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Vše nejlepší do nového roku
přeje MČ Praha 4

Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Na svém zasedání 27. listopadu Rada městské části Praha 4:
JMENOVALA
- podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve spojení s § 94 odst. 2 písm. g) zákona
č. 131/2000 Sb. (zákon o hl. městě Praze), vše ve
znění pozdějších předpisů, Mgr. Jana Vondrouše
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova
1003 s účinností od 6. 1. 2020 se zkušební dobou
v délce 6 měsíců; a Mgr. Víta Šolleho na vedoucí
pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 4,
Nedvědovo náměstí 140, s účinností od
6. 1. 2020 se zkušební dobou 6 měsíců;

SOUHLASILA
- s prodejem části pozemku parc. č. 898/3 o výměře 52 m2 v k. ú. Michle ve vlastnictví hl. m.
Prahy za účelem zajištění průjezdu na pozemky
ve vlastnictví žadatele a zajištění parkovacích
stání pro nájemce administrativní budovy č. p.
18 v ul. Michelská ve vlastnictví žadatele;
- pouze s pronájmem pozemků parc. č. 902/1
o výměře 237 m2 a parc. č. 902/2 o výměře
99 m2 oba v k. ú. Michle ve vlastnictví hl. m.
Prahy za účelem zajištění parkovacích stání
pro nájemce administrativní budovy č. p. 18
v ul. Michelská ve vlastnictví žadatele;

ZAUJALA
- souhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 3054/1 o výměře cca

153 m2 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m.
Prahy za účelem vybudování příjezdu na
pozemek ve vlastnictví žadatele;
- souhlasné stanovisko k výpůjčce pozemku
parc. č. 56 o výměře 40 m2 v k. ú. Hodkovičky
ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem využití
pozemku zastavěného barokní kapličkou
k setkávání občanů a bohoslužebným účelům;

POŽADUJE
- v územní studii Sídliště a okolí budoucí
stanice metra D Libuš preferovat variantu
ukončení prodloužené tramvajové trati ze
stávající zastávky Levského až u budoucí
stanice metra D Nové Dvory. Z hlediska
dopravní obslužnosti širšího území je toto
řešení vhodnější oproti variantě ukončení
tramvajové trati již u budoucí stanice
metra D Libuš;

ROZHODLA
- zveřejnit záměr prodeje volné bytové
jednotky č. 727/32 v domě na adrese
Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně
ideálního spoluvlastnického podílu ve výši
4090/168920 na společných částech domu
a ideálního podílu ve výši 4090/168920 na
zastavěném pozemku parc. č. 1034 zapsané
na LV 9933 pro katastrální území Michle
obec Praha a okres hl. m. Praha u Kata-

strálního úřadu pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha za minimální
cenu 3.050.000 Kč;
- uzavřít se společností EUROPLAKAT spol. s r.o.,
se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8,
smlouvu o právu provést stavbu nad pozemkem
parc. č. 1263/17, katastrální území Krč, Praha 4,
za účelem provedení stavby pro reklamu na
štítovou zeď domu č. p. 1019, Antala Staška, katastrální území Krč, Praha 4, a to za pravidelnou
úplatu ve výši 240 Kč/rok bez DPH. Smlouva
o právu provést stavbu se uzavírá pro účely stavebního řízení dle §110 odst. 2 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon);
- zveřejnit na úřední desce městské části
Praha 4 záměr změny podstatné náležitosti
smlouvy o nájmu ze dne 19. 3. 1993, ve
znění pozdějších dodatků, uzavřené se
spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Praha 4 – Michle, se sídlem Vídeňská 744/2, Praha 4, na pronájem stavby
nezapsané v katastru nemovitostí a částí
pozemků parc. č. 2207/1 a parc. č. 2208,
vše katastrální území Krč, Praha 4,
spočívající v zúžení předmětu nájmu
o části pozemku parc. č. 2207/1 a parc.
č. 2208 o celkové výměře 1.044 m2, katastrální území Krč, Praha 4 a v úpravě výše
nájemného z 27.360 Kč/rok na nájemné ve
výši 22.140 Kč/rok.

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

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

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Zprávy z hlavního města Prahy
Cena vody v Praze příští rok
vzroste skoro o pět procent
Pražané zaplatí v roce 2020 za tisíc litrů vody
81,82 korun bez DPH. Ve srovnání s předchozím
rokem tak cena vzroste o 4,9 procenta. Cena
vodného a stočného v Praze zůstane i po zdražení
na úrovni celostátního průměru a ve spotřebním
koši Pražanů představuje 1,4 % čistého příjmu
domácnosti. Průměrný Pražan utratí za vodné
a stočné měsíčně asi 270 korun, což je zhruba
9 korun denně. Jeden litr kvalitní pitné vody stojí
zhruba osm haléřů. (red)
Mobilní aplikace PID Lítačka
nově i v mobilním telefonu
V Praze a ve Středočeském kraji se mohou od
prosince cestující odbavit také prostřednictvím
mobilního telefonu. Nová aktualizace mobilní
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aplikace PID Lítačka, která byla vydána v pilotním provozu, umožňuje cestujícím převést si
zakoupené dlouhodobé časové kupóny do mobilní
aplikace a cestovat v rámci Pražské integrované
dopravy jen s mobilním telefonem. Je to další krok
ke zjednodušení a digitalizaci odbavování v regionálním dopravním systému PID Lítačka, který
propojil Prahu se Středočeským krajem. (red)
Zastávka Sídliště Pankrác se musela přestěhovat
Z důvodu výstavby domu na křižovatce ulic Milevská a Pujmanové došlo k trvalému přemístění
zastávky Sídliště Pankrác ve směru Pankrác pro
autobusové linky číslo 134, 188 a 193. Zastávka je
posunuta v ulici Pujmanové přibližně o 60 metrů
po směru jízdy do čela nově vybudovaného zálivu, 40 metrů za přechod pro chodce a přibližně
65 metrů před křižovatku s ulicí Hvězdovou. (red)

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Praha 4 podpoří farnosti, náboženské obce
a společnosti
MČ Praha 4 poskytne finanční dary ve výši
300.000 Kč šesti farnostem, náboženským
obcím a společnostem, které působí v Praze 4.
Na základě jejich žádostí o tom rozhodla Rada
MČ Praha 4. Po 50 000 Kč na opravy, úpravy
a provoz svých farností získaly: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava a sv. Pankráce;
farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Braníku; Římskokatolická farnost u kostela
Narození Panny Marie v Michli, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa v Braníku
a Náboženská obec Církev československá
husitská v Krči.
Společnost Ekumenická síť pro aktivity
mladých o.p.s., se sídlem v Braníku, obdrží
rovněž částku 50 000 Kč na rozšíření projektu
pravidelné týdenní potravinové výpomoci znevýhodněným obyvatelům z Prahy 4. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
zdravím vás v novém roce 2020.
Určitě všichni věříme, že bude
lepší, nebo aspoň stejně dobrý
jako ten uplynulý. To, jaký
opravdu bude, záleží tak trochu
na nás všech, na vzájemném respektu a toleranci, na
schopnosti si naslouchat, nejen
se překřikovat, umět vyslyšet
a přijmout názor jiných lidí
minimálně jako důvod k zamyšlení. To bych si přála a zároveň
právě tohle přeji vám všem.
V letošním roce nás v Praze 4
čekají dvě velké investice,
dokončení revitalizace koupaliště na Lhotce, které chceme
vybavit sportovišti a herními
prvky, což vám umožní tento
krásný přírodní areál využívat i mimo koupací sezónu.
Připravujeme výstavbu domova
pro seniory v Hudečkově ulici.
Není tajemstvím, že populace

stárne a postarat se o seniory
patří k důležitým povinnostem
společnosti.
Na posledním prosincovém jednání zastupitelstva jsme projednali a schválili rozpočet, který
nám tyto investice umožní. Je
v něm pamatováno také na
školství, sociální služby, opravy
bytů či budování bezbariérových
přechodů.
Nepochybně budeme pokračovat
v pořádání akcí, kulturních
a sportovních, akcí pro seniory
i pro celou rodinu, které jste
si oblíbili. Začínáme tradičním novoročním koncertem
v Nuselské radnici, na který od
února do května naváže cyklus
hojně navštěvovaných Jarních
koncertů.
Informace o tom, co se v Praze 4
chystá, najdete v dalších vydáních Tučňáku.
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Hodkovičky: malebná
část Prahy 4, proslulá
svou zelení i prvorepublikovými zájezdními
hostinci. Jak se tu žije?
Branické ledárny:
Praha 4 chce zachovat unikátní ráz této
lokality, a co na to
developer?
Jezerka: v parku před
divadelní budovou
probíhá obnova altánu,
přilehlých schodišť
i zídek.
Lidé z Prahy 4:
Dobrovolný hasič Robert (12) ze ZŠ U Krčského lesa zachránil život
kamarádovi.
Jezdím jako člověk:

Praktické rady pro
bezpečný pohyb cyklistů
a automobilistů po městě.

Naše tipy

JA R N Í KONCERT Y
na Nuselské radnici
Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

•

TAKOVÁ MUZIKANTSKÁ RODINA...
27. února 2020, 17 hodin
Tři bratři: Lukáš Klánský (klavír), Daniel Klánský (baryton),
Adam Klánský (violoncellista)
Antonín Dvořák, Petr Iljič Čajkovskij

KARNEVAL
HRY A SOUTĚŽE

19. března 2020, 17 hodin
Rodiče a děti:
Lucie Sedláková-Hůlová (housle) a Martin Sedlák (violoncello),
Magdalena a Lukáš (housle a violoncello)
George Frideric Handel, Antonín Dvořák, Josef Suk
16. dubna 2020, 17 hodin
Zpěvák-klavírista a jeho matka manažerka:
Honza Jareš s kapelou
„Doktor duší“ (komorní recitál)
21. května 2020, 17 hodin
Jiří Benda a jeho melodram:
Marta Hrachovinová a Filip Sychra (recitace),
Daniel Wiesner (klavír)
Český melodram od baroka po současnost
Vstupenky na koncert v ceně 50,- Kč v prodeji
od 4. února 2020 na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

www.praha4.cz

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

15:00 25. 1. 2020
PODOLSKÁ SOKOLOVNA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Hodkovičky sousedský ráz dosud

Hodkovičky byly proslulé zahradními restauracemi. Foto: archiv JF

Příjemná čtvrť s množstvím zeleně a kdysi
proslavená také letními sídly movitých
Pražanů a zahradními hostinci. To jsou
Hodkovičky, jedna z malebných i nejmenších
částí Prahy 4.
Poprvé byla osada Hodkovičky zmíněna v historických pramenech již ve 13. století. Tehdy ji
král Václav I. daroval jednomu z vyšehradských
kanovníků, aby mu později tuto výsadu odebral
a celou ves raději věnoval vyšehradské kapitule
s dovětkem „na lepší stravu v čase postním.“
Přes Hodkovičky se pak přehnaly dějinné události, kdy obec chvíli vlastnili kališničtí Pražané
a pak opět královská moc. Hodkovičky se staly
součástí konfiskací i po bělohorské bitvě. Je
tedy poměrně zajímavé, že o malou a téměř
vylidněnou osadu (například v roce 1869 tu žilo
jen 155 obyvatel) byl mezi mocnými takový
zájem. Zřejmě to bylo způsobeno tím, že výnos
ze dvora Hodkoviček sloužil k hospodářskému
zajištění novoměstských špitálů u kostelů sv.
Alžběty a sv. Bartoloměje.
Hodně se v Hodkovičkách změnilo v předminulém
století s touhou Pražanů mít svá letní sídla daleko
od ruchu velkoměsta, ale zase ne moc daleko od
civilizace. Část Hodkoviček se proměnila ve vilovou čtvrť plnou zajímavých staveb. Ne náhodou
si je jako místo pro život vybrala řada osobností,
mimo jiné dlouholetý kancléř prezidenta Masaryka Přemysl Šámal či oblíbený zpěvák našich babiček Rudolf Cortés. Roku 1960 se Hodkovičky staly
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součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990
součástí městské části Praha 4. Dnes tu na ploše
dvou kilometrů čtverečních, v krásném přírodním
prostředí žije 3500 obyvatel. Ovšem sousedský ráz
obce ještě nezmizel.

Milá setkání po letech
Již 25 let tu místní obyvatelé pořádají každoroční setkání Přátel Hodkoviček. „Původní
myšlenkou této akce bylo opět se sejít s rodáky
a současnými obyvateli Hodkoviček. Na setkání
přijeli lidé nejen z Prahy a Čech, ale i z Evropy, Ameriky i Austrálie. Mnozí se neviděli
desítky let a byli rádi, že se po tolika letech
opět setkali,“ říká jeden z organizátorů setkání
František Kolín a přidává malou perličku:
„Například výtvarník Zdeněk Miler na setkání
rozdával dětem plyšové postavičky krtečka.“
Místním pomáhá i současná Rada MČ Praha 4,
která v listopadu zaujala souhlasné stanovisko
k výpůjčce místního pozemku zastavěného
barokní kapličkou k setkávání občanů a bohoslužebným účelům. V Hodkovičkách také v roce
1936 založilo 24 členů v hotelu Lesan Ústřední
sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného
zvířectva - předchůdce Českého svazu zahrádkářů, který ukončil činnost po 80 letech v roce
2016. „Z dětství si třeba vybavuji, že jsme si na
skále v Hodkovičkách hráli na horolezce a chodili sbírat zkameněliny, v břidlici se nacházely
graptoliti a vzácně mušle,“ přidává ještě osobní
vzpomínku František Kolín.

