této komise dostávají pozvánky do schránek či na domovní vývěsky obyvatelé,
kteří mohou být stavebními záměry ve svém okolí
přímo dotčeni. Hojná účast bývá i na komisi dopravy, kde se projednávají například návrhy místních
na úpravu parkování či přechodů pro chodce. Své
kritické připomínky, ale také inspirativní podněty
přinášejí lidé na komisi životního prostředí.
V rámci Místní agendy 21 se na čtyřce konala největší participativní akce v Praze, příprava a přijetí
Generelu veřejných prostranství. Každého z deseti
veřejných setkání na téma, jak zlepšit místo, kde
žijete, se účastnilo v průměru kolem stovky obyvatel a mnoho dalších se vyjadřovalo prostřednictvím
dotazníku on-line i v Tučňáku.

Společně navažme
na to dobré

Sportovní vzpomínky
Vzpomněl jsem si na starou sportovní halu na
Brumlovce, která ale byla tehdy v osmdesátých
letech úplně nová, bratři Pospíšilové v ní hráli
kolovou a v okolí byl jen nepořádek, ale také
ještě hřiště Slavoje Praha 4, kam jsme chodili
se spolužáky. Vzpomněl jsem si na pěší cestu
na trénink na nehezká škvárová fotbalová hřiště
TJ Dynama Pankrác, kde tehdy trénovaly téměř
všechny žákovské týmy Slavie Praha. Byla to v té
době velmi dobrodružná cesta, protože vedla
údolím přes zbytky zemědělských usedlostí právě vystavovaným sídlištěm Ohradní a Vojenské
stavby tam tehdy desetiletým klukům umožnily
nalézt spoustu zajímavých předmětů na hraní.
Uvědomil jsem si, že především tímhle vším je
pro mě Praha 4. Tahle místa jsou pro mě osobně
také jejím centrem, i když vím, že jako správní
obvod vznikla spojením několika nepříliš sourodých původních obcí a svoje centrum vlastně
nemá, což je i trochu škoda.
Čím je pro vás Praha 4 a co je pro vás jejím
centrem?

Rozhodně existují další možnosti, jak prohloubit zapojení lidí do řízení své obce. Je skvělé,
že jsme se v tomto volebním období dohodli,
že budeme před výstavbou chránit a zároveň
vylepšovat i drobné místní plácky, že budou lidé
moci sledovat jednání zastupitelstva i ze záznamu. Z minulého volebního období je připraveno
několik projektů na regeneraci veřejných prostranství. Pojďme je realizovat a připravme další
inovativní projekty za účasti občanů, koaličních
i opozičních zastupitelů.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Rodičovský pohled
na přijímací zkoušky
Ondřej Kubín (ODS),
zastupitel MČ Praha 4
Duben je měsícem
bezpečnosti a jistě by
se dalo napsat mnohé
o nových přechodech
a podchodech, o seniorech otevírajících dveře
vnoučatům, které nikdy
neměli, o pejscích bez vodítka nebo třeba o tom,
zda nás více v Čechách pálí křesťanský uprchlík
ze Sýrie či skladník z EU, například z Rumunska, který se večer po šichtě na ubytovně nudí
a vyrazí si pobavit se někam do centra. Nicméně
mne, jako rodiče pubertální nevlastní dcery,
zajímá v dubnu zcela něco jiného, a to jsou přijímací zkoušky na střední školu. Duben je totiž
především měsícem přijímaček.
Jistě to zná každý rodič. Hlídáte známky, vybíráte školy, a to podle vzdálenosti, podle referencí,
podle schopností svých dětí (nebyla by rovnou
k mání Sorbona, či Oxford?) nebo nedej bože
podle kamarádů.

Kdo určuje pravidla hry?
Pak přijde střet s realitou. Vaše dítko, natěšené
otestovat své vědomosti nabyté v rámci základního vzdělávání, vyrazí na zkoušky na nečisto.
A tam potká CERMAT. CERMAT neboli Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání je organizací
zřizovanou ministerstvem školství, která je zodpovědná za jednotné přijímací zkoušky.
Nejprve se ptáte, zda je nezbytné vzít ředitelům
středních škol možnost určit si vlastní pravidla
hry, když máme jednotnou maturitu, která je
tou pomyslnou laťkou k překonání? Pro mne
za mne, ať si třeba ředitelé stanoví přijímačky
z tělocviku a rétoriky, pokud chtějí, aby jejich
studenti vypadali jako moderátoři z Novy. Až
počet úspěšných absolventů jednotné maturity
je tou nejlepší vizitkou školy.

Zkoušky talent (ne)odhalí
Pak se ptáte, zda zkouška z matematiky a češtiny je všeobjímající a všeříkající o talentech
vašeho dítěte? Čeština zastupuje humanitně
zaměřené předměty, matematika exaktní a přírodní vědy. Nevím jak vy, ale já třeba exceloval
v geografii či biologii, ale s matikou jsem bojoval
od základní až po vysokou školu.
Proč není tedy alespoň jednotná přijímací
zkouška z češtiny, matematiky a volitelného
předmětu – od zeměpisu přes chemii až po
třeba počítače, který si děti vyberou podle svého
talentu a ten mohou dále rozvíjet?
A už vůbec nechápete, proč organizace spadající
pod ministerstvo školství připravuje testy,
které vypadají úplně jinak než učební osnovy,
dle kterých jsou vaše děti vzdělávány. Jediný,
kdo z toho má radost, jsou instituce pořádající
přípravné kurzy. Ty jsou totiž plné a nekřesťansky drahé.

www.praha4.cz

Zápis do mateřských škol
se blíží
Irena Michalcová
(ANO), zastupitelka
MČ Praha 4
V posledních letech se
šíří zaručené zprávy, že
volných míst je málo.
Nejedná se v Praze 4
pouze o přetrvávající
mýtus? Zákon stanoví,
že se zpravidla přijímají děti od tří let, pro
daný školní rok tedy ty, které je dovrší do 31. 8.
Důležité je zpravidla, neboť to zákon i připouští,
zařadit do kolektivu i dítě mladší. Musí však být
splněny další podmínky, a to zejména volná kapacita dané školy po uspokojení všech ostatních
starších zájemců. K 1. 9. 2019 vznikne nárok
na umístění každému tříletému dítěti. V rámci
Prahy 4 není tato povinnost vůbec nereálná.

Mluví za mě vlastní
zkušenost
Vím, jak snaha rodičů pro umístění dítěte do
zařízení probíhá. Není výjimkou, že zákonní
zástupci budoucích žáčků podnikají před zápisem „putovní“ akce po Dnech otevřených dveří,
které se letos budou konat ve všech předškolních zařízeních, a podají si přihlášky alespoň do
dvou, v některých případech i pěti či více škol
bez toho, aby informovali ostatní, do kterých
takto učinili. Tím vzniká „zápisový boom“, kdy
se zainteresovaní obávají, že nebudou moci
zájemce uspokojit. Výsledek bývá po vyhodnocení opačný. Je zřejmé, že pokud chce mít rodič
své tříleté, natož starší dítě umístěno v obecní
mateřské škole v Praze 4, tak se mu to s největší
pravděpodobností podaří. Nemusí to být vždy
zařízení, které preferuje, ale to „nejbližší vedle“
ho určitě přijme.

Obavy nejsou nutné
Rodiče se nemusí obávat, že by některá ze
škol byla výrazně lepší či horší než ta druhá.
Je to spíš v oblasti subjektivního názoru. Dnes
všechna zařízení disponují většinou odborně
kvalifikovanými zaměstnanci, nadstandardním
vybavením pro výchovu i vzdělávání, zahradami s kvalitními, bezpečnost splňujícími
herními prvky a též množstvím dalších školních i mimoškolních aktivit. V Praze 4 přibývá
lokalit, kde se po ukončení zápisu na příslušný
školní rok během prázdnin umístí i děti pod
tři roky. Tato možnost se nabízí i v průběhu
školního roku, kdy vznikají nová volná místa.
To už však záleží na jednotlivých ředitelkách,
jak se k tomu postaví. Je pravdou, že kromě
trvalého pobytu dítěte a jednoho z rodičů
v městské části je třeba, aby dítě splnilo i jiné
podmínky, a to zejména ty, které spadají do
oblasti hygienických návyků a sebeobsluhy.
Není tudíž třeba podléhat žádné panice. Přijďte
a přesvědčte se sami. Těšíme se na vás, a především pak na vaše děti.

Pojmenujme školu podle
Inky Bernáškové
Filip Vácha (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4
Navrhuji přejmenovat
ZŠ Jižní po novinářce,
významné protinacistické odbojářce, Ince
Bernáškové. Po osobnosti, která žila v Praze
4, první československé ženě popravené nacisty. Tuto odvážnou
spořilovskou ženu, kterou chtěli komunisté
vymazat z naší historie, vyznamenal prezident Václav Havel in memoriam za statečnost.
Přesto nám Inku Bernáškovou v Praze 4 nic
opravdu důstojně nepřipomíná. Přejmenování
naši spořilovské školy by tuto chybu konečně
napravilo.

Kdo byla Inka Bernášková?
Inka Bernášková žila se svým manželem v Jihovýchodní VIII ulici na Spořilově, v domku,
který dnes nese číslo 944/11. Po okupaci Čech
a Moravy v březnu 1939 začala Inka vydávat
spolu se svým otcem Vojtěchem Preissigarem
ilegální časopis V boj, který se rychle stal nejvýznamnějším nekomunistickým odbojovým
periodikem. Inka se dále zapojovala do organizace ilegálních cest do zahraničí. Jinými
slovy, pomáhala organizovat vycestování těch,
které pronásledovalo gestapo. V říjnu roku
1939 zatklo gestapo část odbojové skupiny;
Inka však v odbojové činnosti pokračovala.
Dlouho se ji díky falešným dokumentům dařilo unikat. Zlom přišel 21. září 1940, kdy byla
po udání konfidentem gestapa zatčena. Znala
příliš mnoho adres, příliš mnoho kontaktů.
Kdyby promluvila, následky pro odboj by byly
fatální.