Vzpomínky ze vsi
A další historické útržky jsou zachyceny ve
zbrusu nové knize dalšího patriota Hodkoviček
Jiřího Firsta. Ten napsal a vlastním nákladem
vydal publikaci s názvem Na vsi v Praze.
„Povídky se týkají osob a událostí, které mě za
skoro osmdesát let života v této čtvrti oslovily,“
prozradil autor, vysokoškolský učitel na ČVUT
a tvůrce skript, učebnic či populárně vědeckých článků o historii motorismu. „Impulsem

Vzpomínka na život v Hodkovičkách.
Foto: archiv JF
www.praha4.cz
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d neztratily
k sepsání mých vzpomínek byla společenská
setkání u mne v garáži. Tehdy jsem si vyslechl od mladších a nově přistěhovaných, že tu
vlastně nikoho neznají a nejsou obeznámeni ani
s historií Hodkoviček. Proto jsme začali pořádat
pravidelné srazy místních a já stále v hlavě nosil
námět na knihu. Až jsem se k jejímu sepsání odhodlal,“ dodal Jiří First. V jeho knize tak znovu
ožívají hodkovičské postavy hajného, převozníka či vorařů nebo dějinné události jako stavba
mostu Inteligence. O knihu si můžete zasoutěžit
v únorovém Tučňáku, nedočkavci si ji mohou
rovnou objednat za 200 korun u Jiřího Firsta na
tel. č. 737 380 786. (md)

Jiří First oživil historii Hodkoviček knihou Na vsi
v Praze. Foto: Dominik First

Co kdysi řekli
o Hodkovičkách
Výtvarník Zdeněk Miler: „Hodkovičky již
nejsou výletním místem Pražanů, ale i přesto
zde zůstal zelený pás okolo kopce. Bydlí tady
veverky, je tu plno strak a sojek, i kukačka se
občas ozve. Přes všechny civilizační změny je
zde pěkné bydlení.“
Spisovatel Ivan Klíma: „Když byly naše děti
malé, chodili jsme s nimi na procházky do pražských lesů. Jednou jsme došli do Hodkoviček
a mě napadlo – tady bych chtěl bydlet. Vypadalo
to jako neuskutečněný sen, ale jako zázrakem
se nám podařilo vyměnit družstevní byt za byt
ve vile. Stojí kousek od lesa, v místě, kde dodnes
panuje krásný klid. V tom bytě žijeme dodnes
a dětem se podařilo získat bydlení kousek od
nás – což svědčí o tom, že jsme se všichni stali
patrioty téhle pěkné a prastaré obce.“
(Zdroj: Praha 4, r. 2001)
www.praha4.cz

Jiří First: Třešňovka
Višně, třešně, chrupky, vajxle, sakura. Ovoce,
které zraje jedno z prvých v roce a než uzraje
do sladka, stačí ho sezobat kosové a drozdi
nebo otrhat nedočkaví kluci. Za košilí pekelně
studí, kór když pustí šťávu. Peckovina. Pecky
o průměru kolem osmi milimetrů jsou dobré
jako munice vystřelovaná z podpalce a ukazováku nebo k vyřezávání miniatur nebo výrobě
růženců. Nejlepší k výrobě růženců z miniatur,
jak bylo vidět na výstavě.
Návod, jak zhotovit ze staré pecky miniaturní
košíček pro hodně malou Karkulku: Pecku musíte
úplně ocucat, až na ní nezbyde nic z třešňové dužiny. Doporučuje se ocucat pecek více, kdybyste něco
pokazili. Pak vezmete hodně ostrý nůž, pecku pevně podržíte mezi palcem a ukazovákem levé ruky.
Pokud jste leváci, tak samozřejmě obráceně, pokud
jste přeučení leváci, tak nevím. A z koule pecky
začnete ořezávat vrchlík. Když se vrátíte z chirurgie
v Krči, opakujete proces s využitím jiných prstů tak,
aby stehy na palci nepřekážely.
Věděli jste, že kilo třešní vyjde v Mexiku na
patnáct dolarů? Je to tam vzácné ovoce a skoro
se nevyskytuje.
Založit na severních svazích Hodkoviček
třešňový sad napadlo prý někoho v Branickém
pivovaru hned po první válce. Kdo by čekal od
pivovaru chmel, hluboce by se mýlil. Chápu,
že na severních svazích by ani vinná réva nijak
rychle nešla. Ani sáňky a lyže, ale komu by
záleželo na rychlosti? Jakmile napadl prvý
poprašek, někdy to bylo už na konci listopadu,
dřely sáně a lyže třešňovku na hlavní cestě
a kolem ní, od ulice Nad údolím až k Fidlerům.
V tomto středisku zimních sportů rodiče šplhali
nahoru v zápřahu saní a děti na kozlíku volaly
„rychle, rychle, neodpočívej!“ Dole byli spolu
za šest vteřin. A znovu. Když se začalo smrákat,
zatřpytil se sníh odrazem světla z pouličních
lamp, které s intenzitou hřbitovních svíček
osvětlovaly sousední schody do Braníka. Rodiče
s malými dětmi odešli domů. V ten čas se saně
staly tandemovými. Dva kulichy za sebou,
vpředu holčičí a v tandemu kluci. Bylo to kvůli
bezpečnosti. Při sešupu kluci přidržovali holky
kolem hrudníku, aby se nic nestalo. Tam, co
se větrovka zvedala, byly úchyty nejúčinnější.
Višně byly do jara zapomenuty. Než v květnu

rozkvetou jak ohňostroj. Zkoumali jste někdy, jak
vypadá kůra kmenů třešní? Ta se odvíjí v tenkých
proužcích, jen občas to zadrhne, zrovna když to
chcete někomu ukázat. Musí se to pak dělat ve
dvojici. Ta, která vám pomáhá, může mít i nalakované nehty. Její ruku podržíte v zápěstí. Když
se to děje v květnu, uprostřed rozkvetlé višňovky,
zastavte čas. Podle kůry se pozná třešeň od višně
a chrupka od vajxle. „Chceš to na bublaninu, nebo
džem?“ neomylně jsme zamířili ke stromům patřičné odrůdy. „Tyhle můžeš rovnou vymačkat do
akumulátoru tátovy Ajrovky. Není lepší kyseliny
na světě.“ „Tyto nejdou zavařit, mají v sobě málo
cukru,“ věděl každý.
„Nevadí, že jsou některý červavý nebo nazobaný, to dělají kosi, znamená to, že mají dost
cukru,“ řekl pan Václavík nad několika závity
měděných trubek, vtěsnaných do prádelního
hrnce s vodou. Z hrnce trčely dva konce trubek.
„Tady do toho konce bude vcházet varna a tady
bude kapat hotovej kiršnap,“ vysvětloval princip
destilačního přístroje. Měl bych vysvětlit, že
pan Václavík byl napůl Němec a česky se nikdy
úplně nenaučil. Jeho žebíky (hřebíky) a šešato
(řešeto) mi zní dodnes v uších. „Prosím tě, na
co jste měli doma řešeto?“ zeptala se mě manželka o třicet let později.
No přece na to, abychom ho jako kluci přidrželi
před očima pana Václavíka s otázkou co to je?
A pak se dlouho „šechtali“ nad jeho českoněmeckou odpovědí. Že „kiršnap“ je třešňovice, jsem
pochopil hned. Oheň pod varnou zaplál v neděli
po obědě. K výbuchu došlo ve 14.30, jak uvádí
protokol pojišťovny. I datum tam je, ale nepamatuji si ho. Hřib nad Hodkovičkami se rozplynul
brzy navečer. Jistě vím ještě to, že čtrnáct dní
předtím jsem chodil kolem sudů, ve kterých cosi
bublalo, a zacpával jsem si nos. Smrad, který se
ze sudů šířil, byl těžší než smrad rasova pytle
(nejde o šourek pohodného, ale pytel, do kterého
se sbírala uhynulá zvířata). Když, už později,
byla kvasící kejda ve varně, začalo vonět okolí,
jako kdyby se pekly koláče. Od té doby, když se
u nás pečou koláče, čekám výbuch.
Veškeré příběhy, se kterými se s vámi v těchto
odstavcích dělím, jsou založeny na pravdě.
V drobnostech se mohou také lišit. Přineste
láhev třešňovice a já vám ukážu, kde se to
všechno stalo.

Zelení i krásnými výhledy jsou Hodkovičky pověstné. Foto: Lesy hl. m. Praha
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Zákazníci mohou i nadále
nakupovat sýry v Nuselské
Oblíbená prodejna sýrů v Nuselské ulici zůstává. Po odchodu specializovaného lahůdkářství
prostory převzal nový nájemce, ale zákazníci
o své oblíbené produkty nepřijdou. Radnici
MČ Praha 4 se podle místostarosty Michala
Hrozy (TOP 09) podařilo dohodnout s novým
nájemcem, aby převzal do své tradiční nabídky
i sortiment sýrů. Obyvatelé Nuslí se tak mohou
těšit na zachování prodeje oblíbených sýrů spolu s nápoji a dalšími potraviny, které prodejna
nově poskytne. (red)

Praha 4 chce zachovat unikátní
ráz lokality Branických ledáren

Praha 4 vyhlásila dotace na rok 2020
Od 6. do 15. ledna 2020, a to až do 17.00 hodin,
mohou žadatelé podávat na Úřadu městské části
Praha 4 své žádosti o dotaci na letošní rok. Praha 4 zveřejnila jednotlivé dotační programy
2. prosince 2019 na úřední desce a na svém
webu www.praha4.cz. O žádostech bude rozhodnuto do 30. dubna 2020. (red)
Proti výstavbě obytného domu v Polední
Vedení MČ Praha 4 se zcela ztotožňuje s obyvateli, kteří podepsali petici proti výstavbě obytného domu v ulici Polední. Právě zde by měl
vyrůst objekt se čtyřmi nadzemními podlažími,
který zahrnuje osmnáct bytů a pouhých čtrnáct
parkovacích stání. Podle vyjádření Patrika Opy
(ODS), radního pro územní rozvoj a výstavbu,
by navrhovaný projekt nejen změnil charakter
lokality z vilové zástavby na prostředí zahuštěné bytovými domy, ale také zhoršil dopravní
obslužnost v okolních ulicích. (red)
Dívka s hrozny se stěhuje

Od roku 1964 jsou Branické ledárny chráněnou stavební památkou.

Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu ani s prodejem
pozemků, které se nacházejí mezi Branickými
ledárnami a ulicí Modřanskou. Chce naopak zachovat jedinečný ráz této lokality. Předložená studie,
která má sloužit jako podklad pro revitalizaci areálu
ledáren a jeho okolí, v některých svých částech totiž
nerespektuje jejich památkovou podstatu.
Zpracovaný koncept přeměny lokality počítá
s jejím otevřením, odstraněním bariér a doplněním novými funkcemi, které mají zajistit využití
v průběhu celého dne i celého roku. Jedná se
například o loftové byty, coworkingová centra,
obchodní plochy, kontejnerové kanceláře,
sociální, kulturní a komunitní centra, muzeum
vodní plavby, restaurace či mateřskou školku.

Přeměna musí být důstojná
„Bohužel společnost, která chce tento projekt
uskutečnit, navrhuje také budovy s šestnácti

nadzemními podlažími a hustější zástavbu
okolo bývalých strojoven výtahů. Ta částečně
vytvoří bariéru původního oplocení. Další plánovaný rohový objekt by navíc tuto celou část
uzavřel,“ upozornil Patrik Opa (ODS), radní MČ
Praha 4 pro územní rozvoj a výstavbu.
Ledárny jsou pozdně secesní průmyslový areál
a celá lokalita si určitě přeměnu zaslouží. Ta ale
musí být podle Patrika Opy důstojná a koncepčně navazovat na její podstatu.
„Nemáme žádné námitky k zástavbě podél
Modřanské ulice a vítáme víceúčelové využití
areálu. Nemůžeme ale souhlasit s navrženým
výškovým objektem a možným odstřihnutím
ledáren od břehu Vltavy. Pokud dojde ve studii
ke změnám těchto problematických částí, velice
rádi ji podpoříme,“ dodal.
O usnesení Rady MČ Praha 4 byl informován
Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
a odbor hospodaření s majetkem. (red)

Hlavní město konečně zahájilo demolici ruiny ve Znojemské

Kamenná pískovcová socha autora Jana Kavana, která stávala na Spořilově poblíž Balounovy restaurace
U Břízy, byla v polovině prosince odvezena k restaurování. Po ukončení prací ji čeká nové a důstojnější
umístnění v revitalizovaném parku Halasova. (red)
Hasiči získali výcvikovou figurínu
MČ Praha 4 zakoupila za necelých 40 000 Kč
moderní výcvikovou figurínu, kterou poté
formou daru věnovala Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Praha. Záchranáři si tak nyní
mohou vyzkoušet stabilizaci, fixaci a transport
zraněné osoby v bezvědomí. (red)
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Po dlouhém čekání konečně začala demolice
zchátralé budovy bývalých jeslí ve Znojemské
ulici. Ruinu neužívaného objektu v majetku metropole převzala vybraná firma, která demolici
zajišťuje. Vlastní demoliční práce potrvají tři až
čtyři měsíce.

S budovou zmizí i problémy
„Kvůli tomuto objektu jsme museli řešit nejen
mnoho stížností, ale i žádosti o zakročení.
Dlouho nevyužívaná budova bývalých jeslí
se totiž stala domovem pro squattery, kteří
narušovali klid v širokém okolí," uvedla předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva
MČ Praha 4
Lucie Michková (ODS). Opuštěné a zchátralé

areály jsou často příčinou pouliční kriminality a celkového snížení komfortu bydlení
v nejbližším okolí. Městská část Praha 4 proto
opakovaně žádala Magistrát hlavního města
Prahy o zjednání nápravy. Lidé ze Znojemské
ulice a jejího sousedství si tak konečně oddechnou, s problematickou budovou zmizí i mnoho
problémů, které s ní byly dlouhodobě spojeny.
„Z pozice městské části nabízíme lidem bez
domova pomocnou ruku, zajišťujeme pro ně
potřebné sociální a zdravotní služby. V místě
pracovali nejen kurátoři z Úřadu městské
části Praha 4, ale i další organizace, které pomáhají lidem bez domova a lidem závislým
na návykových látkách,“ dodává Michková.
(red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Praha 4 má na rok 2020 vyrovnaný rozpočet
PŘÍJMY ROZPOČTU (v tis. Kč)

výdaje ROZPOČTU (v tis. Kč)

CELKEM PŘÍJMY: 1 086 808,5 Kč

CELKEM VÝDAJE: 1 086 808,5 Kč

Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo na svém
posledním prosincovém zasedání rozpočet
městské části na rok 2020. Praha 4 bude podle
něj hospodařit s rozpočtem ve výši přesahující 1
miliardu korun a její hospodaření bude vyrovnané, tedy bez zadlužování.
„Každý rozpočet je umění kompromisu,“ uvedl
místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS) a dodal:
„Rozpočet je nalezením maximální shody
mezi možnostmi danými rozpočtovými příjmy,
nutností danou fixními výdaji na chod úřadu
a základní provoz městské části a přáními, která
jsou obsažena v investicích, grantech a nenárokových provozních výdajích. V posledních
letech je stále obtížnější sestavit rozpočet na
následující rok.“
Území městské části Praha 4 už třicet let
významně bohatne, roste životní úroveň,
platy a mzdy v Praze 4 jsou prakticky nejvyšší
v celém hlavním městě, firmy prosperují a nová
výstavba poskytuje nejen pracovní příležitosti,
ale i moderní obchodní kapacity. Na území
Prahy 4 se vybere obrovský díl daní právnických
i fyzických osob. Vyberou se značné objemy
daní spotřebních i daně z přidané hodnoty.

Proč je těžké sestavit
rozpočet?

fakta,“ uvádí dále místostarosta Kovářík.
Řadu let těžil rozpočet Prahy 4 z prodejů majetku a městská část tedy mohla takto získané
peníze investovat. Zdroj z prodejů byl ovšem jen
dočasný, a tak se rozpočet sestavuje složitěji. Je
to těžší cesta k dosažení vyváženého kompromisu možností, nutností a přání.

Priority rozpočtu na rok 2020
„Prioritami našeho vyrovnaného rozpočtu jsou
školství, životní prostředí, sociální oblast, sportovní, kulturní a volnočasové vyžití a bydlení,“
dodává místostarosta a připomíná: „Musíme
zajistit běžný provoz, proto nesmíme šidit úřad
ani bezpečnost a dopravu!“
V letošním roce je opět pamatováno prostřednictvím dotačních řízení velkou částkou na granty
do sportu, kultury, sociální a zdravotní oblasti,
rodinné politiky, životního prostředí, protidrogové politiky a oblasti národnostních menšin.
Rozhodující investice jdou příští rok znovu do
školství. Bude dokončena sportovní hala pro ZŠ
Bítovská a zateplení školy Na Planině. Naplánovány jsou další rekonstrukce kuchyní a stravování v ZŠ Školní a MŠ Jitřní. V programu školních
hřišť se dostane na ZŠ Ohradní, ZŠ Horáčkova
i ZŠ Na Chodovci. Dalším krokem bude obnova

kotelny v několika školských objektech. Při
realizaci opatření proti přehřívání učeben a při
kompletní rekonstrukci ZŠ Filosofská počítá
Praha 4 s pomocí hlavního města.
„Pustíme se další etapy zdařilé investice do
koupaliště Lhotka, pokračujeme v dobře rozběhnutých investicích do retenčních nádrží, rekonstrukcí a oprav bytů, budování parkovacích
míst a dalších etap chodníkového programu,“
pokračuje místostarosta Kovářík. „Významné
místo má velká skupina investic do životního
prostředí – obnova a rozšiřování parkových
prostor (Jezerka, centrální park Pankrác, Na
Rolích - V Zápolí či Roztylské náměstí sever)
a regenerace veřejných prostranství. A po letech
váhání připravujeme nově koncipovanou investici do kapacit pro seniory Hudečkova.“
Vedle stále populárního Tučňáku, ve kterém si
právě čtete o rozpočtu na příští rok, zvýšilo zastupitelstvo částku na elektronické komunikační prostředky pro zajištění rychlejšího přístupu
k informacím a zjednodušení úřední agendy.
„Jsem přesvědčen, že rozpočet městské části
Praha 4 na rok 2020 je zdařilým prostředkem
pro rozvoj i každodenní provoz naší rozmanité
různorodé živé a krásné městské části,“ uzavřel
místostarosta Zdeněk Kovářík. (red)

Proto, že příjmy městské části nemají bohužel
prakticky žádnou souvislost s daněmi směřujícími do státního rozpočtu. Ty se totiž přepočítají
na jednoho obyvatele a podle počtu obyvatel na
základě zákona dostanou schválený díl kraje
a obce. Praha je tak velmi solidární s celou
republikou, když místo skutečného podílu
vybraných daní, který je třetinou výběru celé
republiky, dostane jen necelých 17 procent (což
je méně než podíl počtu obyvatel).
„Ani teď však nemáme vyhráno, uvnitř Prahy
dojde k dalšímu přepočtu a opět musíme být
nedobrovolně solidární! Od Zastupitelstva
hlavního města Prahy dostaneme menší díl, než
nám právem patří, protože malým městským
částem se dorovnává na více 170 % naší částky
na jednoho obyvatele. Tolik hořká čísla a suchá
www.praha4.cz
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Názory zastupitelů
K revitalizaci Kunratického PF 2020
potoka
Tomáš Hrdinka (ANO
2011), radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři, vedle přání
úspěšného roku 2020
bych se s vámi jako zastupitel a profesí hydrolog
rád podělil o své názory
na chystanou revitalizaci
dolní části Kunratického potoka. Tato akce, která bude financována
z magistrátních peněz a provedena kolegy z Lesů
hl. m. Prahy, by měla proběhnout již v tomto roce,
tedy pokud vše půjde hladce. Na některé aspekty
revitalizací toků bych rád s předstihem upozornil.

Proč revitalizovat?
Revitalizace toků i celých říčních systémů (tedy
včetně nivy čili bezprostředního okolí toku v povodňové zóně) je spojena s řadou veskrze pozitivních změn. Technicky upravené, napřímené
toky, k nimž Kunratický potok v Krči a Braníku
patří, se v určených úsecích zmeandrují, tedy
promění v soustavu zákrut s ohledem na charakter přirozených toků podobné velikosti, do
sterilního koryta se přidají přirozené překážky,
které zpomalují odtok říční vody z krajiny a zároveň vedou k jejímu provzdušnění. Velmi úzká
niva (pro uměle zahloubené toky je typické
koryto tvaru „V“) se rozšíří, což umožní nejen
žádoucí rozliv při povodni, ale i využití nových
břehů k rekreačnímu vyžití, což je důležité
zejména v městském prostředí.

Co revitalizace obnáší
Jako u každé stavby se i revitalizace toků neobejdou bez dočasně zvýšené hlučnosti a prašnosti,
spojené s přesunem zeminy, modelací terénu
a dalšími úpravami nového koryta a břehů. První měsíce po revitalizaci to pak na místě vypadá
poněkud zvláštně, tak trochu uměle, všude
samá hlína a kamení, čerstvě vysazená či zasetá
vegetace se ještě nestačila prosadit. Již za rok
dva však místo vypadá podstatně lépe než před
revitalizací, a to i pro laika, který neřeší výhody
pro tok samotný, ale zda se mu na břehu nového
potoka líbí. Musíme si však uvědomit, že nově
modelovanému terénu musí alespoň v nějaké
míře dočasně ustoupit vegetace stávající. Důležité je pohlídat si z hlediska úřadu množství
a druhovou skladbu nově vysazené vegetace,
tak aby respektovala výsadbu původní, což je
i případ Kunratického potoka.

Nezapomínejme
na kvalitu vody
Pozveme-li po nových mlatových cestách lidi
k revitalizovanému potoku, který dosud v hlubokém korytě ani nezahlédli, musíme výrazně
zlepšit i kvalitu vody samotnou. Nikdo by nechtěl
trávit volný čas na břehu potoka, který tu a tam
zapáchá. Příčiny tohoto stavu hledáme a budeme
je se správcem toku a vodoprávním úřadem řešit.
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Klára Cingrošová (ODS),
zastupitelka MČ Praha 4

Stojíme na startu dostihu
jménem Nový rok. Čeká
nás, stejně jako loni, běh
přes překážky. Uvidíme,
co nám pan rozhodčí
Život postaví do cesty
letos.
Z trati už zmizely
vánoční zátarasy chránící nás před zdivočelými
auty, a tak se můžeme my, motoristi, začít zas
srdnatě prodírat zúženými silnicemi často ještě
došperkovanými pestrými kuželíky a změtí
různobarevných čar.
Uživatelé veřejného prostoru si musí dávat
bedlivý pozor, aby někde náhodou neklopýtli
o příslušníka „generace sklopených hlav“, bezduchou bytost věčně hloupě civící do jakéhosi
chytrého stroje.
A pak je tu každoroční Taxis. Hluboký příkop
plný promovaných sociálních inženýrů snažících se zuby nehty přesměrovat náš životní běh
pomocí různých omezení, zákazů a nařízení,
přepisováním skutečností i pohádek pro děti.
Jakmile zrovna není doba prázdnin, hned vám
v cestě stojí se svou páteční klimatickou stávkou
proud záškoláků, čas od času ochotně se přelévající do řeky chvilkově miliónové…

Každý běží životní dostih
Může se pak člověku snadno začít zdát, že svůj
dostih běží jako součást stáda, které ho svou
silou přes překážky v cestě pohodlně přenese.
Vězte, že tomu tak vážně není. Lidé nejsou stejní a i jejich překážky jsou proto odlišné. Každý
běží svůj životní dostih sám za sebe, obklopen
pouze skupinkou svých nejbližších. Nikdo není,
a i určitě nechce být, bezvýznamným prvkem
rozvášněného davu. Tekutého hněvu, ochotného anonymně útočit na jednotlivce pro jeho
vlastní názor nebo třeba jen za položení květin.
Každý má právo běžet a jít si svou vlastní cestou
a nedat se zastrašit pastmi, které na nás úplně
cizí lidé líčí jenom proto, že si uzurpovali právo
tak činit.
Opravdu záleží na každém z nás, jestli se zas
budeme v cíli letošního dostihu v kruhu svých
blízkých při poslechu tradičních koled těšit na
Ježíška. Jestli si v jeho samotném finiši připijeme na zdraví za zvuků české hymny a ne nějaké
samozvanou elitou nám přidělené melodie.
Přeji vám, ať je těch překážek na vaší trati letos
co nejméně a ať je úspěšně překonáte vtipem
a chytrostí. Vlastnostmi, které byly, nám Čechům, dány do vínku bohatou měrou, a které
nám proto nikdo nemůže a nesmí vzít. Hodně
štěstí a vystartujte pravou nohou!

Znojemská opět
bezpečná

Petr Kučera (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4

Po dlouhých letech chátrání jde konečně k zemi –
řeč je o budově bývalých
jeslí ve Znojemské ulici
v Michli. Už dlouho tu
nejsou vidět žádné maminky s malými dětmi.
Naopak se zde ubytovali
bezdomovci a drogově závislí. O problémy nebyla nouze, a to včetně požáru a rušení nočního
klidu. Nyní už ale budou mít obyvatelé klid.

Bez spolupráce magistrátu
a městské části to nepůjde
Budova a pozemek patří hlavnímu městu, a tak
bylo nutné na řešení spolupracovat s jeho vedením. Nové vedení městské části Praha 4 si dalo
za cíl dlouhodobě neřešený problém dotáhnout
do úspěšného konce. Díky vstřícnému přístupu
obou stran se nám podařilo nalézt východisko
ze zdánlivě bezvýchodné situace. Budova půjde
k zemi. Začalo se již v prosinci. Zbavit se matrací, plastových lahví, oblečení a tun dalšího odpadu a následně se postarat o demolici a úklid
zabere vybrané firmě až čtyři měsíce.

Nabídka pro squattery
Zchátralý objekt je terčem kritiky a stížností
již řadu let. Nelegální obyvatelé narušovali klid
a bezpečnost v lokalitě, a to hned vedle mateřské školy. Městská část obdržela mnoho žádostí
o zakročení. O místo se starali kromě kurátorů
Úřadu městské části Praha 4 také organizace,
které pomáhají drogově závislým a lidem bez
domova. S budovou si nevědělo rady ani město.
Před třemi lety ji chtěl věnovat tehdejší pražský
náměstek squatterům. S vedením městské části
se ale předem nedomluvil a Autonomní sociální
centrum Klinika navíc o objekt nemělo zájem.
Lidé ze Znojemské ulice a přilehlého okolí si
ale konečně mohou oddechnout. Na místě totiž
plánuje pražský magistrát v budoucnu postavit
hudební konzervatoř.

www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Praha 4 rozšiřuje modré
Neviditelný zabiják
zóny, pokuty však nevymáhá
Tibor Vansa (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Tento měsíc se v Praze 4
rozšířily parkovací zóny.
Něco tu ale nehraje. Zatímco rezidenti čekají ve
frontách, aby zaplatili za
parkování ve své čtvrti,
nezaplacené pokuty
v již platných zónách se
prakticky nevymáhají. Úřad nezvládá rozesílat
ani prvotní výzvy hříšníkům - odesílány jsou
i s půlročním zpožděním.
Od platících poctivců úřad sice vybral 18 milionů korun. Jenže kdo výzvu ignoruje, bát se
nemusí. Jak vyplývá z údajů Odboru dopravy
a životního prostředí, z neuhrazených 23 289
výzev bylo příkazem obesláno jen 46 dlužníků,
z nichž poté zaplatilo pokutu pouhých
12 řidičů.

Proč úřad nevybírá pokuty?
Koalice schválila připravované rozšíření
parkovacích zón, jehož součástí byl i návrh na
personální posílení příslušného útvaru. Ten byl
však na doporučení místostarosty pro dopravu
Zdeňka Kováříka poslán k ledu. Přijetí nových
zaměstnanců brání dle mého názoru ideologická mantra ODS o nezvyšování počtu úředníků.
Přitom vyšší personální náklady by jistě pokryl
důsledný výběr pokut.
Úřad je natolik vytížen slučováním pokut
vlastním rezidentům, kteří si zapomněli prodloužit parkovací kartu, že na vymáhání peněz
od přespolních už nemá kapacity. Myslím, že
pokud radnice není přesvědčena o správnosti
principu modrých zón, neměla schvalovat jejich
rozšíření. Provozovat systém postihující pouze
rezidenty a poctivé občany není v pořádku.

O dvou měsících prodlevy
můžeme jen snít
Neudržitelnost stavu pak podtrhuje názor
stranické kolegyně radního Kováříka, zastupitelky Hany Horálkové v listopadovém časopisu
Tučňák. Ostře kritizuje Magistrát HMP právě za
prodlevu v doručení výzev k zaplacení pokut za
opakované nesprávné parkování. Jednu z nich
dostala dokonce po dvou měsících od přestupku. Píše: „Já i mí kolegové z ODS vyvineme
maximální úsilí, aby MHMP tento absurdní stav
vyřešil, aby úředníci řádně a rychle konali a aby
nefunkčnost tohoto systému občané nesmyslně
neodnášeli.”
Magistrát má jistě co zlepšovat. V Praze 4 se
pak můžeme těšit, že se i zde paní zastupitelka
a její kolegové z ODS zasadí o podporu přetížených referentů z Oddělení zón parkovacích
stání. Díky několik měsíců zpožděné dodávce
softwaru na hromadné rozesílání pokut si totiž
úřad MČ Praha 4 o dvou měsících na doručení
oznámení o přestupku může nechat jen zdát.

www.praha4.cz

Jiří Bendl (Praha 4 sobě/
Zelení a NK), zastupitel
MČ Praha 4

Máme tady zimu, která
nám kromě zimních radovánek přináší i období,
kdy dochází k nejhorším
znečištěním ovzduší,
tzv. smogovým situacím.
Magistrát v nedávné
době přijal vyhlášku, která zakazuje při těchto
situacích topit v domácích topeništích uhlím,
koksem nebo mokrým dřevem. Kromě toho doporučuje, aby lidé omezili jízdu autem, protože
95 % znečištění pochází v Praze z automobilové
dopravy.
Problémem je, že řada lidí si neuvědomuje, že
přestože ve vzduchu nic nevidí a necítí, tak vdechuje jemné prachové částice PM10 a PM2,5, které
na sebe vážou další škodlivé látky a mohou být
zdraví velmi nebezpečné.