Gestapo ji nezlomilo
Ve vězení se pokusila spáchat sebevraždu,
jed bohužel selhal. Následovala série brutálních výslechů, ale Inku Bernáškovou gestapo
nedokázalo zlomit. Vzala veškerou vinu na sebe
a její vyšetřovatelé jí nakonec uvěřili. 5. března
1942 byla Inka Bernášková německým lidovým
soudním dvorem v Berlíně shledána vinnou
a odsouzena k trestu smrti. Když se nad ní 26.
srpna 1942 v Berlíně zaleskla gilotina, pronesla:
„A Československá republika přece bude!“
Po válce se komunistům do jejich obrazu odboje
nehodí silná demokratická novinářka, která
neopustila ideály demokracie a nikdy nezradila
svou zemi. Má být zapomenuta. Po Listopadu
89 se situace začíná zvolna měnit. Historici začínají zkoumat život Inky Bernáškové, její příběh
se začíná připomínat.
Přesto ani dnes nám tuto odvážnou osobnost
v Praze 4 nic důstojně nepřipomíná. Má být
její jméno opravdu zapomenuto? Určitě nemá.
Proto si dovolím navrhnout, aby spořilovská
ZŠ Jižní nesla ve svém názvu nově jméno Inky
Bernáškové
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Zápis do mateřských škol se blíží

V

polovině května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4. Přihlášky rodiče najdou na webových
stránkách jednotlivých mateřských škol nebo budou mít možnost
si ji vyzvednout v listinné podobě v každé mateřské škole ve dnech 24. 4.
a 25. 4. od 13.00 hodin do ukončení provozu mateřské školy.
Samotné zápisy pro školní rok 2019/2020 jsou naplánovány na 14. 5.
a 15. 5. od 13.00 do 18.00 hodin. Jsou určeny především pro děti, jejichž
alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt na území městské části Praha 4. Zápis se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8.
pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do
31. 8., a to až do naplnění kapacity mateřské školy. O výsledku zápisu
budou rodiče informováni nejpozději do 7. 6.

Všechny mateřské školy nabízejí Dny otevřených dveří (DOD) ještě před
zápisy, aby si rodiče v případě zájmu mohli školu prohlédnout a seznámit
se s prostředím, které budou děti navštěvovat. Přehled termínů je uveden
v tabulce. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých
mateřských škol.
Vzhledem k tomu, že mateřské školy zřizované městskou částí Praha 4
mají spádový obvod celou městskou část, je na zvážení rodičů, kterou školu si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí
dítěte pouze v jedné.
K zápisu do mateřské školy přijdou děti v doprovodu zákonného zástupce. S sebou je nutné mít přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz,
v případě cizinců cestovní pas dítěte i zákonného zástupce. (red)

V mateřských školách děti navazují svoje první přátelství a učí se i základům slušného chování. Foto: ÚSS Praha 4

Dny otevřených dveří
Škola:

Ředitelka:

Kontakt:

Termín:

Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
- pracoviště Na Větrově 22, Na Větrově 22a

Bc. Andrea Rajbrová

241 727 039; www.msalsovysady.cz

24. 4. a 25. 4., 13:00 až 17:30

Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4, - pracoviště Bezová, Točitá, Hudečkova

Irena Michalcová

244 400 303; www.mstrojlistek.cz

Točitá 2. 4., Hudečkova 9. 4., Bezová 11. 4.
8:00-10:00, 15:00-17:00

Mgr.,Mgr. Ivana Bendlová

261 215 732; www.msboleslavova.cz

14. 5. a 15. 5., 15:00-17:00

Bc. Dana Benešová

241 442 235; www.ms-fillova.cz

17. 4., 10:00-11:30

Jana Zátkova

272 768 906; www.jihozapadni.cz

24. 4. a 25. 4., 13:00-18:00

Mgr. Alena Slípková, poveřena řízením
Mgr. Markéta Rolníková
Eva Doležalová
Mgr. Erika Štanclová
Irena Michalcová, pověřena řízením
PaedDr. Miloslava Makovičková
Bc. Veronika Vaněčková, DiS.
Mgr. Alena Slípková
Eva Kuříková

241 011 888; www.msjilovska.cz
241 718 673; www.msjitrni.cz
241 408 283; www.mskpodjezdu.cz
241 442 131; www.msmatechova.cz
244 460 473; www.msmezivrsi.cz
272 762 127; www.msnachodovci.cz
244 467 205; www.msnazvonicce.cz
241 493 022; www.msnemcicka.cz
241 732 282; www.msprimeticka.cz

Mgr. Zdenka Nováková

261 261 418; www.4pastelky.cz

Mgr. Jana Merhautová
Bc. Marie Seidlová
Bc. Libuše Tomanová
Bc. Iva Kopecká

272 774 497; www.mssvojsovicka.cz
241 727 059; www.mstajovskeho.cz
241 483 965; www.msvzapoli.cz
261 213 087 www.msvoracovska.cz

24. 4. a 25. 4., 13:00-17:00
14. 5. a 15. 5., 13:00-18:00
Už proběhl
Už proběhl
Už proběhl
24. 4. a 25. 4., 15:00-17:00
25. 4.
24. 4. a 25. 4., 13:00-17:00
Už proběhl
Sedlčanská 29. 4., 15:00-17:30
Plamínkové 30. 4., 15:00-17:00
Kotorská 30. 4., 15:00-17:30
Plamínkové 2 30. 4., 15:00-17:30
24. 4. a 25. 4., 13:00-17:00
24. 4. a 25. 4., 13:00-17:00
10. 4. na obou pracovištích
15. 4. od 16:00

Mgr. Helena Pondělíčková

241 090 233; www.ksidlisti.cz

3. 4. a 24. 4., 15:00-16:30

Mgr. Jitka Poková
Mgr. Eva Smažíková
Mgr. Romana Mrázová

261 214 005; www.zsmendiku.cz
261 109 521; www.zs-ohradni.cz
222 201 210; www.zssdruzeni.cz

24. 4. a 25. 4., 15:00-17:00
24. 4. a 25. 4., 13:00-16:00
24. 4., 9:00-11:30

Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a - pracoviště Boleslavova,
Křesomyslova, Táborská, Na Bučance
Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11
Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4
- pracoviště Jihozápadní, Trenčínská
Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75
Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2
Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2
Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 - pracoviště Na Zvoničce, Nedvědovo nám.
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 - pracoviště Němčická 16, Němčická 4
Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247
Mateřská škola 4pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 - pracoviště Sedlčanská,
Plamínkové, Kotorská, Plamínkové 2 (v ZŠ)
Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3
Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 - pracoviště Tajovského, Kukučínova
Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 - pracoviště V Zápolí, Na Lánech
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2
Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborá škola služeb,
Praha 4, K Sídlišti 840 - MŠ Kaplická
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2 - MŠ Mendíků
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 - MŠ Ohradní
Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 - MŠ Družstevní ochoz
10 Tučňák • 4/2019
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Praha 4 opět podpořila Tibet
Na staré Nuselské radnici znovu zavlála tibetská vlajka. Vyvěsil ji starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení) a symbolicky tak připomněl výročí
tibetského národního povstání proti čínskému komunistickému režimu. O den později se v prostorách Nuselské radnice uskutečnil pod záštitou starosty
Tibetský večer s promítáním filmů a přednáškou o tibetském odívání a nechybělo také tibetské jídlo. (md)

Mladý klavírista ohromil publikum
V Nuselské radnici proběhl klavírní recitál talentovaného Jana Čmelji. Patnáctiletý klavírista se hře na klavír
věnuje od svých šesti let, od osmi let se zabývá i hudební skladbou a v roce 2018 začal studovat hru na klavír
na Pražské konzervatoři. Nově se může pyšnit titulem absolutního vítěze mezinárodní soutěže Concertino
Praga 2019. Koncertní vystoupení v Nuselské radnici bylo jedno z posledních před jeho odjezdem na turné
do Spojených států. Záštitu nad koncertem převzal místostarosta Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL). (red)

Krasojízdě dominovala Němka
V hale TJ Pankrác proběhlo mistrovství světa
v krasojízdě. Domácí reprezentantka Štěpánka
Řasová obsadila 10. místo a soutěž ozdobil světový rekord Němky Mileny Slupiny. (red)

Masopust pamatoval i na děti z dětských domovů

Pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Praha 4 sobě/Zelení) proběhla v parku Na Pankráci jarní akce Masopust s Prahou 4. Pro příchozí bylo připraveno
zábavné odpoledne plné soutěží, včetně té o nejlepší masku, tradiční masopustní dobroty, hudba i divadlo. Vstup byl zdarma, ale návštěvníci mohli
v průběhu masopustu finančně podpořit děti z dětských domovů při jejich startu do života. (red)
www.praha4.cz
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Podle Petra Skarlanta musí být
básník odborníkem na život

Básník Petr Skarlant je podolským patriotem.

P

odolí je domovem básníka a čestného
občana MČ Praha 4 Petra Skarlanta, který
v únoru oslavil 80. narozeniny, už čtyřicet
let. „Když projedu tunelem pod Vyšehradem
do Podolí, mám vždycky pocit, že jsem v jiném, krásnějším světě,“ popisuje místo svého
bydliště a pokračuje: „ Podolí ´chrání´ z jedné
strany Vyšehrad opředený bájemi, z druhé
strany Branické skály. Ty ukrývají trilobity,

svědky nejstarší historie - prvohor. Stráně
nabízejí výhled na protější stranu Vltavy
s Barrandovem a Dívčími hrady. A Vltava? Ta
mi dodává pocit vzdušnosti a volnosti. Výletní
parníky stejně jako cyklisté na stezce podél
Vltavy vyvažují tu tíhu historie genia loci.“
Básníka, prozaika, autora dramatických
děl a překladatele z francouzštiny nedávno
potěšilo setkání s přáteli - vrstevníky na
oslavě jeho narozenin. „Sešla se nejen celá
´básnická generace´, ale i výtvarníci, kteří
ilustrovali mé knížky, redaktoři, muzikanti… Stálou radostí jsou pro mě překlady
některých slavných francouzských básníků,
hledání a nalézání českých ekvivalentů k jejich textům,“ říká a podotýká, že má jeden
nesplněný sen: „Potěšilo by mne, kdyby se
našlo divadlo, které by uvedlo moji hru Eva
z Rožmberka. Je psána ve verších a toho se
všichni trochu bojí.“

se ale musí domluvit se všemi. Je ´specialistou´
na to společné - na život. A věřím, že vnitřní
život i toho nejprostšího člověka představuje
zajímavý a málo probádaný ´vesmír´.
A jak vidí současný společenský kvas u nás i ve
světě? „Je to překotný vývoj. Život ve zdravé
společnosti, zvláště když je mladá a prudce se
vyvíjí, neustále vytváří rozpory. Společnost bez
konfliktů by byla mrtvou společností. Ale snaha
rychle zbohatnout je nebezpečná a často i zahubí. Domoci se bez námahy něčeho nepřináší
štěstí,“ uzavírá. (md)

Petr Skarlant: V dubnu
Dávat a něhu novou mít.
Hlas, který vrací chlapce mámě.
Zvláčňuje odpolední klid
někdo, tichounce uspává mě.