Dodaný text STAN/KDU-ČSL nebyl v souladu
s etickým kodexem Tučňáka, a proto nebyl na
základě jednomyslného rozhodnutí redakční
rady zařazen.

Škodí dalším generacím
Dle posledních vědeckých výzkumů jsou největším zabijákem mikročástice PM2,5, na které
se vážou polycyklické aromatické uhlovodíky
PAU a společně jsou karcinogenní, toxické,
způsobují mutace, a to i u dalších generací.
Procházejí membránou plicních sklípků do krve
a závažně poškozují srdečně-cévní a respirační
ústrojí, dráždí sliznice, mění funkce řasinkové
tkáně, snižují samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí, omezují imunitu, usnadňují vznik
infekcí, vedou k chronickým zánětům průdušek
a chronické obstrukční nemoci plic a oběhovým
selháváním. Částice ovlivňují metabolismus
tuků, oxidační stres, poškozují stěny tepen
a rozvíjí aterosklerózu a zvyšují riziko akutní
srdeční příhody. Přibývá důkazů o vlivu PM2,5
s PAU na vznik diabetu II. typu, na poškození
bílé hmoty mozkové, na neurologický vývoj
u dětí (autismus) a neurologické poruchy u dospělých (Alzheimerova choroba).

Auto nás neochrání
PM2,5 negativně ovlivňují růst plodu, porodní
váhu, průběh těhotenství a plodnost mužů.
Aerosolové částice PM2,5 s PAU jsou považovány
za nejvýznamnější faktor ovlivňující úmrtnost
na celém světě. Významně zkracují délku dožití
i dožití ve zdraví. Jen 1,5 % špatných aut v provozu produkuje až 50 % PM2,5 a 15 % starých
aut emituje 90 % rizikových emisí. Emise z aut
zdravotně poškodí a usmrtí 10x více osob, než
je zraněno nebo usmrceno při dopravních nehodách! I několik domácích kotlů a kamen na uhlí
nebo vlhké dřevo v Praze 4 vypouští do ovzduší
tolik PM2,5 a PAU, že zdravotně ohrožuje tisíce
obyvatel v okolí! Mylné jsou také domněnky, že
v autě jsme chráněni před škodlivinami v ovzduší. Při cestě autem dýchá posádka až dvakrát
více znečištěný vzduch než při cestě pěšky
a veřejnou dopravou. Prokázalo to měření vědců
při projektu Čistou stopou Prahou.
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Rozsáhlé opravy v parku Jezerka
přispějí k bezpečí chodců
Městská část Praha 4 zajistila rekonstrukci
altánu, dvou schodišť a přilehlých opěrných
kamenných zídek v parku Jezerka. Místní obyvatelé i návštěvníci parku proto musí v průběhu
oprav, které v těchto dnech probíhají, dbát
zvýšené opatrnosti a pohybovat se pouze po
vyznačených cestách.
Finální částka za provedené opravy, které
potrvají zhruba 140 dní, by v konečném součtu
neměla přesáhnout 3,7 milionu korun. Rada
městské části Praha 4 zároveň na svém jednání
rozhodla o tom, že v dalších letech nechá uvolnit potřebné finance na celkovou revitalizaci
parku Jezerka.
„Úpravy strmého svahu u altánu byly potřeba
zrealizovat co nejdříve. Konstrukce altánu,
především jeho spodní část, plní funkci opěrného zdiva k přilehlému svahu a právě tato část
je narušená a vlhká, tedy ve špatném stavu.
Schodiště se oddělují od konstrukce altánu, ke
které mají přiléhat, a proto je nutné je uvést do
původního stavu,“ vysvětlil Filip Vácha
(TOP 09), radní Prahy 4 pro investice.

Nové zídky i schodiště
Při kontrole bylo zjištěno, že jedno ze schodišť
ujíždí a bylo by pouze otázkou času, kdy by
muselo být uzavřeno z důvodu hrozící havárie.
Schodiště je totiž velmi často využívané místními obyvateli, kteří žijí nad parkem naproti Divadlu Na Jezerce. Přilehlé opěrné zídky je nutné

Altán i jeho nejbližší okolí již procházejí nezbytnými opravami.

také opravit, protože dochází k jejich uvolnění
a pádu na chodníky.
„Konstrukce altánu budou částečně vybourány
a nově bude vybudováno opěrné zdivo z prostého
betonu zakomponovaného do stávajících konstrukcí. Následně bude postaveno nové opěrné
a čelní obvodové zdivo altánu. Zároveň vzniknou
i dvě přístupová schodišťová ramena, která budou
tvarově totožná s původními,“ dodal radní Vácha.
U kamenných opěrných zídek bude dosavadní
betonové zakončení zdí vybouráno, koruny zídek

budou následně opatřeny betonovou hlavicí
vyztuženou sítí. Park Jezerka vznikl postupně
po roce 1946 mezi ulicemi Na Jezerce, Jaurisova a Družstevní ochoz. Spojuje tři staré čtvrtě
Prahy 4 - Nusle, Michli a Pankrác. V parku vyvěrá
pramen známý také pod jménem Libušina lázeň,
který napájí zdejší malý rybníček. Park využívá
přirozený terén malého údolí v okolí bývalé usedlosti Šustrovka, která byla v době první republiky
oblíbenou zahradní restaurací s tanečním sálem
a ve které nyní sídlí Divadlo Na Jezerce. (red)

Podívejte se na město z ptačí perspektivy
mavé okamžiky ze života ptáků i možnosti, jak
jim efektivně pomáhat přežít v městském prostředí,“ uvedl radní Prahy 4 pro životní prostředí
a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
který spolu s Martinou Zrostlíkovou z Ekocentra
Koniklec zve na naučnou stezku.

Procházka pro celou rodinu

Na stezce vás budou doprovázet i interaktivní
tabule. Foto: EK

Plánujete zajímavou novoroční procházku na
čerstvém vzduchu? V tom případě vás zveme do
lesoparku u sídliště Pod Lysinami, kde pro vás
Ekocentrum Koniklec vytvořilo za podpory městské části Praha 4 a hlavního města Prahy naučnou stezku nazvanou Město z ptačí perspektivy.
„Naučná stezka představuje běžné i vzácnější
druhy ptactva žijícího v našem sousedství, zají10 Tučňák • 1/2020

Stezku tvoří pět tabulí, z nichž každá má dva
oddíly: malovaný miniatlas představuje vybrané
ptačí druhy žijící v určitém typu městského
prostředí (sídliště, zahrada, les a otevřená
prostranství) a interaktivní část, díky níž se
veřejnost obeznámí s biologií městských ptáků
(přizpůsobení tělesné stavby způsobu života,
pohlavní dvojtvárnost, ptačí tahy a peří). Pátá
tabule, umístěná v centru lesoparku u altánu
nedaleko dětského hřiště, informuje návštěvníky o důležitosti výroby a vyvěšování ptačích
budek ve městě i o tom, jak přistupovat k přikrmování ptactva.
Součástí stezky jsou totiž i krmítka – jedno velké a tři menší, vyvěšená přímo na trase a určená
pro ty návštěvníky, kteří chtějí místní ptačí komunitě přilepšit v zimě přikrmováním. Krmítka
pro projekt zhotovili žáci ze ZŠ Jílovská.

Pokud chcete ptákům z okolí naučné stezky
nebo kdekoliv jinde přilepšit, máme pro vás několik důležitých rad a připomenutí. Nejvhodnější a nejoblíbenější potravou jsou semena černé
slunečnice, dále obilná zrna, ovesné vločky,
drcená jádra vlašských ořechů, proso či různé
směsi určené přímo pro ptactvo. Nabídnout lze
rovněž nakrájená jablka či bobule. Nevhodné či
dokonce zdravotně závadné jsou naopak zbytky
z kuchyně, jakékoli slané, uzené, přepálené,
plesnivé či shnilé potraviny. Nedoporučujeme
do krmítek sypat ani pečivo nebo jeho zbytky.
K naučné stezce se dostanete autobusy linek 106
a 121 (zastávka Na Lysinách) a poté je nutno
k lesu projít sídlištěm. Část stezky leží na zelené
turistické trase spojující přes Branický most Malou
Chuchli, Hodkovičky a les Kamýk s Modřanskou
roklí. Trasa stezky tvoří uzavřený okruh o délce
přibližně 1,2 km. Celá vede lesním porostem po
snadno přístupných cestách, a tak je vhodná i pro
seniory a rodiny s dětmi, které určitě ocení fakt, že
s některými prvky na tabulích si lze i hrát.
Ekocentrum Koniklec se dlouhodobě věnuje
osvětě veřejnosti v oblasti ochrany přírody. Více
informací o jeho činnosti naleznete
na www.ekocentrumkoniklec.cz. (red)
www.praha4.cz
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Předvánoční setkání čestných občanů se zástupci radnice
I v předvánočním čase se jako každoročně sešli čestní občané Prahy 4 se zástupci naší radnice.
V příjemné atmosféře si popovídali například zpěvák Václav Neckář, herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, jeho manželka a herečka Miluše Šplechtová, starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011), místostarosta Michal Hroza (TOP 09) a zastupitelka Klára Cingrošová (ODS). (red)

Eagles Praha předával ocenění
Zakončení sezony baseballového a softballového klubu Eagles Praha se neslo ve slavnostním
duchu. V jeho rámci převzali ocenění nejenom
nejlepší hráči, ale z rukou předsedy klubu
Jana Bagina obdržel ocenění za podporu klubu
i místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík
(ODS). (red)
Mikulášská nadílka v domě seniorů
Mikuláš, čert a anděl zavítali také do odlehčovacího centra pro seniory v Jílovské ulici. Přinesli cukroví,
nabídli punč a ovoce. Lidem popřáli hodně zdraví a vše nejlepší do nového roku. Kromě toho jako dárek
pomohli zkrášlit místní prostory. Většina seniorů se sice sešla ve společenské místnosti domu, aby hosty přivítala, někteří se ale dostavit nemohli. Ty proto Mikuláš, tedy místostarosta Prahy 4 Michal Hroza,
a v čertovském převleku radní pro investice Filip Vácha (oba TOP 09) navštívili na pokojích. Návštěva
potěšila nejenom obyvatele, ale také personál. (red)

V Podolí mají moderní fotbalové hřiště
AFK Slavoj Podolí Praha, klub se 110 let trvající historií, se od listopadu pyšní novým hřištěm třetí
generace s umělým povrchem. Na Kavčích horách jej otevřeli místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík
(ODS), bývalý zastupitel a fotbalista Karel Šplíchal, místopředseda fotbalového klubu Karel Dvořáček a další. Po slavnostním přestřižení pásky byl provoz hřiště zahájen dětským turnajem. (red)
www.praha4.cz

Vánoční strom potěšil Nusle
První adventní neděli se sešli sousedé z Nuslí
a okolí, aby si společně a převážně se svými dětmi připomněli advent, vánoční svátky a aby také
rozsvítili velký i malý dětský strom, který po
celý předvánoční a vánoční čas zdobil náměstí
Bratří Synků. Krásné Vánoce všem přišli popřát
starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2011)
a místostarosta Michal Hroza (TOP 09). (red)
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Vzpomínka na profesorku a baletku
Jaroslavu Neckářovou
Jako na velice milou a empatickou ženu s elegantními pohyby a krásnýma očima, tak vzpomíná zpěvák Václav Neckář (76) na svou manželku Jarku,
která by 2. ledna oslavila kulaté 80. narozeniny.
Seznámili se spolu v roce 1965 v Plzni. „Přišla tenkrát s kamarádkou na zkoušku do divadla Alfa, kde
jsem vystupoval. Jarka už byla známou baletkou
v místním divadle J. K. Tyla, tančila tu hlavní role
Popelku, Šípkovou Růženku, Kamenný kvítek,
a především měla úspěch v roli Julie v Prokofjevově
baletu Romeo a Julie,“ vypočítává Václav Neckář.
Jenže téměř vzápětí obdržela nabídku angažmá ve
východoněmeckém Výmaru, kde se posléze stala
jednou z hlavních představitelek tamějšího baletního souboru. „Pak její vzestup pokračoval a dostala
se až do Komische Oper v Berlíně,“ dodává Václav.
Na svou lásku si tedy musel počkat do roku 1969,
kdy se Jarka vrátila zpět do vlasti. Tančí ve Studiu
balet Praha a později v Laterně Magice, se kterou
procestovala Španělsko, západní i východní Německo, Belgii, Nizozemí i Švýcarsko. Objevila se také
na pódiích karlínského a nuselského divadla Fidlovačka. A v roce 1974 mění příjmení. „Že je Jarka
o tři roky starší jsme neřešili. Vždy vypadala velice

mladě a drobně,“ vzpomíná na svatbu v Děčíně její
manžel a dodává s úsměvem zajímavou perličku:
„Byla to vlastně dvojitá svatba. Svoje ano si v tentýž
den na stejném místě také řekli moje maminka se
svým přítelem.“

Držela nad studenty
ochrannou ruku
Díky Jarčiným rodičům Žlábkovým, kteří ve
30. letech v Braníku koupili dvě parcely vedle
sebe, se novomanželé Neckářovi stěhují do
rychle postaveného okálu. „Za tchánem tenkrát
přišli z národního výboru s ultimátem - buď na
volné parcele postaví dům, nebo ji musí prodat.
Protože byl na cestě náš syn, neměli jsme v podstatě jinou volbu, než začít stavět. Jel jsem do
Rychnova nad Kněžnou, kde se vyráběly okály.
Zadlužil jsem se, ale v září 1974 kopli poprvé
do země a o rok později, už se synem v náručí,
jsme dům přebírali,“ říká populární zpěvák.
Po narození syna Vaška Jaroslava Neckářová vystudovala HAMU a poté 25 let vyučovala klasický
balet na konzervatoři. „Paní Neckářová byla mou