Snaha rychle zbohatnout
je nebezpečná

City se časem zauzlí,
hrá šanson, koupil jsem ho v krámě,
Hlas, který vrací chlapce mámě.
Dávat a něhu novou mít.

Ostatně, na úlohu básníka ve společnosti má
Petr Skarlant jasný názor. „Básník, chce-li psát
pravdivě, musí být i filozofem, psychologem,
historikem…Být spisovatelem znamená být
někým, kdo sjednocuje, co rozkouskovaly vědy.
Specialisté se už mezi sebou nedomluví, básník

Milá se usmívá tak známě,
až vstávám modré okno stmít.
Zkoušíme starý hebký námět.
V dubnu, když růžovějí stráně,
dávat a něhu novou mít.

Čtenáři píší
Dobrý den,
výstup z podchodu u metra Kačerov je ostudné
místo! Rozpadlý stánek, „vajgloviště“, otrhaný
podhled zastřešení… Nešlo by s tím něco v rámci jarního úklidu udělat?
Miloš Novák
Stánek se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy a není ani svěřený do správy
MČ Praha 4. Podle sdělení Technické správy komunikací hl. m. Praha (TSK), která má pozemek
ve správě, je stánek majetkem fyzické osoby,
která s TSK nekomunikuje a za umístění stánku
nehradí nájemné. Proti vlastníkovi stánku proto
TSK vede soudní řízení. MČ Praha 4 zařadila
toto místo do úklidu v rámci dobrovolnické akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko v sobotu
6. dubna. (red)
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Všichni lidé nejsou slušní
Jako obyvatelka Spořilova, konkrétně bydlím
v Púchovské ulici, si dovoluji obrátit se na vás
se svým problémem. Jsem majitelkou auta
a parkuji na ulici Púchovská. Vždy tam, kde je
místo a abych pochopitelně nikomu nepřekážela. V listopadu 2018 mi někdo v ulici klíčem
podrápal celou jednu stranu vozu. Aby toho
nebylo dost, tak mi jednou prorazil pneumatiky
tak, že jsem musela koupit nové, pak mi opět
propíchl zadní pneumatiku a nedávno přední
pneumatiku.
Omlouvám se, že vás tím asi obtěžuji a pochopitelně jsem se již také obrátila na policii. Vím,
že ve vašem časopise vždy komentujete třeba
i záslužné činy obyvatel se snahou, aby se nám
žilo co možná nejlépe. Myslím si ale, že je
třeba vhodné upozornit i na to, že ne všichni
lidé jsou slušní a někteří velmi rádi ubližují.
Já si nejsem vědoma toho, že bych komukoliv ublížila. Žiji sama, ráno odjedu do práce
a večer se vracím, s nikým žádné neshody jsem
neměla a nemám.
Nedovedu pochopit myšlení toho, kdo to
provádí. Ono se opravdu nejedná o maličkost,
už nyní je škoda na vozidle minimálně 12 tisíc
korun. Ještě jednou se omlouvám, ale hledám

možnost, aby si dotyčný člověk uvědomil dosah
svých činů. (red. upr.)
Hana Smetánková
Pozor na novou zónovou značku
Po zavedení zón placeného stání se na několika místech v naší čtvrti, například v ulici
Podolská, objevila značka IZ 8a, o které mnozí
z vás nevědí. Označuje začátek oblasti, kde
platí omezení rychlosti na 30km/h, a zároveň
upozorňuje, že parkování je možné pouze na
placených (modrých nebo fialových zónách)
nebo vyhrazených parkovištích. Značka IZ 8b
označuje konec této zóny. Pozoruhodné je to,
že tato omezení platí v celé oblasti, nikoliv do
následující křižovatky. Zjednodušeně to
znamená, že v oblasti, kde platí ZPS,
nesmíte zaparkovat
jinde než na vyznačených místech, navíc
maximální rychlost je
nikoliv 50 km/h, ale
30 km/h. Nenechte se
tedy nachytat.
Martin Utracki
www.praha4.cz
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Scenárista Pavel Hajný slaví 80. narozeniny:

„Každý z baťovců má úžasnou story!“

N

a svém kontě má řadu filmových a televizních scénářů, ale asi stačí pouhé dva
názvy – Copak je to za vojáka a Sexmise
– aby většina čtenářů věděla, o jak populární
snímky se jedná. Nicméně scenárista Pavel
Hajný, v polovině dubna slavící 80. narozeniny,
je pozoruhodně činný i na poli literárním.

Copak je to za vojáka a polská Sexmise – lze
říci, že jste na tyto dva filmy nejvíce hrdý?
Na to je klasická odpověď, že člověk má rád
všechny svoje děti. Ale ty snímky jsou jen zlomkem mojí práce, protože jsem 20 let pracoval
na Barrandově i jako dramaturg. Kvůli scénáři
k filmu Copak je to za vojáka jsem měsíc strávil
v kasárnách mezi paragány. Už tenkrát to byla
taková romantická sorta vojáků, vždy jsem jim
držel palce. A u Sexmise, na kterou se stála
fronta málem přes celé Václavské náměstí, jsem
jen spoluscenáristou. V Polsku jsem ale měl
mnohem více filmů, podle mne tam měly stejný
ohlas i Zmory (Noční můry), C. K. Dezertéři
nebo Dvojí svět hotelu Pacifik.
Že jste úspěšným scenáristou, to se tedy ví.
Ovšem méně je známé, že jste byl i zakázaným spisovatelem…
To byla moje prvotina Kde teče Tennessee
o klukovi stíhaném státní bezpečností. Dokonce
měl podle ní točit režisér Hynek Bočan film.
Jenomže celý náklad šel ještě před uvedením na
trh v rámci knižního čtvrtka do stoupy. Zavolali
mi z nakladatelství, ať si přijdu alespoň pro
pár výtisků. V takovém tajném skladu mi pak
ukázali nenápadnou knihovničku a řekli: „Pane
Hajný, nesmí vás to mrzet, podívejte se, v jaké
jste dobré společnosti. A ta kniha tam byla
podle abecedy mezi v té chvíli také zabaveným
Hrabalem a Hostovským.“ Nakonec ji někdo

Pavel Hajný je doma obklopen technikou, kterou využívá při přípravě dalších knih.
Foto: Martin Dudek

propašoval na Západ, kde vyšla, i když jen v nákladu asi 800 kusů.
Zůstala vám i po té negativní zkušenosti chuť
psát další knihy?
Tu jsem rozhodně neztratil, mám jich už
osm. Ale v posledních letech se věnuji
baťovskému tématu. Můj strýc, jehož jsem
ani nepoznal, byl totiž u Bati v Indii a napsal
tam i několik knížek. Začal jsem po něm
pátrat a přitom zjistil, že úplně každý z těch
baťovců, co odešli do zahraničí, má úžasnou
story. Takže jsem za poslední dvě desetiletí
sjezdil doslova celý baťovský svět a z toho
vznikly dvě poslední - Marie Baťová - první dáma Zlína a Tomáš Baťa zblízka. Nebo

webová stránka www.BataStory.net. A teď
půjde do kin i celovečerní film o zakladateli
Tomášovi Baťovi, který byl prvním podnikatelským globalistou.
Ještě jsme se nezmínili o vašem bydlišti na
Zeleném pruhu. Jste tu se ženou spokojeni?
Už přes čtyřicet let a velice. Až si říkáme –
zaplať pánbůh, že zrovna tady. Kde je opravdu
až neuvěřitelné ticho, tu a tam i kousek přírody,
čistý vzduch… Děsíme se ale okamžiku, až se
z nově chystaného mostu přes Vltavu přivalí
zácpy i do Jeremenkovy ulice. Ale má první
žena (mám jen tu jednu) vždycky říká, že se
nemáme čeho bát, toho že se stejně nedožijeme… (md)

Čarodějnice se slétnou
na Pankrác
I letos se u Café Na půl cesty bude snoubit zábava
s osvětou, tématem pro tento ročník jsou předsudky, stereotypy a touha žít #beznalepek! A na co se
můžete 30. dubna od 15.00 hod. těšit? Koncerty
skvělých kapel – Zrní, Fast Food Orchestra, Pio
Squad a DunDun. Během dne budou probíhat
také workshopy, prezentace zajímavých projektů
neziskových organizací, focení u Fotonauta,
bublinová show Václava Strassera, pouť a stánky s dobrotami. Akci bude moderovat Banán.
Vstupné je dobrovolné - veškerý výtěžek půjde
neziskové organizaci Green Doors, která pomáhá
lidem s duševním onemocněním. Akci pořádá
Green Doors ve spolupráci s MČ Praha 4 pod záštitou starosty Petra Štěpánka (Zelení/Praha 4 sobě).
Více informací na www.greendoors.cz. (red)
Foto: David Vereš
www.praha4.cz
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Informace k volbám do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu (EP) se konají
ve dvou dnech, v pátek 24. května od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do
14.00 hodin. Pro volby do EP tvoří území České
republiky (ČR) jeden volební obvod.

voličů pro volby do EP údaje ze stálého seznamu
voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR,
který má právo volit ve volbách do EP a má na
území ČR trvalý pobyt, zapsán automaticky do
seznamu voličů pro volby do EP.

Seznam voličů pro volby do EP na území ČR
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách
do EP je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do EP. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního
města, které není územně členěno, úřad městské
části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) v našem případě odbor správních
agend Úřadu MČ Praha 4, se sídlem Praha 4,
Antala Staška 2059/80b. (dále jen „OSA“), pro
každé volby do EP postupem daným zákonem.
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna
do 16.00 hodin) zanese obecní úřad do seznamu

Změna trvalého bydliště
Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci
území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby
do EP (tj. po 14. dubnu 2019), bude na obecním
úřadě v místě předchozího bydliště automaticky
vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do EP.
Aby volič mohl ve volbách do EP hlasovat v místě
nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení
je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového
bydliště nejpozději do 22. května nebo ve dny
voleb okrskové volební komisi ve volební míst-

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat
ve dnech 24. a 25. května 2019
příjmení

jméno (popř. jména)

datum narození

místo narození

titul

adresa trvalého pobytu

PSČ

doručovací adresa (případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
Pokud budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka dostavte se do mzdové účtárny do 31.5.2019.
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. Patro, č.dv. 926; kontaktní telefon : 261192417, 261192406.
Svým podpisem:
 stvrzuji v případě mého přijetí účast na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v jednom ze dní 30.4. a 2.5.2019
(doba zasedání bude cca 1,5 hodiny)
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.

V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.
O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ
OVK A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU ZÁROVEŇ UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ
PRAHA 4 www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.

Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!

Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 1.800,-Kč brutto, pro místopředsedu OVK 2.100,-Kč a
pro předsedu 2.200,- Kč brutto.

Přihlášku lze podat na ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (přes přepážku „Informace odboru
OSA“) v těchto hodinách: po, st 8:00 – 18:00
út, čt 8:00 – 12:00
nebo v Informačních centrech a podatelně ÚMČ Praha 4 v jejich úředních hodinách.
© ÚMČ Praha 4 , odbor OSA 2019
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nosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku
(občanským průkazem s odděleným rohem
a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo
novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před
14. dubnem, nemusí činit žádný úkon; stejně tak
volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp.
městské části nebo městského obvodu.
Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů
na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Potvrzení
je nutné předložit obecnímu úřadu tj. OSA v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května nebo
v dny voleb okrskové volební komisi ve volební
místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Kde lze hlasovat
a) Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu, tj. v našem případě
OSA, je zapsán v seznamu.
b) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad, tj. OSA, na tel.
261 192 411, 261 192 124, 261 192 675 a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku.
Jak si může volič opatřit voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz (VP). S ním může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. VP vydává
obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče
(tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu, tj.
v našem případě OSA).
Volič může požádat o VP ode dne vyhlášení
voleb, tj. od 17. ledna, a to
- osobně nejpozději 22. května do 16.00 hodin nebo
- písemně, tak aby byla žádost doručena obecnímu úřadu OSA nejpozději 17. května v 16.00
hodin. Písemná žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky (nestačí pouhý e-mail).
Obecní úřad tj. OSA předá voliči VP nejdříve
9. května, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání VP, anebo jej voliči zašle.
Na závěr velmi důležité sdělení
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na VP nebo pokud předloží potvrzení
o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP
v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
www.praha4.cz

volný čas

Divadlo
Bez Hranic

Divadlo Na Fidlovačce

Na Jezerce 1451, Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz

1. po 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
2. út 11.00 Pánský klub - veřejná generálka
19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
3. st 11.00 Pánský klub - veřejná generálka
19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka)
4. čt 19.00 Pánský klub - premiéra
5. pá 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
7. ne 17.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
8. po 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
9. út 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
10. st 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka)
12. pá 19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
14. ne 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
15. po 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
16. út 19.00 Generálka (Jiří Hubač)
17. st 19.00 Poslední aristokratka
		
(Evžen Boček)
23. út 19.00 Je úchvatná! (Peter Quilter)
24. st 19.00 Saturnin (Zdeněk Jirotka)
25. čt 19.00 Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
26. pá 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
28. ne 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
29. po 19.00 Práskni do bot (Owen McCafferty)
30. út 19.00 Generálka (Jiří Hubač)

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

2.-30. 4.
Výstava obrazů v Galerii Sue Ryder:
Alan Majer: Barvy krásného vína s původem
(obrazy 2011 - 2018)
Po 1., 15. a 29. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 9. 11.00–17.00 hod. ŘÍZKOVÁNÍ
Přijďte ochutnat různé úpravy řízků do restaurace
Michelský dvůr.
Út–čt 16.–18. 10.00–18.00 hod. VELKÝ
LITERÁRNÍ BAZAR
Od úterý do čtvrtka budou v prodeji české
a cizojazyčné knihy pro dětské i dospělé čtenáře.
Divadelní sál Sue Ryder.
Út–čt 16.–18. 10.00–17.00 hod.
VELIKONOČNÍ MENU
Tradiční sváteční pokrmy, které se váží
k Velikonocům, můžete ochutnat v naší restauraci
Michelský dvůr.
Po–út 29.–30. 10.00–16.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Prodej oblečení za pár korun. Divadelní sál Sue Ryder.
www.praha4.cz

Křesomyslova 625, Praha 4, pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením (pokud se nehraje,
pokladna je uzavřena).
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt,
Ticketmaster, GoOut a Kulturní portal.cz

Út 2. 19.00
Čt 4. 19.00
		
Pá 5. 19.00
So 6. 15.00
Ne 7. 15.00
Út 9. 19.00
St 10. 19.00
Čt 11. 19.00
Pá 12. 19.00
So 13. 15.00
Po 15. 10:30
19.00
Út 16. 19.00
St 17. 19.00
Čt 18. 19.00
Út 23. 19.00
St 24. 19.00
Čt 25. 10.30
19.00
Pá 26. 19.00
So 27. 19.00
Po 29. 19.00
Út 30. 10.00
19.00

Pravda (DNF)
Ženy na pokraji nervového
zhroucení (DNF)
Po Fredrikovi (DNF)
Sugar (Někdo to rád horké) (DNF)
Šakalí léta (DNF)
VZDUCHEM/THROUGH THE AIR (DNF)
Mezi nebem a zemí (DNF)
Eva tropí hlouposti (DNF)
Sugar (Někdo to rád horké) (DNF)
Cizinec (DNF)
Sen noci svatojánské (DNF)
WALLS & HANDBAGS (DNF)
THE LOSER(S) (DNF)
Pravda (DNF)
Famílie (DNF)
Výjimečný stav (DNF)
Po Fredrikovi (DNF)
Srnky - veřejná generálka (DNF)
Šakalí léta (DNF)
Srnky - premiéra (DNF)
Srnky ...a zase premiéra (DNF)
Třetí prst na levé ruce (DNF)
Tučňáci na arše (DNF)
Jeptišky (DNF)

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
Út 2. 19.00 Cesta k zero waste - přednáška
St 3. 15.30 Jarní bazárek - tradiční jarní
		
bazárek oblečení a všeho možného.
19.30 Toman - kinokavárna
Čt 4. 19.30 Mlýny – kultovní představení
		
divadla Sklep
So 6. 19.30 Dva v jednom - autorská komedie
Ne 7. 15.00 Ulhaná princezna – loutková pohádka
Út 9. 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou - tentokrát na
		
téma: do vzdálených krajin
St 10. 19.30 Manželské etudy: Nová generace
		
- kinokavárna
Čt 11. 17.00 Koncert Suzuki studia Praha
Ne 14. 15.00 Jak Martin a Barborka vítali jaro
		- pohádka s dílnou na plstěná
		vajíčka
St 17. 19.30 Kafarnaum - kinokavárna
Út 23. 19.30 Besídka 2019 - tradiční představení
		divadla
St 24. 19.30 Besídka 2019
Čt 25. 19.30 Výběr z Besídek
So 27. 19.30 Bezefšeho - koncert

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

Po 1. 19.30 Sluha dvou pánů - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 2. 19.30 Na Vánoce budu gay…! - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 5. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		
- komedie (Divadlo BLAMA)
Ne 7. 19.30 Dámský krejčí - komedie
		
(Starbag Ateliér)
Út 9. 19.00 Holka odjinud - komedie
		
(Divadlo NeoM)
St 10. 19.30 Racajda - úsměvné monodrama
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 11. 19.30 Neptej se anděla na jméno
		
- komedie (Divadlo Sentiment)
Po 15. 19.30	Limonádový Joe - hudební komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 16. 20.00 Improvizované představení - impro
		
komedie (Improvizace.cz)
St 17. 19.30 Kdy to bylo naposledy? - komedie
		
(Divadlo Starbag)
Čt 18. 19.30 Popel a pálenka - hořká komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Út 23. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster
		
- komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 25. 19.30 Ach,jo!... - monodrama (Divadlo
		Jedenkrát?)
Pá 26. 19.30 Ucho - derniéra drama (Divadlo
		
Komorní Svět)
So 27. 19.30 Vražda sexem - komedie (DIVADLO
		
BEZ HRANIC)
Ne 28. 19.30 Svět divadla: Moje lásky…
		
- komorní talkshow, tentokráte
		
s Marcelem Vašinkou a Ivanou
		
Andrlovou (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 30. 19.30 Stín svobody Voskovce a Wericha
		
(Divadlo Neklid a Strážovické divadlo)

Naše tipy
Krč - Komunitní centrum ADOMA
zve na tyto akce: 25. 4. od 16.00 h.
přednášku spojenou s diskuzí na
téma „Jarní očista jater a žlučníku“.
Přednáší fyzioterapeutka Mgr. Šárka Jankásková. Pravidelná setkání
na téma „Uměním k sebepoznání“
se uskuteční 18. 4., 9. 5., 23. 5.
a 6. 6., vždy ve 14.00 h. Komunitní
centrum ADOMA, Na Strži 40. Tel.:
725 070 061.
Podolí - Rodiče z Prahy 4 mohou už
teď hlásit děti do letního příměstského tábora ve Žlutých lázních.
Od 1. 7. do 30. 8. proběhne devět
turnusů (7.00–18.00 h.), a to pro
děti od 4 do 11 let. Info na e-mailu:
info@slunicka.org nebo na www.
zlutelazne.cz
Brumlovka - Nejen milovníky
historických fotografií přiláká
výstava probíhající až do 22. dubna
v budově Alpha. Na deseti panelech
jsou zachyceny nejdůležitější mezníky našich stoletých dějin, z nichž
každý charakterizuje jednu dekádu
naší historie. Vstup je zdarma.