Na promoci v roce 1977 Jarku doprovázeli její nejbližší. Foto: archiv VN

třídní profesorkou na Pražské taneční konzervatoři. Vybavuje se mi její shovívavý úsměv, ten
se objevil vždy, když jsme něco provedli. Třeba
rozbili umyvadlo, ze kterého byl lepší výhled
k holkám do sprchy. Věděli jsme, jak moc nad
námi drží ochrannou ruku. Teď víme i to, že
díky tomu můžeme krásně vzpomínat na studia.
A všichni kluci jsme považovali za rytířskou čest
s paní profesorkou tancovat na maturitním plese,“
přidává vzpomínku Václav Kuneš, umělecký ředitel souboru 420PEOPLE, choreograf a tanečník.
Manželé Neckářovi spolu prožili přes 40 let a po
celou tu dobu zůstali věrni Braníku. „Je tu klid
a příjemní sousedé,“ tvrdí Václav. Společně se ženou rádi navštěvovali divadla, především Karlín
a Fidlovačku, ve kterých se Jarka mohla nořit do
vzpomínek na svoje tehdejší účinkování.
Dlouhodobá tréninková i divadelní dřina si však
později vybrala daň na jejím zdraví. Před několika
lety zkolabovala, lékaři ji museli voperovat umělou
srdeční chlopeň a teprve na nemocničním lůžku
navíc zjistili, že jí v těle pracuje na plný výkon jen
jedna ledvina. Životní svíčka Jaroslavy Neckářové
pak definitivně dohořela 14. prosince 2015. (md)

Její baletní umění aplausem oceňovali diváci
v německém Výmaru. Foto: Karl Röser

Knihovna v Michli se stěhuje
Michelská pobočka Městské knihovny, kterou
lidé dosud navštěvovali v Domově Sue Ryder, se
bude stěhovat do větších prostor a stane se z ní
Jezerka. Poslední den, kdy si lidé budou moci
půjčit knihy ve staré pobočce, je čtvrtek
9. ledna, od 10. ledna bude knihovna uzavřena.
V nových zrekonstruovaných prostorách bývalé
banky v Nuselské ulici č. 94 knihovna svým
čtenářům a návštěvníkům nabídne mnohem
více pohodlí i nové služby, například kreativní
dílnu. Otevření pobočky Jezerka je plánováno
na březen a její velkou výhodou bude i poloha,
je totiž umístěna v těsné blízkosti autobusové
a tramvajové zastávky Pod Jezerkou.
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Všechny výpůjčky uskutečněné v pobočce
Michle po 2. prosinci mají automaticky nastaveno datum vrácení 17. března 2020. Čtenáři
si tedy mohou vypůjčit knížky v Michli a vrátit
až na Jezerce. Případně mohou využít služby
poboček v síti městské knihovny v Praze.
Nejbližší pobočky jsou Novodvorská, Pankrác,
Vikova nebo Ostrčilovo náměstí. Rezervaci do
pobočky Michle není možné si zadat od začátku
prosince. Zadané a nesplněné rezervace je
možné buď zrušit, nebo upravit místo vyzvednutí. V případě, že čtenář nezvolí ani jedno,
bude místo splnění automaticky změněno do
pobočky Jezerka. (red)

V nové pobočce městské knihovny bude k dispozici i kreativní koutek pro děti.
www.praha4.cz
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Děti divadlem objevují historii
V Divadle Na Jezerce probíhá zajímavý projekt,
kombinující historii s hereckým projevem dětí.
Za nápadem stojí obecně prospěšná společnost
Post Bellum, která dlouhodobě organizuje sbírku
vzpomínek pamětníků důležitých historických
událostí 20. století nazvanou Paměť národa.
O co konkrétně v divadle jde, to Tučňáku prozradila jedna z vedoucích Divadelních kroužků
Paměti národa Zuzana Burdová: „Před rokem,
v Den památky obětí holokaustu, se Post Bellum
připojilo k mezinárodnímu projektu ‚Paměť jsme
my´. Děti pod vedením režisérky Tamary Pomoriški hrály šest příběhů v budově Masarykova
nádraží. Protože představení sklidilo velký ohlas,
rozhodli jsme se, že bychom mohli příběhy
20. století předávat mladé generaci i formou
pravidelných divadelních kroužků.“ Od nápadu

nebylo daleko k činu a loni v září rozjelo svou
činnost osm kroužků na čtyřech pražských místech. „Pilotní projekty jsou v divadlech v Dlouhé,
Pod Palmovkou a u Kaštanu. V Praze 4
se náš záměr zalíbil panu Hrušínskému, takže
se s dětmi scházím v divadle Jezerka,“ informuje
Zuzana Burdová a dodává, že v prvním pololetí si
s dětmi dali za cíl prozkoumat dobu protektorátu.
A protože divadelní kroužek působí v Divadle Na
Jezerce, zajímali se především o příběhy, které se
týkaly bezprostředního okolí divadla.

Příběhy dostávají barvy
Děti se například zastavily v nuselské ulici Horní,
kde je umístěna pamětní deska připomínající
manžele Mandíkovi, kteří za druhé světové války
umožnili odbojářům vysílat ze svého bytu. „Díky

Divadelní kroužek se v prosinci představil veřejnosti v Divadle Na Jezerce.

záznamu z projektu Příběhy našich sousedů
jsme si vyslechli svědectví jedné z obyvatelek,
která zažila zátah gestapa na radisty. Mimo jiné
zmínila, že to bylo v červnu, bylo velké vedro
a paní Mandíková právě zalévala květiny na parapetu. Příběh tak najednou dostane barvy a není
jen suchým učivem,“ dodává Zuzana Burdová.
V listopadu děti vyprávěly veřejnosti příběhy
válečných veteránů. Krátká vystoupení se
odehrávala na třech místech Prahy, v blízkosti
stanic metra. V Praze 4 měli diváci možnost
naslouchat příběhům na stanici Pankrác. Stejné
vystoupení pak ještě proběhlo na Výstavišti na
výstavě nových výukových metod PREF. A finálním výstupem celého pololetního kroužku byl
prosincový pořad „Okolí Jezerky očima dětí –
válka“. Kromě získaných historických poznatků
se děti v kroužku samozřejmě naučily i hereckým základům, takže sehrály podle vlastních
námětů některé skutečné události.
„V lednu už začneme nakukovat do nového běhu
kroužku, který se rozjede od února a čeká nás
Praha poválečná. Další zájemci jsou samozřejmě
vítáni. Kroužek je otevřen všem dětem od 10 do
18 let, stojí 2500 korun na půl roku (15 setkání)
a lze si vybrat ze dvou termínů – první kroužek
v Divadle Na Jezerce (pro mladší věkovou kategorii) začíná v úterý ve tři hodiny, druhý v půl
páté,“ uzavírá Zuzana Burdová. Více informací
na www.divadlo.pametnaroda.cz nebo přímo
u Zuzany Burdové: tel. číslo 602 873 984 či e-mail: zuzana.burdova@postbellum.cz. (md)

Žákovský hasič Robert zachránil kamarádovi život
Chladnokrevnost, rozhodnost a správný postup
při poskytování první pomoci. To všechno prokázal Robert Lebeda (12), žák ZŠ U Krčského
lesa, když v srpnu zachránil kamarádovi život.
Za pohotovou i profesionální reakci byl v prosinci oceněn Nadačním fondem Dětský čin roku.
Roberte, co se 1. srpna 2019 na klatovském
koupališti stalo?
Kamarád Pavel chtěl přeplavat celé koupaliště pod
vodou jako já. Podplaval i zábradlí, které odděluje
část pro plavce a neplavce, a doplaval až ke schůdkům. Tam se už nemohl vynořit. Snažil se nadechnout, ale nalokal se množství vody. Najednou se
přestal hýbat, jeho tělo vyplavalo na hladinu jako
mrtvola, měl vykulené oči a nedýchal. Navíc dost
krvácel, protože si rozsekl obočí o roh schůdku.
Co jsi udělal?
Okamžitě jsem řekl ostatním kamarádům, kteří
tam s námi byli, že Pavel není v pořádku. Rychle
jsem k němu doplaval a snažil se ho vytáhnout
z vody. Měl vodu v plicích, nedýchal a dostal
zástavu srdce. Zachoval jsem chladnou hlavu
a začal jsem s resuscitací, dal jsem mu i umělé
dýchání. Asi po třech minutách se mi povedlo
Pavla oživit. Když jsem ho probral, stěžoval si
na bolest hrudníku a špatně se mu dýchalo. Dal
www.praha4.cz

jsem ho tedy do stabilizované polohy, následně
Pavel vodu v plicích vyzvracel a cítil se lépe. Pak
ho odvezli do nemocnice v Klatovech.
Kde ses tak dobře naučil základy první pomoci?
Ve sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích,
tam se všechno učíme, i tu první pomoc,
abychom věděli, jak se zachovat a jak ji udělat
správně. Učil jsem se to na figurínách, teď to ale
bylo poprvé naostro.
Jak je dneska Pavlovi?
Společně s jeho rodinou jsem ho navštívil v nemocnici už druhý den. Byl docela v pohodě, ale nic si
z koupaliště nepamatoval. Sestřičky a jeho lékař mi
řekli, že jsem mu zachránil život. Následující den
Pavla propustili domů. Nemohl se sice ještě dva
týdny koupat, ale hlavní bylo, že byl v pořádku.
Zmínil jsi dobrovolné hasiče. Věnuješ se tedy
požárnímu sportu?
Ano, máme tréninky dvakrát až třikrát týdně. Půjčil
jsem si potřebné vybavení a ještě trénuji téměř denně. Chci se tomuto sportu věnovat naplno a něco
v něm dokázat, třeba uspět na mistrovství světa.
Za svoji příkladnou reakci jsi získal medaili
Dětský čin roku a další ocenění a škola, která

tě přihlásila, obdržela prémii 10 000 korun.
Už víš, za co by se měly peníze utratit?
Naše třída by měla rozhodnout o využití peněz.
Zatím jsme nad tím moc nepřemýšleli, ale asi bychom chtěli nakoupit sportovní pomůcky. (md)

Kromě medaile získal Robert pro ZŠ U Krčského
lesa i finanční prémii.

„Robertovo ocenění bylo pro naší školu historicky
první. A jak zaznělo nejen na slavnostním ceremoniálu, ale i ze strany učitelského sboru – jeho jednání je obdivuhodné a málokdo z nás dospělých si
dokáže přiznat, že by se v tu chvíli zachoval úplně
stejně a dokázal to, co Robert,“ uvedla Dagmar
Malinová, ředitelka ZŠ U Krčského lesa.
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Thomayerovu nemocnici
čeká postupná modernizace
Jedno z nejstarších zdravotnických zařízení
v naší republice, krčská Thomayerova nemocnici (TN), by se v nejbližších letech měla dočkat
stamilionových investic do svého areálu. Peníze
půjdou na výstavbu Centrálního urgentního
příjmu (CUP) s napojením na budoucí novou
stanici metra D a na kompletní rekonstrukci
Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN. Oprav
i zateplení by se měly dočkat i některé budovy
v areálu. Přislíbili to premiér Andrej Babiš
a ministr zdravotnictví Adama Vojtěch, kteří TN
nedávno oficiálně navštívili.
Thomayerova nemocnice patří mezi nejvýznamnější zdravotnická zařízení v zemi s více než
devadesátiletou historií. Poskytuje kompletní
lékařskou a ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni, a to pro největší spádovou oblast
v Praze, která zahrnuje téměř 500 000 obyvatel
Prahy 4 a z velké části i Středočeského kraje.
Stavba urgentního příjmu je tak důležitá zejména pro zajištění rychlé a komplexní zdravotní

pomoci pro významnou oblast Prahy a jejího
širšího okolí.
„O záměru urgentního příjmu vláda již rozhodla
někdy před čtyřmi roky v rámci svých strategických
investic a od té doby prakticky o této věci jednáme
s ministerstvy zdravotnictví a financí o objemu
a způsobu financování záměru,“ řekl ředitel TN
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., a dodal: „My
v tuto chvíli máme již zpracovanou studii výstavby
urgentního příjmu, která má navíc navázat na budoucí novou stanici metra D, s čímž rovněž počítá
i Magistrát hlavního města Prahy v rámci příprav
stanice Nemocnice Krč.“ Budoucí urgentní příjem
bude mít veliký profit pro pacienty a také význam
pro zajištění zejména krizových situacích státu.

Dočká se opravy
plicní klinika?
Druhou významnou investicí a zároveň prioritou pro TN je rozsáhlá rekonstrukce plicní

kliniky (pavilon G1), která je po technické
stránce ve velmi kritickém stavu, a to za situace,
kdy poskytuje kvalitní léčbu na vysoké úrovni
pro pacienty s TBC.
„Rekonstrukce plicní kliniky je naplánována
od roku 2015. Bohužel do dnešní doby se však
nepodařilo získat dostatek finančních prostředků
na rekonstrukci a já pevně doufám, že v brzké
době dojde k zásadnímu posunu v této věci,“
uvedl doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., a doplnil:
„Tato klinika poskytuje špičkovou zdravotní péči
v oblasti léčby rakoviny plic, tuberkulózy a multirezistentní tuberkulózy na světové úrovni.“
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že v rámci
nemocnice má ministerstvo prioritně naplánovanou
kompletní rekonstrukci zmíněné plicní kliniky na
pavilonu G1 včetně vybavení ve výši 271 milionů
a výstavbu centrálního urgentního příjmu, kde se
předpokládají náklady 835 milionů. „Využijeme
i peníze z fondu životního prostředí, potřebujeme
nemocnici jednak zateplit, a tím získat úspory
z hlediska energií, a jednak investovat i do vybavení
či například IT oblasti. Celkově jsou tyto požadavky
za tři miliardy, je třeba tyto investice rozložit a postupně situaci nemocnice v dalších letech zlepšit.
Na tom jsme se shodli i s panem premiérem. Řada
investic je již v realizaci a my věříme, že se podmínky v nemocnici podaří pacientům zpříjemnit,“
uzavřel ministr Adam Vojtěch. (red)

TN v číslech

Takto si architekti představují podobu nového urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici. Zdroj: TN

Celkový počet lůžek: 1 063
Počet pacientů na akutním lůžku v roce 2018:
36 000
Počet ambulantních vyšetření v roce 2018:
728 000 pacientů
Průjezd sanitek: denně 300–500
Počet zaměstnanců: 2 256

Nemocniční kaple ukrývá kuriozitu
Téměř 90 let slouží pacientům, jejich blízkým či
zaměstnancům Thomayerovy nemocnice (TN). Řeč
je o nemocniční kapli, která byla postavena v letech
1931 až 1934 a jejím architektem byl Bohumír Kozák.
Ten se při její stavbě inspiroval vršovickým kostelem
sv. Václava od Josefa Gočára, který stojí na Čechově
náměstí v Praze. Historie kaple sv. Václava v TN sahá
až do 30. let minulého století a jejím architektonickým stylem je tzv. funkcionalistická moderna. Zajímavostí je, že výstavba kaple byla zčásti financována
i ze sbírky, která vznikla po stržení mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí na jeho obnovu,
a jejž se tehdy obnovit nepodařilo. Svému účelu
kaple sloužila do svého zrušení po komunistickém
převratu, pak byla využívána jako sklad a chátrala.

Obraz prošel válkou
Po sametové revoluci byla navrácena svému pů14 Tučňák • 1/2020

vodnímu účelu a v roce 1991 ji jako kapli znovu
vysvětil biskup František Václav Lobkowicz.
Tehdy se její obnovy ujal především sbor Církve
adventistů sedmého dne, který její interiér
ze svých prostředků obnovil, doplnil kostelní
lavice a další vnitřní zařízení. Má zde od té doby
také své sídlo. Kaple však zůstává majetkem
státu a v péči TN.
Z vnitřního zařízení je pozoruhodný trojdílný
obraz sv. Václava, který se zachoval z původního mobiliáře kaple za první republiky. Přesněji
řečeno nejde o klasický obraz, ale o polní oltář,
který byl ještě za první světové války běžně
užíván pro sloužení mší v zákopech. Kdy, jak
a kým byl do kaple donesen, není známo. Dobu
komunistického režimu přečkal v nedalekém
lhoteckém kostele. Dále má kostel nádherný
železobetonový kazetový strop, pod nímž jsou

umístěna barevná okna, ještě z dob výstavby.
Kaple je dnes užívána jako ekumenická, tzn.
není bohoslužebně určená pro obřady pouze
jediné církve. (TN)

Kaple sv. Václava se nedávno stala místem, kde
byla podepsána vůbec první dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví v ČR. Foto: TN
www.praha4.cz

volný čas

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

Ne 12. 16.00
19.30
Po 13. 19.00
Út 14. 19.00
Čt 16. 19.00
Pá 17. 19.00
So 18. 11.00
Ne 19. 11.00
19.00
Po 20. 19.00
Út 21. 19.00
St 22. 19.00
Čt 23. 19.00
Pá 24. 19.00
So 25. 19.00
Po 27. 19.00
Út 28. 19.00
St 29. 19.00
Čt 30. 19.00
Pá 31. 19.00
Ne 2. 2. 19.00

Pánský klub (Matěj Balcar)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Generálka (Jiří Hubač)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Gin Game - 1. veřejná generálka
Gin Game - 2. veřejná generálka
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Gin Game (D. L. Coburn)
Gin Game (D. L. Coburn)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Gin Game (D. L. Coburn)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Práskni do bot (Owen McCafferty)

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

Pá 3. 18.30 Zmizelá Praha (Dominik Šipr)
		
- vernisáž výstavy
Ne 5. 17.00 Novoroční veganská večeře
		
+ swap nepotřebných věcí
So 11. 15.00 Popelka - dětské divadlo
Čt 16. 19.00 Blues Rock City - blues-rockové
		covery
Čt 23. 19.00 Misery for the living + I Breathe
		You Die (IT) - koncert
So 25. 15.00 Sněhulákova tajná výprava
		
(Divadlo100 opic) - dětské divadlo
Po 27. 17.00 Tréma a jak se jí zbavit
		
- interaktivní přednáška
Pá 31. 19.00 Imperial Thunfish (BE)
		
- psychedelic indie-rock
STŘEDY 12.00-13.00 - anglická konverzace s rodilým mluvčím (za dobrovolný příspěvek). Přesné informace o termínech na webu greendoors.cz

Náš tip
Lhotka – Neděle 19. ledna od 16.30
hod. přednáška Doc. JUDr. Stanislava
Přibyla, Ph.D., Th.D., JC.D. na téma:
Svátosti v církevním právu. Boží dary,
nebo paragrafy? Neděle 9. února
od 16.30 hod. Mgr. Terezie Malá:
Židovské svátky. Co, kdy a jak židé
slaví. Akce v rámci farní akademie
pro veřejnost v kostele na Lhotce
(Ve Lhotce 36). Vstup zdarma.
www.praha4.cz

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením
(pokud se nehraje, pokladna je uzavřena).
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketmaster,
GoOut a Kulturní portal.cz
Čt 9. 19.00 Srnky - zadáno
Po 13. 19.00 THE LOSER(S)
St 15. 10.30 Souborné dílo
		
Williama Shakespeara
19.00 Kdo je pan Schmitt?
Čt 16. 19.00 Dánská dívka
Pá 17. 19.00 Šakalí léta
So 18. 15.00 Šakalí léta
Ne 19. 15.00 Pravda
Po 20. 19.00 Heroes
Út 21. 19.00 Mezi nebem a zemí
St 22. 19.00 Srnky
Čt 23. 19.00 Jeptišky
Pá 24. 19.00 Výjimečný stav
So 25. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
Ne 26. 15.00 Eva tropí hlouposti
Po 27. 19.00 Kolaps / Collapse
Út 28. 19.00 Dánská dívka
St 29. 19.00 THE LOSER(S)
Čt 30. 19.00 Pravda

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

Út 7. 19.30 Tož Welzl – komedie
		
(divadlo VšeMožno)
St 8. 19.30 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
St 15. 19.30 Hana Křížková a host
		Iva Hüttnerová – recitál
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 16. 19.30 Hana Křížková a host
		Iva Hüttnerová – recitál
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 17. 19.30 Improvizační zápas s týmem…
		
– improvizační představení
		
(Poločas nápadu)
Út 21. 19.30 Vražda sexem – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
St 22. 19.30 Kdy to bylo naposledy?
		
– komedie (Divadlo Starbag)
Čt 23. 19.30 Co není přece je – komedie
		
(Divadlo Refektář)
Pá 24. 19.30 Tohle není Maryša! – drama
		
(Divadlo Maškara)
So 25. 17.00 Mrtvola v hotelu Westminster
		
– komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 26. 15.00 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
Po 27. 19.30 Sluha dvou pánů – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 28. 19.30 Limonádový Joe – hudební
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
St 29. 19.30 Bacha, pojišťováci! – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Pá 31. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		
– komedie (divadlo BLAMA)

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří
začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Jiří Borovička: Výstava k životnímu jubileu
autora (olejomalby), 1.–31. 1. 2020
Po 13. a 27. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Po 20. 10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár
korun. Divadelní sál Sue Ryder.

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

So 4.
So 11.
Čt 16.
So 18.
Ne 19.
Čt 23.
So 25.

14.00 a 15.30
14.00 a 15.30
18.00
14.00 a 15.30
15.00
10.00 a 16.00
14.00 a 15.30

Sněhová královna
Broučci
Kouzelnická show
Šípková Růženka
O Plaváčkovi
Červená Karkulka
Bajaja

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

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
Ne 5. 15.00 Tříkrálové odpoledne. Betlém
		
aneb putování za hvězdou
		
- vánoční inscenace
16.00 Výtvarná dílna s tříkrálovou
		
tematikou ve Studiu Dobeška
Po 6. 18.00 Lucie Martišková - vernisáž
St 8. 19.30 Staříci - kinokavárna
Čt 9. 19.00 ZA.ZRAK - Létající koberec
		
+ Mokosha j.h. - koncert
Ne 12. 15.00 Sněhová královna - loutková
		pohádka
St 15. 19.30 První zrádce - kinokavárna
Čt 16. 20.00 Vltava - koncert
Pá 17. 19.30 Milostný trojúhelník - oslava
		
přítomnosti tří herců (Zbrožek,
		
Pliska a A. Geislerová) na vlnách
		
společné improvizace.
Ne 19. 15.00 Minimax a mravenec - loutkové
		představení
Út 21. 20.00 Radůza s kapelou - koncert
St 22. 19.30 Pražské orgie - kinokavárna
Čt 23. 19.00 Zločin v přístavní krčmě
		
- divadelní hra
Ne 26. 15.00 Noemova Archa - loutkový příběh
18.00 Michaela Macková - vernisáž
Po 27. 19.30 Besídka 2020 - tradiční
		
představení divadla Sklep
Út 28. 19.30 Besídka 2020
St 29. 19.30 Výběr z Besídek
Čt 30. 19.30 Výběr z Besídek

Vize Vyšehradu
2025
Pokud vás zajímá, jak proběhne
správa, údržba a rozvoj Vyšehradu
v následujících letech, můžete
navštívit akce, které představí vize
a strategii rozvoje této národní
kulturní památky. Představení vítězného návrhu „Koncepční studie
NKP Vyšehrad“ ateliéru Rehwaldt
Landscape Architects, který uvede
ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera,
bude 28. 1. od 19.00 h. v Centru
architektury a městského plánování
(CAMP), IPR Praha, vstup zdarma.
V galerii Vyšehrad si zájemci mohou prohlédnout pětici soutěžních
návrhů (včetně vítězného) Koncepční studie parků NKP Vyšehrad.
Termín: 24. 1. - 2. 2., denně 9.30 –
17.00 h., vstup 20 Kč.
Připraveny jsou i komentované
procházky s architekty z ateliéru
Rehwaldt Landscape Architects
a ředitelem NKP Vyšehrad. Termín:
25. 1. a 1. 2. od 14.00 h. Sraz: Galerie Vyšehrad, vstup 20 Kč (v rámci
vstupu na výstavu). (red)
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senioři
Společenská rubrika
Dne 13. ledna oslaví
Miloslava Honzátková
z Krče nádherných 90 let.
Rodačka z Břeclavi přišla do
Prahy za studiem, vdala se
tu a od té doby žije v Praze 4.
Pracovala jako referent
v Chemapolu. Ráda si ještě
zatancuje a zazpívá hlavně
moravské písničky. Za
její lásku a starostlivou péči, kterou celý život
nezištně rozdávala, jí z celého srdce děkují manžel, děti a vnoučata. Všichni jí přejí vše nejlepší
– zdraví, pohodu a legraci.
Lidé a peníze - expozice České národní banky
Expozici „Lidé a peníze“ připravila Česká
národní banka pro
veřejnost v krásných
prostorách bývalého
trezoru ve své budově v centru Prahy. Expozice
nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Prohlídka určená pro
seniory je domluvena na pátek 31. 1. od 13.30
hodin, sraz je před ČNB, v ulici Na Příkopě 28.
Počet míst omezen na 25, vstup je zdarma.
Přihlášky přijímány od 20. 1. (red)
Šachový souboj senioři versus junioři
Ve čtvrtek 23. ledna proběhne od 14.00 hod.
v ZŠ Jílovská už 7. ročník šachového turnaje
„O pohár starostky MČ Praha 4“, kde se již tradičně utkají zkušení šachisté seniorského věku
(nad 60 let) s těmi méně zkušenými – juniory
do 15 let. Podmínkou účasti je trvalé bydliště
na území MČ Praha 4, případně docházka do
školy v MČ Praha 4. Hraje se na 20 šachovnicích
7 kol švýcarským systémem, čas je 2x 10 minut
na partii. Přihlášky se přijímají již od 13. 1. na
bezplatné telefonní lince 800 100 128. Hlásit se
mohou senioři i junioři. (red)
Vzpomínka na Petra Skarlanta
V květnu loňského roku
zemřel ve věku 80 let
básník, prozaik, dramatik
a překladatel francouzské
literatury Petr Skarlant.
Měli jsme tu čest se s ním
osobně několikrát setkat
a popovídat si s ním na
setkáních pro seniory
z Prahy 4. Vyprávělo se
o poezii, o Paříži i Praze a také
o víně a vždy to byly velmi příjemné a radostné
chvíle. S hercem Jiřím Brožem, který pro naše
seniory připravuje zajímavá literární odpoledne, jsme se proto rozhodli, že první literární
odpoledne v roce 2020 věnujeme vzpomínce na
tohoto významného básníka a skvělého člověka.
Nenechte si to ujít a přijďte 13. 2. od 14.00 hodin
do Nuselské radnice. Přihlašovat se můžete na
bezplatné lince 800 100 128 již od 3. 2. (red)
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
leden 2020
21. 1. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 13. 1.; 30 míst; zdarma

Přednáška psycholožky na
téma: „Naplnění a smíření"

7. ročník šachového turnaje
23. 1. od 14.00 h.,
„O pohár starostky Prahy 4“ – ZŠ Jílovská
junioři vs. senioři (již od 60 let)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 13. 1. – 20 seniorů + 20 juniorů

Cyklus přednášek o Pražském
hradě – 3. díl „Pražský hrad
v době Lucemburků“

30. 1. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 20. 1. – 50 míst; zdarma

Prohlídka stálé expozice v ČNB
Lidé a peníze

Pozor pátek! 31. 1. od
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
13.30 h., sraz před ČNB, Na od 20. 1.; 25 míst; zdarma
Příkopě 28, Praha 1

únor 2020
Komentovaná prohlídka interié- 6. 2. POZOR už od 9.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
ru Národního divadla
sraz před Národním divadlem od 27. 1.; 35 míst; poplatek 80 Kč/os.
6. 2. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u vstupu do objektu z Vyše- od 27. 1.; 35 míst; vstupné 40 Kč/os.
hradské ul.

Emauzy – prohlídka s průvodcem

Literární odpoledne s hercem
13. 2. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Jiřím Brožem – „Vzpomínka na Nuselské radnice, 3. patro
od 3. 2. – 35 míst; vstup zdarma
Petra Skarlanta“
Zápis do kurzů „Zpátky do
školy 2019“

19. 2. od 9.00 do 12.00 h., Informace ke kurzům v únorovém
velký sál Nuselské radnice, čísle časopisu Tučňák.
3. patro

Upozornění! Nechoďte prosím
na akce bez přihlášení!

Na uvedených akcích mohou být pořiTelefonické přihlášky
přijímány podle pořadí, jak zovány fotografie pro webové stránky
se kdo dovolá do vyčerpání či periodikum MČ Praha 4.
kapacity.

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

St 8. 1. 13.30 - 15.30 h.
Fermentárium
Zasvětíme vás do kouzla fermentace v kuchyni,
kterou hojně využívali již naši předkové.
Čt 9. 1. 14.45 - 16.45 h.
Nohy v teple
Vytvoříme si na míru papučky.
Pá 10. 1. 10.00 - 11.30 h.
Základní typy našich osobností
Přednáška z cyklu Psychologie hrou.
Po 13. 1. 14.30 - 16.00 h.
Bobuloviny
Přednáška z cyklu Zahradníkův rok.