Café Na půl cesty
Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 608 982 230
So 6. 15.00
Ne 7. 11.00
Čt 11. 10.00 a 16.00
So 13. 15.00
		
Ne 14. 15.00
		
So 20. 		
So 27. 		
14.00
15.00

Bajaja
Zvonečkovské deskohraní
Červená Karkulka
Ferda Mravenec
a kamarádi
Kaima aneb Příběh
z džungle
Nehraje se
Čarodějný rej!
Perníková chaloupka
Čarodějný rej

Akce se koná pod záštitou místostarostky
Ivy Kotvové (Zelení/Praha 4 sobě). Pro více
informací sledujte náš web nebo facebook.
Hrajeme v KC Novodvorská,
Novodvorská 151, Praha 4.
www.zvonecek.info
facebook.com/divadlo.zvonecek
tel. 608 98 22 30

Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz
Po 1. 18.00 Začátek výstavy fotografií Veroniky
		Veselé - příroda, zvláště květiny.
		
K výstavě nebude na přání autorky
		
pořádána vernisáž.
St 3. 20.00 MY TEAR + 21 VEK (oba Mak.)
		
- koncert
Čt 4. 20.00 BECHY & FEE - koncert
Ne 7. 17.00 VEGANSKÁ VEČEŘE
		
- pořádá sdružení Otevři oči!
Út 9. 20.00 BLAME KANDINSKY (Řec.)
		
+ CUMULONIMBUS (Cz) - koncert
St 10. 20.00 NEDRŽTE ZOBÁK - OPEN MIC III.
		- vystoupit může každý
So 13. 20.00 ERAI + GROW GROW (oba Něm.)
		
- koncert
Ne 14. 20.00 FORESIGHT (Pol.) + I AM
		PENTAGON - koncert
St 17. 19.00 BENEFICE pro PSÍ SPOLEK “PES
		NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL” – UFAJR,
		
PERMON, MADEBYTHEFIRE
Čt 18. 18.00 V ČÁRÁCH aneb TUŽKA NA
		ČARODĚJNICE – vernisáž výstavy
Ne 21. 12.00 SPRING SWAP + vegan grill
		
– výměna jarního oblečení a grilovačka
Ne 28. 20.00 HUFF RAID + NON PRESIDENT
		
(oba Pol.) - koncert
Út 30. 15.00 ČARODĚJNICE 2019 – bohatý
		
program až do noci
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senioři
Společenská rubrika
V první březnové dekádě
vstoupila do „klubu stoletých“ v Praze 4
Jaromíra Kostlánová
z Novodvorské.
Oslavenkyni a bývalé dlouholeté průvodkyni, která
ovládá pět cizích jazyků,
přišli do DS Krč v Sulické ulici popřát hodně
zdraví a mnoho milých lidí v okolí zástupci radnice MČ Praha 4. Redakce Tučňáku se k přání
ráda připojuje.
V půli března oslavila
90. narozeniny Věra
Toušková z Krče. Po velké
oslavě s rodinou přijala
vitální dáma i zástupce
radnice Prahy 4 a početnou
skupinu přátel, kteří jí do
dalších let popřáli hodně
zdravíčka a neutuchající životní elán, k čemuž
se připojuje i redakce Tučňáku.
Den po letošní jarní rovnodennosti oslavil již 102.
narozeniny Václav Červenka
ze Spořilova. Jubilant je druhým nejstarším obyvatelem
Prahy 4 a je jen o necelý týden mladší než jeho kolega
z Braníku. Duševně velmi
čilému oslavenci přeje radnice MČ Praha 4 spolu
s rodinou hodně zdraví a sil do dalších let a redakce Tučňáku se k přání ráda připojuje.
Dne 15. dubna oslaví 80. narozeniny Pavel Hajný z Braníku, spisovatel, scenárista
a dramaturg. Hodně zdraví,
radosti v životě a i nadále
chuť k další tvorbě přeje celá
rodina Hajných.
Chcete-li zařadit gratulaci vaší blízké
osobě (od 65 let výše) žijící v MČ Praha 4,
zašlete její foto a stručný text gratulace
včetně místa bydliště (stačí čtvrť) na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
Zveřejnění je bezplatné.

Staropražští Pardálové
zahrají hity Karla Hašlera
Na 9. 5. od 14.00 h. připravila ve velkém sále Nuselské radnice MČ Praha 4 pro své seniory koncert staropražských písniček a známých písniček
Karla Hašlera v podání tria Staropražští Pardálové. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a zazpívat
si při harmonice a houslích známé písničky, které
nestárnou. Výdej vstupenek proběhne 30. 4. od
8.00 do 8.30 h. na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Je nutno se
prokázat občanským průkazem. (red)
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
duben 2019
Podmínkou účasti je věk nad 63 let (ev. ZTP) a trvalé bydliště v MČ Praha 4

Přihlašování vždy od 8.00 hod.!

Werichova vila – prohlídka
s průvodcem

2. 4. od 10.00 h., sraz u vily,
U Sovových mlýnů 501/7, P1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 3.; 30 míst; vstupné 60 Kč

Cyklus „Pražské průchody
a pasáže“ - 2. část komentované
procházky s dr. Havlovcovou

4. 4. od 14.00 h., sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 3.; 35 míst

Přednáška psycholožky Hellen
Holečkové na téma „Počasí
a jeho vliv na psychiku“

9. 4. od 14.00 h., malý sál
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 4. - 50 míst

Velikonoční tvořivá dílna

11. 4. od 10.00 h., sraz klub
Amfora, Pujmanové, P4

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 4. - 20 míst

Procházka s Lesy hl. m. Prahy
v rámci cyklu Pražské potoky
a rybníky – „Meandry Botiče“ (cca
3 hodiny, s průvodcem)

16. 4. od 13.00 h., sraz na
zastávce U Lípy (bus 138)
a končí se na Kozinově náměstí
v Hostivaři

od 8. 4. - 25 míst;
poplatek 50 Kč

Komentovaná prohlídka interiéru
Národního divadla (pro velký
zájem opakujeme)

18. 4. od 14.00 h., sraz u diva- přihlášky na bezpl. linku
dla, Národní, P1
800 100 128 od 8. 4.; 30 míst;
vstupné pro seniory 60 Kč

Komentovaná prohlídka Muzea
pražského vodárenství v objektu
staré filtrace v Podolské vodárně

23. 4. od 10.00 h., sraz u muzea v P4 - Podolí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128

od 15. 4. - 35 míst; zdarma

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Dendrologická zahrada Průhoni- 25. 4. od 10.00 h., sraz
ce – procházka s průvodcem
u hlavního vchodu u poklad- od 15. 4. - 35 míst; vstupné
35 Kč/os.
ny, bus 385, 363 z Opatova
do Čestlice, V Oblouku; 328
Čestlice-Kika
Neseďte doma, přijďte mezi nás (III,) 30. 4. od 14.00 h.,
„Před filipojakubskou nocí“
KC Novodvorská
– zábavné odpoledne s hudbou k poslechu i tanci (ocenění
nejlepších kostýmů čarodějnic
a čarodějů)

výdej vstupenek 16. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34, přízemí MČ
P4, Antala Staška - 150 míst; jen na
vlastní OP!

květen 2019
Trojský zámek - prohlídka zámku 2. 5. od 14.00 h., hod. sraz
s průvodcem a zahrady
před vchodem do zámku

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 4.; 35 míst; vstupné 30 Kč

Neseďte doma, pojďte mezi nás
9. 5. od 14.00 h., velký sál
(IV.) Staropražští Pardálové - za- Nuselské radnice
hrají „Hity Karla Hašlera“ a další
písničky ze staré Prahy

výdej vstupenek 30. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34, přízemí MČ
P4, Antala Staška - 110 míst; jen na
vlastní OP!

Unikátní výstava „Umění loutky“ 14. 5. od 14.00 h., sraz u po- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
na zámku Chvaly představí české kladny zámku
od 29. 4., 30 míst; vstupné
historické loutky
40 Kč/os.
Upozornění! Nechoďte prosím na
akce bez přihlášení!

Telefonické přihlášky přijímány Na uvedených akcích mohou být
podle pořadí, jak se kdo dovo- pořizovány fotografie pro webové
lá, do vyčerpání kapacity.
stránky či periodikum MČ Praha 4.

„Umění loutky“ na zámku Chvaly
Unikátní výstava Umění loutky představí české
historické loutky. Kolekci tvoří loutky a rodinná
divadla z let 1850 až 1950 ze sbírky manželů
Marie a Pavla Jiráskových, chráněné organizací UNESCO. Jsou mezi nimi loutky vyráběné
profesionálně i amatérsky, avšak vždy s láskou
k umění, dětem a divadlu a s úctou k řemeslu.
Komentovaná prohlídka pro seniory z MČ
Praha 4 je zajištěna na 14. 5. od 14.00 h, sraz je
u pokladny zámku Chvaly. Můžete využít MHD.
Pojedete metrem trasy B na stanici Černý Most,
kde přestoupíte na městský autobus, z nástupiště
č. 15 pak pojedete jakýmkoli autobusem na první

stanici Chvaly. Vstupné je pro seniory
40 Kč, v ceně vstupného je i prohlídka zámeckých prostor. Přihlásit se můžete od 29. 4. (red)

www.praha4.cz

senioři
Zájezd do Horního Rakouska
Ústav sociálních služeb v Praze 4 pořádá pro všechny zájemce jednodenní zájezd Horní Rakousko –
Linec. Navštívíte FREISTADT, malebné městečko blízko českých hranic, často neprávem opomíjené.
Konečným cílem bude LINEC, hlavní město Horního Rakouska a významný přístav na Dunaji. Průvodkyně vás provede po těch nejdůležitějších památkách, ale každý si může zvolit způsob, jak si co
nejlépe užít svůj výletní den. Samozřejmostí je i možnost nákupů. TERMÍN: 31. května (pátek). CENA:
650 Kč, včetně průvodce, pojištění léčebných výloh a dopravy. V případě zájmu se ihned hlaste u Radky Novákové, vedoucí klubů seniorů ÚSS4, Podolská 31, nebo na tel. 296 320 370, 606 354 133. (red)

Před filipojakubskou nocí
v KC Novodvorská
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc (poslední
dubnová) je lidový zvyk spojený s pálením ohňů
a vírou v čarodějnice. Tradice oslav této noci
vychází z keltských zvyků a rituálů, kterými lidé
žehnali půdě, aby dobře rodila, a stromům, aby
dávaly zdravé plody. Magické praktiky, jimiž
Keltové vítali světlou část roku (tmavá začínala
na Dušičky), později církev připsala temné moci
ďábla, uskutečňované prostřednictvím čarodějnic. Podoba pálení čarodějnic si i na počátku 21.
století zachovává řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k mnoha změnám.
Odlišná je především funkce, původní sociální,
ochranný a náboženský význam byl nahrazen
funkcí zábavnou a společenskou.
MČ Praha 4 proto připravila pro všechny zájemce z řad seniorů zábavné odpoledne nazvané
„Před filipojakubskou nocí“, které se bude konat
30. 4. od 14.00 h. v Kulturním centru Novodvor-

ská. K poslechu i k tanci budou zpívat zpěvačky
Marta Adámková a Ivana Jelínková s doprovodem. Pokud přijdete v kostýmu či masce čaroděje či čarodějnice, máte šanci vyhrát nějakou
cenu. Vstupenky jsou pro seniory nad 63 let
s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 opět zdarma
a budou se vydávat 16. 4. od 8.00 do 8.30 h.
na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu MČ Praha 4
(Antala Staška 2059/80b). Manželé/manželky
mohou získat dvě vstupenky, pokud předloží
oba občanské průkazy. (red)

Procházka na téma pražské
vodní nádrže
Projekt „Obnova a revitalizace nádrží“ byl
zahájen už po povodních v roce 2002 odbahněním a celkovou rekonstrukcí zcela zničené
Malé říčky ve Stromovce, ale jeho přesnější cíle
a strategie byly definovány až v roce 2005. Od té
doby jsou postupně opravovány, rekonstruovány a odbahňovány rybníky a nádrže v majetku
hl. m. Prahy a jejich okolí je zvelebováno.
Opravy prováděné v 60. a 70. letech již většinou
dosluhují a mnoho rybníků bylo v havarijním
stavu. Do dnešního dne bylo v rámci projektu
opraveno celkem 55 nádrží.
Zajímavou procházku na toto téma připravila pro své seniory MČ Praha 4 spolu s Lesy
hl. m. Prahy. V rámci cyklu Pražské potoky
a rybníky si můžete s průvodcem prohlédnout
místa, kam třeba běžně nepřijdete. Procházka,
která bude trvat cca 3 hodiny, se uskuteční
16. 4. od 13.00 h. Sraz je na autobusové
zastávce U Lípy (pojedete na Kačerov nebo na
zastávku U Labutě a přestoupíte na bus 138).
Končit se bude na Kozinově náměstí v Hostivaři. Poplatek je 50 Kč za osobu. Přihlášky
přijímány od 8. 4. (red)

Z nabídky centra Elpida
Kurz pletení vedený pletařkami
z projektu Ponožky od babičky
Organizace Elpida vás zve na setkání dílny
ostrých jehlic, kterou vedou Marie Čížková
a Marie Horynová, zkušené pletařky z projektu,
Ponožky od babičky. Ať už s pletením začínáte
nebo jste zkušená pletařka hledající společnost
a výměnu zkušeností, neváhejte se přidat. Kurz
se koná pravidelně každý čtvrtek v čase 14.15
-16.15 hod. v centru Elpida na Pankráci, jen
pár kroků od stanice metra (Na Strži 40), a to
v oblíbené jazykové učebně, kde vám zkušené
pletařky pomohou rozvazovat zamotaná klubka
i jazyky. Kurz pro všechny generace je zdarma.

Centrum Elpida

Út 9. 4. 9.30–12.30 h.
Excel – tabulky zábavně
Užitečná pomůcka pro každého.
Po 15. 4. 12.30 –14.00 h.
Lapeni v síti aneb bezpečnost na internetu
Život v době informační.

www.praha4.cz

Veškeré vybavení včetně vln bude na místě, ale
pokud máte své oblíbené háčky, jehlice a vlny,
se kterými chcete pracovat, vezměte je s sebou.
V Elpidě je i malá kavárna, kde si můžete dát
kávu, limonádu a třeba i linecké kolečko. (red)
Foto: Jan Bartoš/Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Po 8. 4. 9.30–12.30 h.
Píšeme ve wordu
Aplikace pro práci s textem a dokumenty.

St 17. 4. 13.30–15.00 h.
Stigma schizofrenie

Ilustrační foto: Lesy hl. m. Praha

Přednáška z cyklu Akademie stáří.
Čt 18. 4. 14.15–16.15 h.
Zapleťte se s námi
Kurz pletení vedený pletařkami z projektu
Ponožky od babičky.
St 24. 4. 13.30–15.00 h.
Sedlák kavalír
Opera žije!
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz
tel.: 272 701 335.

Jak na nás působí
změny počasí?
Změny počasí ovlivňují až polovinu všech lidí.
Nejčastěji se projevují na náladě a ta zase působí
na náš fyzický stav. Někdo je jen unavený a mrzutý, jiným mohou způsobit až zhoršení depresí.
Agresivní chování zase bývá často spojováno
s počasím před bouřkou.
Například již byla prokázána souvislost počasí
s počtem infarktů, úrazů, dopravních nehod,
násilných činů či sebevražd. Budete se divit,
právě psychické ovlivnění změnou počasí je zřejmě významnější než jeho skutečný vliv na tělo
a jeho orgány. Jak a proč se ale náš duševní stav
mění, to je zatím stále záhadou. Nejspíš to bude
souviset se stresem.
Pokud vás toto téma zaujalo, přijďte si vyslechnout přednášku psycholožky Hellen Holečkové, která se uskuteční 9. 4. od 14.00 h.
ve 3. patře Nuselské radnice.
Přihlášky přijímány od 1. 4. na bezplatné telefonní lince 800 100 128. (red)
Tučňák • 4/2019 17

inzerce

Renta z nemovitosti mi dala novou naději

 Paní Jiřina ve svých 66 letech vážně onemocněla a čekala ji náročná a drahá léčba, kterou si jako vdova, která
sotva vystačí s důchodem, nemohla dovolit platit.
„Nechtěla jsem s tím svou dceru
zatěžovat, ale nakonec stejně
poznala, že se něco děje. A společně jsme začaly přemýšlet, jak
situaci vyřešit,“ líčí paní Jiřina.
Léčba byla bohužel tak finančně
náročná, že ani dcera paní Jiřiny
na ni neměla peníze. Půjčku si
Výhody Renty z nemovitosti:

• Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

ani jedna z nich vzít nemohla,
protože by ji neměly z čeho
splácet. A potom se dcera paní
Jiřiny doslechla o Rentě z nemovitosti a zjistila si o ní všechny
Chcete vědět více?

• Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější dotazy na
www.rentaznemovitosti.cz.
• Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
• Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

dostupné údaje. Po schůzce se
zástupcem firmy se jí konečně
trochu ulevilo, protože se tak
pro její maminku objevila nová
naděje.

„Nejdřív jsem měla obavy, že
přijdu o své vlastní bydlení, ale
dcera mi vysvětlila, že i dále zů stanu vlastníkem nemovitosti,
a že kvůli úvěru se potom sníží
dědictví. Měla by to být sice
samozřejmost, ale musím říct,
že mě velmi potěšilo, že pro
dceru je důležitější mé zdraví
než peníze,“ říká paní Jiřina.
„Opravdu jsem se bála, že už
neuvidím vnoučka vyrůstat,“
Poté se paní Jiřina sešla se
svěřila se paní Jiřina se svými
zástupcem firmy FINEMO.
předchozími obavami, „ale
CZ a po podepsání smlouvy jí
prostřednictvím Renty z nemo začala pravidelně jednou měvitosti si mohu dovolit kvalitsíčně chodit na bankovní účet
nější lékařskou péči a lepší léky.
částka, kterou potřebovala na
Získala jsem tak novou naději,“
léčení.
dodává s úsměvem.
SC-391344/01

O P E R E T A
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo 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 TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

SC-391349/01

VeselaVdova_92x86.indd 1

Den celoživotního
ˇ
vzdelávání
& Festival
absolventu°

SC-391351/01

15.10.18 12:02

13. 4. 2019 / 10–16 HODIN / KAROLINUM /
OVOCNÝ TRH 5, PRAHA 1 / VSTUP ZDARMA
Molekulární kuchyně / právo v praxi / záchranáři / hlavolamy /
vyšetření aterosklerózy / TV studio / chemikova zahrádka / origami

www.denczv.cuni.cz
SC-391271/01

inzerce
Souboj Rebelu
TouR

á
Nov !
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2019

Jedinečný dvojkoncert
největších
československých legend
hard and heavy!

Známé hity, nové skladby
a velké společné finále!
Velmi speciální host:

Každý návštěvník koncertu obdrží u vstupu maxisingl se společným hitem Silní a nezlomní!
www.mastersofrock.cz

28. 4. PRAHA

Forum Karlín

SC-391312/05

SC-391106/34

VELKÉ
VELIKOSTI?

Tekro, spol. s r.o.

hledá do sídla firmy
(ulice Višňová)

pracovnici na úklid

kancelářských prostor nepravidelný zástup
za dovolenou a případnou
nemoc. Úklid v časných
ranních nebo odpoledních
hodinách.

kontakt:
j.duskova@tekro.cz
tel. 732 962 514.

SC-391308/01

KOUPÍM starý nábytek
MASÉRKA DO DOMU
dřevěný a z chromových
regenerační masáže
trubek i poškozený, křesla,
židle, psací stoly aj.
odstraňující únavu
Obrazy, hračky, šavle, hodiny,
šetřím váš čas i peníze
housle atd. Platba ihned,
vlastní odvoz.
Marcela Krejzová
Stepan-Mollay_44x30
11: č.: 775 906 596, p. Šmaha
603 440 480 5.2.2014 Tel.
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-391087/03

SC-332421/02

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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

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

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SC-381561/02

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-391048/03

SC-391128/02

Tel. 777 317 278
SC-391145/26

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky
www.pvj-group.cz

SC-391049/03

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

www.gynosanet.medkontakt.cz
Tel.:272 760 016

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Adresa: Svojšovická 3159/1

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

SC-381563/04

VČETNĚ ÚKLIDU

SC-391094/03

SC-381458/16

Tel.: 724 006 275 Tel.: 724 006 275

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

GYNO SANET s.r.o.

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

SC-381530/04

Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

PŘIJÍMÁ
NOVÉ PACIENTKY!

PLATBA
IHNED

23 let jsme tu s Vámi

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

www.NadmerneOdevy-Praha.cz

Gynekologická ordinace na Praze 4

BALKAP, s.r.o.

SC-381562/04

Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

SC-391331/01

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

SC-391156/02

Malířství
Lakýrnictví

„Ano, máme...!”