Čt 16. 1. 12.30 - 14.00 h.
Francko
Německý klub - přednáška v češtině.
St 22. 1. 13.30 - 15.00 h.
Deprese aneb když bolí duše
Seminář z cyklu zralého věku.
Čt 23. 1. 14.45 - 16.15 h.
Hudební divadlo Karlín
Z cyklu Divadelní klub.
Čt 30. 1. 14.45 – 16.15 h.
Moje osobní zkušenost
Přednáška z cyklu Poutě nejen Svatojakubské.

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

Přijďte si zacvičit!
Cvičitelé Senior fitnes z.s. vědí, jak vám pomoci
s bolavými zády a ztuhlými klouby. Cvičit můžete na třech místech v Praze 4.
Fitness Action, Štúrova 1284/ 20, sídliště Krč,
ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin (60 Kč).
Cvičení začíná 9. ledna, cvičitelka Marie Bulínová,
tel.: 725 748 479, e-mail: mariebulinova@seznam.cz.
Sokol Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668,
v pondělí od 10.30 do 11.30 hodin (60 Kč).

Cvičení začíná 6. ledna, cvičitelka Hanka Všianská, tel.: 607 163 172, e-mail: hanka.vsianska@
seznam.cz.
KC Novodvorská 1013/151, v pondělí od 9.00 do
10.00 a od 10.00 do 11.00 hodin (60 Kč).
Cvičení začíná 6. ledna, cvičitelka Zuzana Coufalová, tel.: 774 600 530, e-mail: z.coufalova@
seniorfitnes.cz.
Informace týkající se dalších aktivit
na www.seniorfitnes.cz. (red)
www.praha4.cz

senioři
Senioři, nenechte se rodinou či v nemocnici týrat!
Podle sdružení Život 90 každý pátý starší člověk
zažívá týrání. Proto Život 90 připravil kampaň
proti násilí na seniorech, ve které shrnul následující fakta.
Co je vlastně týrání? Násilí nejsou jen fyzické
útoky. Za násilí na seniorech se považuje
i psychické týrání, zanedbávání jejich péče
a zneužívání peněz a majetku.
Kde k týrání dochází? Doma, v nemocnici,
v domovech pro seniory i v léčebnách dlouhodobě nemocných.
Kdo bývá agresorem? U každého druhého případu týrání jsou agresory děti a vnoučata, jde o tzv.
mezigenerační týrání, ať už o psychické, fyzické
nebo ekonomické. V nemalém počtu případů
dochází také ke vzájemnému týrání mezi seniory
partnery. Týrání se dopouští i ošetřující personál
v lékařských zařízeních, pečující osoby i další
osoby z blízkého okolí seniorů.

Jak vypadá týrání? Nejčastějšími případy
jsou: senior je slovně nebo fyzicky napadán či
urážen. Je proti své vůli držen doma. Osoba,
která o něj má pečovat, péči zanedbává. Někdo
mu odebírá důchod či je přinucen převézt svůj
majetek. Není mu umožněno soukromí. Osoba,
která o něj pečuje, mu odpírá možnost jít na
toaletu nebo se najíst.
Kdo pomůže? Týrání seniorů řeší policie,
intervenční centra, poradny Bílého kruhu
bezpečí a právní poradny. Podporu a poskytnutí kontaktů může senior získat také na
linkách důvěry. Pokud jste sami obětí týrání
nebo jste se stal(a) jeho svědkem, obraťte se
na bezplatnou nonstop linku důvěry Senior
telefon – 800 157 157. Na ní vás anonymně
vyslechnou, poskytnou podporu i informace,
co podniknout dál. Využít lze také
www.seniortelefon.cz. Zdroj: Život 90

Nechystáte se na úřad zcela zbytečně?
Ušetřete zbytečně promarněný čas svůj a úředníků městské části Praha 4 a vyřešte následující
požadavky na správném místě.
Vyhotovení řidičského průkazu či technického
průkazu vozidel: registr řidičů Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. města Praha, Na
Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business
Centrum Vyšehrad, tel.: 12444, 236 005 490.
Schvalování názvů ulic, dotazy na historii ná-

zvů ulic: Magistrát hl. m. Prahy, tel.: 263 002 854.
Žádosti a výplaty všech sociálních dávek:
Úřad práce, Novodvorská 82, tel.: 844 844 803.
Přiznání starobního důchodu: Česká správa
sociálního zabezpečení pro Prahu, Křížová 25,
Praha 5, call centrum ČSSZ - tel.: 800 050 248.
Reklamace zboží a služeb: Česká obchodní
inspekce, Štěpánská 567/15, telefon:
296 366 360. (red)

Hlásíte se na akce Prahy 4?
Není od věci si začátkem nového roku zopakovat několik pravidel, pokud se chcete přihlásit
na akce pořádané MČ Praha 4.
1. Akce MČ Praha 4 jsou určeny pro seniory nad
63 let a jsou zpravidla zdarma (při návštěvě výstavy si např. senioři hradí zlevněnou vstupenku, ale
poplatek za průvodce hradí městská část Praha 4).
2. Na většinu akcí se přihlašuje telefonicky
na bezplatnou linku 800 100 128, a to vždy
v určený den, který je uveden v tabulce akcí
pro seniory v aktuálním čísle časopisu Tučňák,
přihlášky jsou přijímány od 8.00 hod.
3. Pracovnice přijímající přihlášky v tuto dobu
sedí u telefonu a zapisuje jména přihlášených
podle předem určeného a v tabulce uvedeného
počtu, zapisují se vždy i případní náhradníci.
Pokud se nemůžete dovolat, je třeba volání
z důvodu přetíženosti linky opakovat. Volání na
uvedenou telefonní linku je zcela zdarma.
4. Pokud je počet míst vyčerpán, není možné
již nikoho na akci zapsat a je zbytečné se kvůli
tomu rozčilovat a spílat pracovnici; dle možností
se akce, o kterou je zvýšený zájem, bude opakovat (třeba i vícekrát).
5. Pokud se na akci přihlásíte a nemůžete se
z různých důvodů zúčastnit, je vhodné to
ohlásit, aby mohli být osloveni náhradníci, popř.
další zájemci.
6. Na jednotlivé akce se mohou najednou objednat maximálně 2 lidé (např. manželé), není
možné zapsat najednou více lidí. (red)

Pomáháme. Vždy. Všem.

Je mnoho
způsobů,
jak pomáhat.
Přidejte se k nám.
DMS
PŘÍKAZEM
JEDNORÁZOVĚ
TRVALE

DMS KONTOBARIERY 90 (60, 30)
DMS TRV KONTOBARIERY 90 (60, 30)
n a T EL . čísl o

87 777

Čísl o úč t u 17

více n a w w w.darcovsk asms.cz

111 444 / 5500

www.praha4.cz
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inzerce

Skola INZ Tucnak Devitka Letnany 92x130mm 12-2019.qxp_Sestava 1 12.12.19

Ekologická laboratoř PEAL
HLEDÁ:

Laboratorního technika pro práci
v terénu i v laboratoři.
Vzdělání chemického směru vítané,
ale není podmínkou.
Možno na hlavní nebo částečný pracovní úvazek.

NABÍZÍME:

Plat 30 000-35 000 Kč (stravenky).
Řidičský průkaz skupiny B je nutný.
Přátelské prostředí malé firmy.

Tel: 603 253 294, 725 795 067
www.rozboryvody-praha.cz
SC-392247/01

www.ceskydomov.cz

SC-391954/01

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

Tel. 777 317 278

BALKAP, s.r.o.
25 let jsme tu s Vámi
Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

Stepan-Mollay_44x30
5.2.2014
11:
tel.
777 708 035, 777 708
034
SC-392240/01

SC-392239/01

Dominik Císař

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

Stěhujeme doma i ve světě

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení

Místní organizace TRIKOLÓRA
Praha 4 přeje občanům
vše nejlepší v novém roce.

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

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

SC-391970/03

SC-392187/01

SC-392241/01

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480
SC-392242/01

SC-392272/01

Pro kalkulaci, objednávku nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková, tel.: 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-392231/01

inzerce

SC-392221/01

SC-392246/01

SC-392207/47

SC-392207/48

servis
Vítání občánků
V listopadu a v prosinci přivítala starostka Irena
Michalcová (ANO 2011) nové občánky Prahy 4.
Děkujeme mateřským školám Matěchova, Sdružení, 4 Pastelky Plamínkové 2 a Sedlčanská za
krásná vystoupení.
V úterý 5. listopadu byli přivítáni: Olivie Dostalíková, Dominik Kubát, Melichar Žabka, Christien
Fabien Vacek, Jakub Hlavička, Tomáš Střelka,
Šimon Kozák, Kateřina Kopecká, Andrea Petrželková, Mia Both, Theodor Bittner, Barbora Burešová, Jiří Štěpánek, Aneta Šustková, Nina Maděrová,
Nika Sofie Palírová, Jan Vachuda a Jakub Touška.
Ve čtvrtek 7. listopadu byli přivítáni: Viktorie
Roza Chalupová, Valerie Vaňková, Vojtěch Kraft,
Adam Boček, Matouš Křivohlavý, Sebastian Kučaba, Anežka Páleníková, Ondřej Poloncarz, Nela
Bezpalcová, Ondřej Špalek, Mia Havelková, Agáta
Špirková, Andrea Češková, Niki Kratochvílová,
Eva Tomášková, Martin Rezek, Anna Rutarová,
Amálie Hybešová, Daniel Otec a Zora Fafejtová.
V úterý 19. listopadu byli přivítáni: Kristián Štekl,
Ella Grollová, Eva Tvarogová, Lucie Benešová, Bibiana Senczak, Robin Tomek, Ema Vajnarová, Tobiáš
Hrachovec, Ronya Birusk, Nikol Fedorenko, Linda
Žohová, Štěpán Vacek, Emma Hauptová, Adéla Šarfová, Šarlota Vaňha, Sára Jurečková, Norman Hampl,
Matyáš Servác Hájek a Tadeáš Bonifác Hájek.
Ve čtvrtek 21. listopadu byli přivítáni: Amálie
Vaňková, Elen Nešporová, Marek Hudec, Vojtěch Blažek, Václav Šinkovec, Terezie Křížová,
Marek Cvach, Filip Cvach, Robin Kubů, Beata
Voráčková, Emma Antošová, Hugo Hrubý,
Františka Fuitová, Sebastian Popela, František
Viktora, Dominik Čermák, Eliška Balunová,
Antonín Štěpán Kubát a Patricie Buchová.
V úterý 3. prosince byli přivítáni: Nela Grázová, Jana Sommerová, Antonín Redek, Adam
Matisko, Tamara Fliegerová, Jan Kopecký, Laura
Froňková, Albert Vinš, Vilém Chadima, Denis
Drážďanský, Vilém Dobiáš, Nela Klusoňová, Edvard Berg, Benedikt Pop, Kateřina Mikulášová,
Adriana Mojová, Daniel Pechr, Jan Foitl, Aneta
Krátká, Magdaléna Mlýnková a Elena Kudelová.
Ve čtvrtek 12. prosince byli přivítáni: Kristýna
Úlehlová, Jakub Jandourek, Marie Bohatová, Ondřej
Blacký, Dominik Koleňák, Šimon Hruška, David
Šturma, Jan Veleba, Jovana Nesvedová, Robin
Honza, Alice Menclová, Marlen Svobodová, Mikuláš
Klenot, Vojtěch Vlk, Valerie Pustinová, Robin van den
Hurk, Sedona Emilie Shaw a Adriana Krátká. (red)

Práce
MŠ V Zápolí přijme pro své odloučené pracoviště
do MŠ Na Lánech 22, Praha 4, kvalifikovanou pedagogickou asistentku na 30 hodin týdně, s nástupem
od února (nejpozději od března). Požadavkem je
maturita. Více info na tel. č. 776 766 202, 241 483
864, e-mail: nalanech @msvzapoli.cz.
20 Tučňák • 1/2020

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – leden
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

Čestmírova x Mečislavova

02 16:00 - 20:00

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

Vavřenova

03 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

20 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

03 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

20 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

06 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

21 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

06 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

21 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

06 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

21 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

07 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

21 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

07 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

22 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

07 16:00 - 20:00

Bítovská

22 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

08 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

22 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

08 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

22 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

08 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

23 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

09 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

23 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

09 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

23 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

09 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

23 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

10 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

24 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

10 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

24 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

13 16:00 - 20:00

Kamenitá

27 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

13 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

27 16:00 - 20:00

Murgašova

13 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

27 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

13 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

27 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

14 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

28 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

14 16:00 - 20:00

Sládkovičova

28 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

14 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

28 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

14 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 28 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

15 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

29 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

15 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

29 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

15 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

29 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

15 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

29 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

16 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

16 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

16 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

30 16:00 - 20:00

Horáčkova x Bartákova

16 16:00 - 20:00

Viktorinova

30 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

17 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Žilinská

17 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

20 16:00 - 20:00

Upozornění
V únoru nebudou velkoobjemové kontejnery přistavovány!

Braník získal záchytné parkoviště
Celkem 115 nových parkovacích míst
(z toho pět je určeno pro ZTP řidiče) je od
poloviny prosince k dispozici v Braníku.
Technická správa komunikací hl. m. Praha
tu otevřela P+R parkoviště, a to zejména pro
přijíždějící z jižního směru do Prahy.
K novému P+R parkovišti dojedou řidiči
Pikovickou ulicí a pokračovat mohou příměstskými vlaky. (red)
Foto: TSK Praha
www.praha4.cz

servis

Za velký nepořádek si můžeme sami
Pražské služby bojují proti odkládání odpadu
u popelnic a kontejnerových stání. Cílem kampaně
je eliminovat tento zlozvyk, nabídnout řešení
konkrétních situací a zvýšit povědomí Pražanů
o správné likvidaci odpadu. Pytel se směsným odpadem opřený o kontejner na tříděný odpad nebo
starý nábytek ledabyle pohozený u popelnice stále
patří k pražskému koloritu. „Každoročně skončí
mimo nádoby a kontejnery zhruba 8 tisíc tun často
nadměrného odpadu,“ přibližuje rozsah problému
tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Větší odpad patří
do sběrného dvora
Pražské služby proto přicházejí s plošnou
kampaní, která se snaží přesvědčit Pražany ke
správnému nakládání s odpady. „Apelujeme na
to, že odpad nepatří k popelnici, ale do popelnice,“ říká Mana. Kampaň dále informuje o správném nakládání s vysloužilou elektronikou či
velkoobjemovým odpadem, starým nábytkem

a podobně. K jejich správné likvidaci slouží
sběrné dvory. „Těch se v Praze nachází dvacítka
a Pražské služby provozují sedm z nich. Svoz
stavební suti lze objednat na našich webových
stránkách. Svozové společnosti zároveň pravidelně přistavují kontejnery na velkoobjemový
odpad do ulic. Termíny přistavení naleznou
Pražané na webových stránkách jednotlivých
městských částí či Magistrátu hl. m. Prahy,“
dodává Radim Mana.