SC-391049/11

Tomáš Munzar
Instalatér

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-381565/04

SC-381564/04

HUBNUTÍ
S LEHKOSTÍ
+420 722 93 22 87
SC-391245/03

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

servis
Vítání občánků
V lednu a v únoru byli přivítáni starostou
Petrem Štěpánkem a místostarostkou Ivou
Kotvovou (oba Praha 4 sobě / Zelení) noví
občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole 4Pastelky a Kaplická
a příjemnou spolupráci studentům střední
školy Kavčí hory.

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00 Vzdušná x Na Rovinách

10 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00 Klánova x U Vodotoku

10 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

01 16:00 - 20:00 Podolská x K Vysoké cestě

10 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

01 16:00 - 20:00 Plamínkové (u garáží)

11 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

02 16:00 - 20:00 Kamenitá

11 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00 Jiskrova x Na Mlejnku

11 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00 Podolská x U Vápenné skály

11 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

02 16:00 - 20:00 Horáčkova X Bartákova

12 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

02 16:00 - 20:00 Branická x K Ryšánce

12 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

02 16:00 - 20:00 Jílovská (u Údolní)

12 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

02 16:00 - 20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.

16 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

03 16:00 - 20:00 Bítovská

16 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

03 16:00 - 20:00 Baarova - u školy

16 16:00 - 20:00

Ve středu 16. ledna byli přivítáni: Anežka
Ficenecová, Šimon Mrvík, Anežka Píchová, Michaela Kazárová, Eva Ronja Hudečková, Jakub
Linha, Jan Karel Mikyska a Rozárie Mátlová.

Družstevní ochoz x Zdařilá

03 16:00 - 20:00 Na Květnici - u stanoviště tř. odpadu

17 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

03 16:00 - 20:00 Na Veselí x V Občanském domově - změna! 17 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

03 16:00 - 20:00 Lukešova x Bohrova

18 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

03 16:00 - 20:00 Sinkulova x Na Klikovce

18 16:00 - 20:00

V pátek 18. ledna byli přivítáni: Maxmilián
Machek, Mikuláš Hradilík, Tea Trtková, Jakub
Novák, Kristýna Dědičová, Adam Jirouš, Karolína Košťálová, Mia Rejlková, Tereza Hurychová,
Vanesa Pernerová, Jan Kaluža, Anežka Sejkorová, Jiří Jan Brychta, Dan Černilovský, Filip
Vlnař, Jiřina Kaiserová, Edita Vašáková, Marek
Katolický, Julie Schwarzová a Adéla Rožková.
V úterý 5. února byli přivítáni: Samantha Hana
Vraspír, Natálie Nastoupilová, Ema Němečková, Antonín Pokorný, Sofia Liebzeit, Lucie
Kubalová, Anna Jelínková, Viktorie Korandová,
Václav Nepolský, Izabela Dokoupilová, Tomáš
Pospíchal, Ondřej Havel, Zlata Krupníková
a Josefína Sekyrová.

Murgašova

04 16:00 - 20:00 V Hodkovičkách x Jitřní

18 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

04 16:00 - 20:00 Pod Jalovým dvorem

18 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

04 16:00 - 20:00 Na Líše x Na Novině

23 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

04 16:00 - 20:00 Jihlavská (proti garážím)

23 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

04 16:00 - 20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.

23 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

04 16:00 - 20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce

25 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

05 16:00 - 20:00 Psohlavců x Věkova

25 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

05 16:00 - 20:00 Ružinovská x Kukučínova

26 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

05 16:00 - 20:00 Nad Havlem x U Krč.nádraží

26 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

05 16:00 - 20:00 Sládkovičova

26 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

05 16:00 - 20:00 Fillova x Rabasova

26 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

05 16:00 - 20:00 Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 26 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

05 16:00 - 20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)

26 16:00 - 20:00

V pátek 8. února byli přivítáni: Jan Vokřál,
Vendula Botková, Benjamín Nový, Tereza
Navrátilová, Daniel Černý, Karolína Slezáková,
Sebastian García Rebolledo, Ester Hvězdová,
Jakub Kasl, Jakub Čepán, Julie Zelená, David
Fachada, Rebeka Pňačková, Jindřich Zonk,
David Paulovics a Kamila Roubová.

Michelská x U Michelského mlýna

08 16:00 - 20:00 Jižní XVI.

26 16:00 - 20:00

Žilinská

08 16:00 - 20:00 Viktorinova

29 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

08 16:00 - 20:00 Ohradní x Na Křivině

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

08 16:00 - 20:00 Podolská x Pravá

29 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

10 16:00 - 20:00 Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

10 16:00 - 20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.

30 16:00 - 20:00

V úterý 15. ledna byli přivítáni: Vilém Šimek,
Klára Opočenská, Ondřej Pavlíček, Anežka
Vanišová, Samuel Tran, Stella Pompura, Marie
Prátová, Marianna Vyvadilová, Kamila Hanzlíková, Anna Letoštiaková, Josefína Míková, Johana
Matochová, Sebastien Balatka, Monika Turková,
Victoria Bílková, Silvie Nováková a Adéla Nešťáková.

Bezplatné štěpkování

Městská část Praha 4 i v letošním roce zajistila pro
občany žijící na jejím území bezplatné štěpkování
dřevního odpadu do průměru 13 cm (větve ze
stromů či keřů bez drátků a provázků atd.).
Oblast k.ú. Krč a k.ú. Lhotka
13. dubna
09:00 – 09:30 ul. U Krčské vodárny x Pecharova
09:40 – 10:10 ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
10:20 – 10:50 ul. Nad Pískovnou x Přechodní
13:00 – 13:30 ul. Nad Havlem x Višňová
13:40 – 14:10 ul. Zálesí x K Novému dvoru
14:20 – 14:50 ul. Slepá II. u č.p. 248 (parčík)
15:00 – 15:30 ul. Slepá I. u č.p. 192 (parčík)
Oblast k.ú. Krč a k.ú. Braník
13. dubna
09:00 – 09:30 ul. Na Staré vinici x Točitá
20 Tučňák • 4/2019

09:40 – 10:10
10:20 – 10:50
13:00 – 13:30
13:40 – 14:10
14:20 – 14:50
15:00 – 15:30

ul. Dolnokrčská x Nad Obcí I.
ul. Nad Křížkem
ul. Nad Vinohradem x Pod Svahem
ul. Na Rozhledu x Jasná II.
ul. Zapadlá x Zelený pruh
ul. V Podhájí x Za Skalkou

Oblast Záběhlice
27. dubna
9.00 – 9.20
ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
9.30 – 9.50
ul. Roztylské nám.
(parkov. pod pomníkem)
10.00 – 10.20 ul. Severozápadní V - sokolovna
10.30 – 11.00 ul. Severní XI.
(parkoviště u autoservisu)
11.40 – 12.00 ul. Jižní XVII. – u trafostanice
13.00 – 13.20 ul. Roztylské sady
(pod dětským hřištěm)
13.30 – 13.50 ul. Jižní IX. (nad schody ke stanici
metra Roztyly)

14.00 – 14.20 ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
14.30 – 14.50 ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
15.00 – 15.20 ul. Jižní IV. – pod ZŠ
Oblast Hodkovičky, Lhotka
27. dubna
9.00 – 9.20
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.30 – 9.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00 – 10.20 ul. Na Výspě x Polední
10.30 – 11.00 ul. Údolní (parkoviště)
11.40 – 12.00 ul. Nad Údolím x Nad Lesem
(u č.p. 162 a 214)
13.00 – 13.20 ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.30 – 13.50 ul. V Mokřinách x K Dubinám
14.00 – 14.20 ul. Nad Lesem č.p. 119 a 129
(náměstíčko)
14.30 – 14.50 ul. Ohnivcova x Psohlavců
15.00 – 15.20 ul. Psohlavců x Věkova
15.30 – 15.50 ul. Ve Studeném x Vostrého
www.praha4.cz

servis
Naše tipy
Jižní Město - TJ Junior Praha pořádá 28. 4. Jarní výlet s broučky po Milíčovském lese. Určeno
předškolním dětem (3-6 let) s doprovodem.
Sraz v 10.00 h. u Milíčovského dvora. Vstupné
pro nečleny TJ 60 Kč. Na děti čekají zábavné
soutěže i drobná odměna. Vhodné pro kočárky.
Nutno se předem přihlásit. Počet účastníků
je omezen! Info na e-mailu: info @tjjunior.cz,
www.tjjunior.cz.
Kamýk – Jarní bazar dětského oblečení, obuvi,
hraček a dalších dětských potřeb pořádá MC
Balónek. Příjem zboží: 5. a 6. 4. Prodej zboží:
7.-9. 4., výdej peněz a neprodaných oděvů: 15. 4.
Více informací na www.mcbalonek.cz/index.
php/bazar-detskych-veci.
Kunratice - V neděli 7. 4. (14.00–16.00 h). je
připravena akce Den pro jedličku v Kunratickém
lese. Příchozí budou společně sázet bývalé vánoční jedličky, které zimu přežily v květináčích.
Info na www.lhmp.cz, akce je zdarma.
Braník – Akce v kostele sv. Prokopa: sobota 13. 4.
v 9.00 h. mše, v poledne oběd a téma: Oběť
a pokání. Vede: P. MUDr. Mag. theol. Vojtěch
Novák. Neděle 28. 4. v 11.30 h. po mši sv. téma:
Starý zákon: Stvoření člověka aneb jak to vidí
hebrejština (lingvistika), archeologie (texty
Elby, Urgatitu, nálezy v Mari), rabínský výklad
stvoření ženy z muže atd.

Pomoc
Krč - Ve dnech 14.–16. 4. (9.00–18.00 h.) proběhne v Thomayerově nemocnici dobročinný
bazar Centra podpůrné péče.
Můžete si nakoupit oblečení, hračky, knihy
a další různorodé věci. Věci můžete i věnovat,
neprodané zboží bude předáno charitě. Kontakt:
tel. 603 553 951, 261 083 690, e-mail: dobrovolnici@ftn.cz.
Kunratice - Individuální počítačové kurzy
můžete od dubna navštěvovat v PC klubu pro
zdravotně postižené U Zeleného ptáka. Součástí
je i výuka a obsluha tabletů a chytrých telefonů.
Také lze absolvovat kurz angličtiny a cvičení
v sedě. Kontakt: tel. 271913590, 607534184,
www.zelenyptak.cz.
Michle - Sobota 27. 4. od 15.00 hod. Mimořádná přednáška: EXISTUJE DNES IDEÁLNÍ
STRAVA? Od kvality současných potravin
až po hledání lepších možností. Aktivním
přístupem si můžeme uchovat nebo zlepšit
své zdraví. Žít zdravě se vyplácí. Přednáší
Roman Uhrin, autor mnoha knih, ředitel
Ozdravného centra v Lipníku a autor TV
kurzů. KLUB ZDRAVÍ, Společenské centrum, Za Brumlovkou 4 (Bus od metra Budějovická 118 a 170, zast. Brumlovka). Info:
733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup
volný. (red)

Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Kontaktní tel. na řidiče
pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
Trasa A
křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní Ochoz č. 1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

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

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

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

Trasa C
6. 4. - so

křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
ul. Zelený pruh č. 1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

www.praha4.cz

Občanská poradna Proxima Sociale, která poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství
v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních
vztahů, bydlení, rodinného práva, občanskoprávních vztahů, dluhové problematiky, soudního řízení a v řadě dalších oblastí, upravila
provozní dobu osobních konzultací. Nově je
otevřeno v úterý od 9.00 do 17.00 hod., ve středu od 13.00 do 17.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00
do 13.00 hod. Telefonické konzultace probíhají
v pondělí od 11.00 do 16.00 hod., v úterý, středu
a čtvrtek od 9.00 do 16.00 hod. V tuto dobu je
také možné se telefonicky objednat na osobní
konzultaci. Kontakt: tel.: 241 770 232, e-mail:
poradna@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz, Rakovského 3138/2, Modřany. (red)

Lékaři na jednom místě
Nová multioborová klinika byla otevřena na
Budějovické. Na jednom místě zde najdete oční
kliniku, diabetologické centrum i urologickou
kliniku. Celková hodnota investice do přestavby
tohoto zdravotnického zařízení, do technologií
a dalšího vybavení dosáhla téměř 40 milionů
korun. (red)

Přistavení biokontejnerů

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů

24. 4. - st

Změna konzultací v Proxima Sociale

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

Stanoviště
Nad Nuslemi x V Luhu
Družstevní ochoz x Zdařilá
Zelený pruh x Za pruhy
Na Kačerově x Kačerovská
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Zálesí x U lesa
Doudova x Na Lysině
Paprsková x V Kole
Pekárenská x Prostřední
Lukešova x Bohrova
Na Zlatnici x Na Podkovce
V Křovinách x Gončarenkova
(parkoviště se separem)
Nad Obcí II (slepý konec)
Zapadlá x Zelený pruh
Rosečská 1736/15
Mezi Lysinami x V Mokřinách
(u separu)
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)
Nad Lesem č. or. 10
Údolní - parkoviště
Jihovýchodní IX (u trafačky)
Psohlavců x Ohnivcova

Datum	Hodina
6. 4.
9:00 - 12:00
6. 4.
9:00 - 12:00
6. 4.
13:00 - 16:00
6. 4.
13:00 - 16:00
7. 4.
9:00 - 12:00
7. 4.
9:00 - 12:00
7. 4.
13:00 - 16:00
7. 4.
13:00 - 16:00
27. 4. 9:00 - 12:00
27. 4. 9:00 - 12:00
27. 4. 13:00 - 16:00
27. 4. 13:00 - 16:00
28. 4. 9:00 - 12:00
28. 4.
28. 4.
28. 4.
4. 5.

9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00

4. 5.
4. 5.
4. 5.

9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
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na konec
Akrobacii na tyči uvidíte ve sportovní hale Oáza
Nová soutěž v pole sport - akrobacii na
vertikální tyči - ještě nezačala a už trhá
rekordy. Do prvního ročníku se přihlásilo
181 soutěžících včetně finalistů mezinárodních soutěží. Půjde bezesporu o největší
akci v pole sport v České republice. Soutěž
proběhne 4.–5. května ve sportovní hale
OÁZA v Praze 4.
V soutěži Czech Pole Championship mohou
soutěžit děti od 6 let, junioři jsou rozděleni
dle věku a také dle úrovně na amatéry a profesionály, stejně tak ženy, kde je navíc i kategorie elite, ve které se představí nejzkušenější
tanečnice s ambicemi soutěžit i na mezinárodní scéně.
Ty všechny bude hodnotit 13členná porota,
složená z úspěšných pole dance atletů a dalších kapacit taneční scény. (red)

Soutěžte a vyhrajte
sportovní set!
Ve čtvrtek
16. května se
v Eagles parku
v Pálkařské 225
uskuteční Ladies
Day, charitativní
odpoledne plné
sportu a zábavy
pořádané
baseballovým a softballovým klubem Eagles Praha.
Loňský první ročník byl zaměřen na podporu tříleté
Matyldy, která trpí onkologickým onemocněním
ledvin. Letošní akce bude zaměřena na ženy,
maminky a děti. Součástí akce bude bohatý
sportovní program, atrakce pro děti, pestré
občerstvení a exhibiční extraligové softballové
utkání žen. Ladies Day přijdou podpořit herec
Lukáš Pavlásek, instruktorka Hanka Kynychová,
moderátorka Jana Švecová a další. Výtěžek
letošního ročníku bude věnován nadaci Hanky
Kynychové a České olympijské nadaci.

Fakta
• pole dance se v ČR začal vyučovat v roce 2008
• za posledních 10 let vzrostla jeho oblíbenost
natolik, že v ČR existuje přes 70 tanečních
studií, kde výuku najdete
• Česká republika patří mezi nejúspěšnější
země a z mistrovství světa pravidelně vozí
cenné kovy – z mistrovství světa v pole sport
2018 dovezla 5 medailí, z toho dvě zlaté
• pole dance se neustále vyvíjí – vznikají
nové prvky a přechody; krása pole dance
spočívá v nutné všestrannosti atletů – musí
prokázat vysokou úroveň síly, flexibility
i schopnost provést dynamické kombinace,
seskoky a salta

Soutěžní otázka:
Kolik mistrovských titulů zatím získal klub
Eagles Praha?
a) 103
b) 203
c) 212

Více informací o soutěži na www.czechpolechampionship.cz. Foto: CPCH

Praha hledá pěstouny aneb Pomozte dětem najít rodinu
Manželský pár z Prahy přijal v roce 2016 do
pěstounské péče sourozence Dominika (11),
Vladimíra (12) a Janu (13).
„Když obě naše děti dospěly, přemýšleli jsme,
co dál. Uvědomovali jsme si, že máme dostatek
času a energie, abychom se ještě do něčeho
pustili. Čtete si letáky, hledáte si informace
a ono to začíná do sebe zapadat. Začíná to dávat
smysl. Společně jsme se rozhodli, že pomůžeme
cizím dětem. I naše dospělé děti souhlasily,“
vzpomíná pěstounka na období rozhodování,
zda se stát náhradními rodiči.
Bohužel, pěstounů má hlavní město Praha stále

nedostatek. Proto hledá pěstouny zejména pro
sourozenecké skupiny a starší děti i pro děti
s handicapem. „Snem každého dítěte není
ústavní výchova, ale žít a vyrůstat v láskyplné
náruči alespoň jednoho rodiče zajišťujícího pro
něj stabilní a bezpečný domov,“ uvádí psycholožka Radomíra Bednářová.
Chcete-li se o náhradní rodinné péči dozvědět
více, obraťte se na sociální odbor, oddělení
sociální prevence Úřadu městské části Praha 4
(Antala Staška 2059/80b), kontaktní osobou je
Libor Kovařík, e-mail libor.kovarik@praha4.cz,
telefon 261 192 203. (red)
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Soutěž

Nápovědu najdete na www.eagles.cz
Správnou odpověď zašlete do 12. 4. 2019 na
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři
výherci získají sportovní set (čepice, mikina
a tričko z fanshopu Eagles). Výherci
z březnového čísla (správná odpověď c – 80 let):
Marie Buřilová, Dagmar Svobodová
a Michal Molhanec. Gratulujeme!

Secondhand pomáhá
handicapovaným
Nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s.,
která již 20 let pomáhá lidem s tělesným
postižením, otevřela novou pobočku charitativního obchůdku Koloběh v Nuselské ulici
70 (vchod z ulice Pod Pramenem).
Koloběh je charitativní secondhand, jehož
cílem je vytvoření pracovních míst pro zaměstnance s tělesným handicapem. Obchůdek nabízí dámský, pánský i dětský textil,
hračky, bižuterii a obuv. Otevírací doba je
každý všední den od 10.00 do 17.00 h. (red)
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inzerce

SE MĚNÍ
Už jste si toho všimli? Na Arkádách se něco děje! Otevírají se nové obchody, některé se v obchodním
centru stěhují na jiné místo, v dalších se intenzivně pracuje. Oblíbené OC Arkády Pankrác totiž letos prochází zásadní restrukturalizací, která se dotkne více než stovky obchodů.

NOVÉ ZNAČKY, MODERNÍ PRODEJNÍ PLOCHY
Vedení OC Arkády Pankrác se rozhodlo dát svým zákazníkům dárek za jejich věrnost. Už od začátku
roku mění podobu obchodů, rozšiřuje nabídku stravování a modernizuje obchodní centrum. Na co se
zákazníci mohou těšit?

NOVÝ FOOD COURT A VÍCE RESTAURACÍ
NOVÝ SUPERMARKET A BISTRO DELMART
VĚTŠÍ NABÍDKA MÓDY
NOVÉ ZNAČKY A SLUŽBY
Restrukturalizace bude téměř hotova v srpnu, dotkne se až 80 % prodejních ploch. Veškeré hlučné práce probíhají v noci, tak aby se nedotkly běžného denního provozu centra.
www.arkady-pankrac.cz
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Jaro visí
ve vzduchu!

JARO SE V PLNÉ SÍLE HLÁSÍ DO DOMÁCNOSTI
I DO ŠATNÍKU. ZASKOČTE K NÁM KDYKOLI PRO JARNÍ
MÓDU NEBO NA PRAKTICKÉ NÁKUPY.

POMOZTE NÁM VYZDOBIT OBŘÍ KRASLICI
17. DUBNA / 14:00–18:00
DÁLE SE MŮŽETE TĚŠIT NA VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI,
BARVENÍ VAJÍČEK A PLETENÍ POMLÁZEK.
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