Popeláři u kontejnerů neuklízí
Popeláři nemají v popisu práce uklízet nepořádek z okolí černých popelnic. „Odstranění by
měl správně zajistit ten, kdo má daný objekt
na starost. Tím je majitel či správce daného
objektu,“ vysvětluje postup zástupce Pražských
služeb a dodává: „Pokud v daném objektu či bytovém domě pravidelně přetékají popelnice na
směsný odpad, je potřeba obrátit se na správce
nebo majitele objektu a požádat ho o navýšení
objemu či počtu odpadových nádob.“ (red)

Odložit starý nábytek k popelnicím může snad jen slabomyslný člověk…

Cesta domů otevírá pobytovou odlehčovací službu
Poskytovatel služeb nevyléčitelně nemocným
a umírajícím a jejich blízkým Cesta domů z. ú.
otevře 6. ledna novou sociální službu se zázemím ve svém sídle v michelské ulici Heleny
Kočvarové č. 1. Již nyní je možné žádat o tzv.
odlehčovací pobyt, určený lidem v pokročilých
a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci,
upoutaným trvale na lůžko.
„Jedná se o zcela unikátní službu, kterou ve
stejném modelu v tuto chvíli neposkytuje
žádné zařízení,“ přibližuje vedoucí nové služby Martina Tesařová. „Pobyt by měl odlehčit
pečujícím o těžce nemocné a umírající v každodenní zátěži, umožnit zařídit si potřebné
nebo si zkrátka odpočinout,“ vysvětluje. Délka
pobytu se může pohybovat od několika dní do
2–3 týdnů.

Rodina je po ruce
Klientům budou k dispozici čtyři jednolůžkové
pokoje vybavené polohovacími lůžky, každý
s vlastní bezbariérovou koupelnou. Součástí pokojů jsou rozkládací křesla pro možné přespání
členů rodiny, dále televize a CD přehrávače.
www.praha4.cz

K pokojům přiléhá i velká společná koupelna
s polohovací vanou a zvedákem. Rodiny klientů
mohou využívat společné zázemí – společenskou místnost, čajový koutek, vstup na terasu
a do zahrady.
Ubytovaným lidem je dostupná nepřetržitá
služba odlehčovacích asistentů při úkonech,
které by si člověk byl schopen při plné síle
zajistit sám (oblékání, strava, hygiena apod.).
Předpokládaný rozsah přímé obslužné péče je
4–5 hodin za den u každého klienta. Částka za
ubytování činí 210 Kč/den, poplatek za celodenní stravu 170 Kč/den. Přímá obslužná péče
v rámci pobytové odlehčovací služby je zpoplatněna částkou 130 Kč/hod. Součet dnů čerpání
služby nesmí v kalendářním roce přesáhnout
90. Více informací o samotné službě a jejích
podmínkách, včetně možnosti již nyní podat
žádost o odlehčovací pobyt, jsou dostupné na
www.cestadomu.cz/pobyt.
Kontakty: Linda Tichotová Fryčová, e-mail:
linda.tichotova@cestadomu.cz, tel. +420 725
251 735, Martina Tesařová, e-mail: martina.tesarova@cestadomu.cz, tel. +420 725 251 767. (red)

Zvířecí záchranka pomůže v nouzi
Stověžatá Praha je domovem velkého množství
volně žijících zvířat. Často se však stává, že zvíře některou městskou překážku nezdolá a zraní
se. Jak v takovém případě postupovat?
Stačí vytáhnout telefon a zavolat na číslo
774 155 185 Pražské zvířecí záchrance. Často
zvíře není zraněné, ale jde například o mládě,
které je jen na špatném místě. Po telefonu
získáte instrukce, co podniknout, abyste sami
situaci vyřešili. V případě, že je zvíře zraněné,
si pro něj pracovníci zvířecí záchranky přijedou.
V záchranné stanici hlavního města Prahy
v Jinonicích se mu dostane potřebné veterinární
péče. Pražská zvířecí záchranka je neziskový
projekt, závislý do značné míry i na dobrovolných příspěvcích od jednotlivců. V případě, že
se budete chtít na fungování tohoto projektu
podílet, můžete ho podpořit darem na č. ú.:
33553322/0800, v.s. 1111. (red)
Chůvy vám pohlídají děti
Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 nabízí zájemcům domácí hlídání dětí. Službu lze využívat
pravidelně nebo jen nárazově (nemoc dítěte,
občasné hlídání ve večerních hodinách). Chůvy
mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí,
ale v případě potřeby zajistit jeho odvod z jeslí
či školky domů, případně doprovodit dítě na
odpolední zájmový kroužek. Vše záleží jen na
společné dohodě rodiče a chůvy. Tato služba je
poskytována bez ohledu na trvalé bydliště rodiny,
chůvy mohou hlídat po celé Praze. Služba také
není omezena věkem dítěte.
Koordinátorky chův (volejte pouze ve všední den
mezi 7.00 a 15.30 hodinou): Lenka Dvořáková - telefon: 775 474 618, e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz. Helena Langerová - telefon: 775 474 617,
e-mail: helena.langerova@zzpraha4.cz. (red)

Naše tipy
Podolí - Fotbalový klub AFK Slavoj Podolí Praha
přijme do svého týmu dívky ročníku 2010 a mladší. Kontakt: Michal Skružný, tel.: 775 443 527,
e-mail: skruznyms@seznam.cz.
Kamýk - MC Balónek pořádá v sobotu 18. ledna
Zimní lesohrátky v Kamýckém lese. Vstupné
50 Kč/dítě. Start u hřiště u „koziček“ – v zookoutku v Kamýckém lese od 9.45 do 10.15 hod.
Nutná registrace na e-mailu registracebalonek@
seznam.cz.
Podolí – V klubu Rest.art (Podolská 33)
byla vzkříšena historie bývalého kina Zdar.
V lednu sem můžete zajít například na filmy
o fotbalistovi Diegu Maradonovi (9. a 21. 1.)
či na černou komedii Parazit (5., 15. a 23. 1.,
vždy od 20.00 hod.). Vstupné je 120 Kč, zlevněné 60 Kč. A ke sledování snímku si můžete
dopřát i koktejl.
Krč - Pouť kolem Česka za 66 dní je název besedy s promítáním. Ta se uskuteční v neděli
26. 1. od 16.00 hod. v sále Habrovka, U Habrovky 66/2 (vedle kostela sv. Františka z Assisi).
O své pěší pouti kolem Česka bude vyprávět
Tomáš Lachman. Vstupné dobrovolné. (red)
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na konec
Muzikálové hvězdy znovu pomáhaly

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
podepsanou knihu!
Dobrodružství pana Wellingtona
je název knihy, která vzdává hold
našim letcům v RAF. Pan
Wellington je vysloužilý britský
bombardér, který vzpomíná na to,
jak za druhé světové války sloužil
u 311. československé
bombardovací perutě RAF. V knize
také najdete příběh jednoho
z našich posledních žijících letců
RAF Tomáše Loma. V roce 2019, kdy bylo Tomovi
95 let, se díky knížce seznámil s její autorkou Hanou
Bergmannovou Klímovou, která publikaci doplnila
o jeho vyprávění. Oba pak exkluzivně pouze pro
výherce z časopisu Tučňák knihu podepsali.
Soutěžní otázka
Ve které městské části Tomáš Lom bydlí?
a) Praha 3, b) Praha 4, c) Praha 5

Pátý ročník Muzikálu bez bariér, kdy muzikálové hvězdy zpívaly pro o. p. s. Polovina nebe v bezbariérovém sále Kulturního centra Novodvorská, opět pomohl potřebným. Část výtěžku vstupného bude
poukázána Sofii Stránské, mladé ženě upoutané na vozík. Její příběh si můžete přečíst na
www.polovinanebe.cz/pomozme-sofii-zit-doma/. Akci podpořila také MČ Praha 4. (red)

Odpovědi zasílejte na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz do 13. 1. 2020. Tři autoři/autorky
správné odpovědi získají knihu. Výherci
z prosincového čísla (správná odpověď c –
Voborníková): Ilona Kuthanová, Hana Hanzíková a Iva
Ludíková. Gratulujeme!

7. Respektujte prostor pro cyklisty v křižovatce

Jezdím jako člověk: respektujte prostor pro cyklisty v křižovatce

Na křižovatkách bývá před semaforem předsunutý prostor vyhrazený
pro cyklisty,
který je označen
příslušným
Cyklisté
se díky
Na křižovatkách
bývá před
semaforempiktogramem.
předsunutý prostor
vyhrazený
pro
němu mohou
zařadit
před
stojící
auta
a
na
zelenou
jako
první
bezpečně
cyklisty, který je označen příslušným piktogramem. Cyklisté se díky němu
projet křižovatkou
kterým
potřebují.
Zároveň
jsoubezpečně
díky tomu
pro
mohou zařaditsměrem,
před stojící
auta a
na zelenou
jako první
projet
křižovatkou
směrem,než
kterým
potřebují.
jsou díky
tomu či
pro
motoristy
motoristy
lépe viditelní,
když
stojí poZároveň
jejich pravé
straně
v zákrytu
lépe viditelní, než když stojí po jejich pravé straně či v zákrytu jiných
jiných vozidel.
vozidel.

Tučňák

CYKLISTÉ: Využívejte na křižovatkách pro vás vyhrazený prostor. Postavte Cyklisté:
se v něm Využívejte
vždy do pozice,
která bude
odpovídat
vašemu
dalšímu
na křižovatkách
pro nejlépe
vás vyhrazený
prostor.
Postavte
směru
jízdy.vždy
Pozorně
sledujte
a na zelenou
rozjíždějte
včas.
se v něm
do pozice,
kterásemafor
bude nejlépe
odpovídatsevašemu
dalšímu
MOTORISTÉ:
Respektujte
kola
a nestůjtevčas.
v něm. Nechte
směru jízdy. Pozorně
sledujteprostor
semaforpro
a najízdní
zelenou
se rozjíždějte
do něj jezdce na kole bezpečně přijet po své pravé straně a následně také
Motoristé:
prostor
propraha.
jízdní kola
v klidu
opustitRespektujte
křižovatku.
Zdroj:
eu a nestůjte v něm. Nechte
do něj jezdce na kole bezpečně přijet po své pravé straně a následně také
v klidu opustit křižovatku.
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BB CENTRUM – TVOŘÍME MÍSTO PRO ŽIVOT
hřiště s nafukovací halou, malý atletický stadion, nová
dětská hřiště, zcela nové parky a střešní zahrady, mnohé
vodní prvky, nová náměstí a veřejná prostranství, pro pěší
zkulturněné podchody pod magistrálou, nová veřejná
parkoviště a pro širokou veřejnost došlo k zprostupnění
celého území důmyslnou sítí nových pěších cest. Krom toho
se zde pravidelně pořádají trhy a kulturní a společenské
akce pro všechny občany zcela zdarma.

1992 Původní budova Brumlovky na nepropustném
a neutěšeném území (brownfield)

2019 Nové, kultivované a bezpečné Náměstí
Brumlovka s občanskou vybaveností

ld.
1,5 m

Mnoho pamětníků a obyvatel Prahy 4 má tuto lokalitu
spojenou s názvem Brumlovka. Zajímavé je, že zde
v minulosti vlastně kromě sportovní haly (nesoucí tento
název), škvárového hřiště a dalších převážně zanedbaných
území nic nebylo. Historie BB Centra se začala psát na konci
roku 1992, kdy zvítězila urbanistická studie na proměnu
a využití tohoto území dle architektů ze studia Aulík Fišer
architekti. Z nevyužitého, nebezpečného a především
neprostupného brownfieldu během více jak 20 let společnost
Passerinvest Group vybudovala plnohodnotnou městskou
čtvrť. Dnes zde můžete mimo jiné najít centrum služeb
a sportu Brumlovka, supermarket ve Filadelfii, společenské
centrum Bethany s modlitebnou a mateřskou školkou,
křesťanskou základní a střední školu Elijáš, sportovní

13,5 mld.

V BB Centru bylo doposud proinvestováno
více jak 15 mld. Kč, z toho přes 1,5 mld. Kč
do neziskových projektů.

Vážení čtenáři,
rád bych vám popřál požehnaný a spokojený rok 2020. Praha 4
je pro mne místem, kde jsem vyrůstal, chodil do školy a hrával
fotbal. Od poloviny devadesátých let se zde nachází i drtivá
většina podnikatelských aktivit naší firmy a od roku 2012 zde opět
se svou rodinou i bydlím. BB Centrum se pro nás stalo projektem
na celý profesní život. Lidé z mnoha zemí různých kontinentů se
přijíždějí podívat na tuto sice malou, ale přesto jedinečnou část
Prahy. Obeznámení lidé vědí, že na celém světě jen zcela výjimečně
vznikají podnikatelsky stavěné části města, kde by investor
vkládal přes deset procent všech investičních nákladů do prostor
nepřinášejících zisk. Tyto investice vznikaly především v době, kdy
se veřejně ještě ani nezačalo mluvit o společenské odpovědnosti

developerů. Nikdo nás k tomu nikdy nenutil. Dobrovolně a rádi jsme
investovali ohromné sumy do zkrášlení tohoto původně děsivého
a neprostupného území. Přesto nic z toho, co jsem zmínil, není
naší zásluhou. Kdyby Pán Ježíš Kristus nezměnil v roce 1998 můj
život, nebyl bych ani ochoten začít přemýšlet o tolika neziskových
investicích. Veškerá sláva za vše dobré proto patří výhradně Pánu
Bohu. Já mohu jen s pokorou a s vděčností prosit na modlitbách,
aby i všechny krásné a zbývající investice v tomto území přinášely
užitek lidem, prospěšnost celé Praze i Praze 4 a vydávaly dobré
svědectví o Boží lásce a milosti.
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group

WWW.BBCENTRUM.CZ
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