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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 26. července:

DOPORUČILA 
- Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit
rozdělení příspěvkové organizace Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3, zřizovanou městskou částí Praha 4, na dvě samostatné příspěvkové organizace: Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská
3 a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné
výchovy, Praha 4, Jitřní 185 podle § 27 odst. 9
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 1. 9. 2018; a schválit
zřízení nové příspěvkové organizace Základní
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy,
Praha 4, Jitřní 185 se sídlem Jitřní 185/6, 147 00
Praha 4, s účinností od 1. 9. 2018.

SCHVÁLILA
- navýšení provozního příspěvku základním
a mateřským školám zřizovaným městskou částí
Praha 4 na osazení automatizovaného monitoringu odběru a odečítání fakturačních vodoměrů v celkové výši 672 000 Kč.

SOUHLASILA
- s podáním projektové žádosti o finanční podporu ze strany SFŽP v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa
3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika na pořízení 355 kompostérů pro občany
MČ Praha 4;
- s podáním žádostí o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní

osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní na vybudování retenčních nádrží;
- s podáním projektové žádosti do prvního
kola hodnocení v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha pól růstu, prioritní osa 1
Posílení výzkumu, technologického rozvoje
a inovací na financování vývoje (projekt, technické řešení, výroba) koše s vnitřním mechanickým lisem.

ROZHODLA
- uzavřít dohody o provedení staveb „Změna
režimu parkování v ulici Pujmanové“ a „Přechod
pro pěší ul. Podolská“ mezi městskou částí
Praha 4 a Hlavním městem Praha;
- zveřejnit záměr pronájmu části boční plochy
stěny objektu č.p. 1040, Na Strži 30, katastrální
území Krč, Praha 4, za účelem umístění stavby
pro reklamu;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 2305/3 o výměře 19 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Krč, za cenu v minimální výši
94.240 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky
č. 542/300 v domě č.p. 542, Pod Vinohradem
16, který je součástí pozemku parc. č. 1423, katastrální území Braník, obec Praha a okres hl. m
Praha, včetně ideálního podílu ve výši 417/3304
na společných částech domu, včetně ideálního podílu ve výši 417/3304 na zastavěném
pozemku parc. č 1423 a včetně ideálního podílu
ve výši 417/3304 na souvisejícím pozemku parc.
č. 1424, zapsané na LV 8964 pro katastrální
území Braník, obec Praha a okres hl. m. Praha

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

Nemocnice získala dotaci
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo pro
Thomayerovu nemocnici účelovou neinvestiční
dotaci ve výši 3 866 900 Kč na pořízení zdravotnických instrumentárií pro kliniky nemocnice
(chirurgickou kliniku, urologickou kliniku,
gynekologii a kliniku dětské chirurgie a traumatologie). Nákupem nových instrumentárií pro
uvedená pracoviště dojde ke zlepšení a urychlení péče o pacienty. Zároveň se tím ulehčí i práce
zdravotních sester, kterých je v současné době
velký nedostatek. (red)

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN–Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub hnutí ANO 2011
Klub Čtyřka

u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, minimálně za cenu
ve výši 1 000 000 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky
č. 1432/802 v domě č.p. 1432, V Horkách 22,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve
výši 373/12655 na společných částech domu,
na zastavěném pozemku parc. č 437/1 a na
souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a parc.
č. 437/4, vše katastrální území Nusle, Praha 4
minimálně za cenu ve výši 1 100 000 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky
č. 1432/801 v domě č.p. 1432, V Horkách 22,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu
ve výši 409/12655 na společných částech
domu, na zastavěném pozemku parc. č
437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č.
437/3 a parc. č. 437/4, vše katastrální území
Nusle, Praha 4 minimálně za cenu ve výši
1.200.000 Kč.

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

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).

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044
• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Zprávy z Prahy
Zahájen provoz
nové kompostárny

Zkušební provoz (do konce roku s provizorním
vybavením a pouze pro občany) zahájila první
kompostárna rostlinného odpadu na území Prahy. Zařízení stojí na volném pozemku na okraji
městské části Praha-Slivenec v ulici K Austisu.
Pražané budou moci do kompostárny přivézt
až 250 kilogramů bioodpadu měsíčně zdarma.
V kompostárně se tak mohou jednoduše zbavit
například suchého listí a rostlin, posekané trávy,
pilin a odřezků nebo zbytků, které v kuchyni zů2 Tučňák • 9/2017

staly po zpracování ovoce a zeleniny. Každý, kdo
v kompostárně odevzdá biologicky rozložitelný
odpad, bude mít možnost bezplatně si odebrat
hotový kompost jako přírodní hnojivo. (red)

konstrukce čerpací stanice Novodvorská v ulici Sulické
v Praze 4 s náklady cca 35 milionů korun. (red)

Praha schválila čtvrt miliardy pro PVS

V pražských lesích a lesoparcích jsou nově
tabule s kódy, které při tísňovém volání usnadní
záchranářům lokalizaci krizové situace. Na místa
vytipovaná hasiči nechal pražský magistrát umístit
29 tabulek, které body záchrany spojují s konkrétními GPS souřadnicemi. Nápisy se nacházejí
v místech, která jsou snadno dostupná pro vozidla
integrovaného záchranného systému. (red)

Rada hlavního města Prahy schválila převod 250 milionů Kč pro PVS a.s. (akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví hlavního města). Finanční prostředky
použije PVS na financování rekonstrukcí vodovodů,
kanalizací a dalšího vodohospodářského majetku. Mezi
významné akce letošního roku patří také kompletní re-

V lesích je 29 bodů záchrany

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
když se někomu do něčeho nechce, obvykle
říká, že to nejde. Že to není jen tak, že by to
bylo moc složité, že by to bylo drahé… Nějaký
důvod se vždycky najde. Stát dodnes nedokázal
dostavět jihovýchodní část Pražského okruhu
a doplácejí na to obyvatelé Prahy 4, především
Spořilováci, kterým denně jezdí pod okny tisíce
kamiónů.
Protože chceme naše obyvatele chránit před nežádoucími vlivy, hlukem, vibracemi a emisemi,
které přesahují hygienické limity, pomohli jsme
na magistrátu prosadit záměr zákazu vjezdu
kamionů na Jižní a Štěrboholskou a na Spořilovskou spojku, které nahrazují nedokončenou
část Pražského okruhu. Protože ale současně
nechceme poškodit obyvatele Středočeského
kraje, navrhl jsem ministru dopravy převedení
kamiónů na železnici. Tento systém nazývaný RoLa je využíván v zahraničí a byl použit
i v České republice. Mezi nejznámější patří RoLa
mezi Lovosicemi a Drážďany, provozovaná na
přelomu tisíciletí, kdy se překlenovalo období
výstavby dálnice D8. Více o tom a dalších opatřeních na obranu Spořilova si můžete přečíst
v tomto vydání Tučňáku.
Po prázdninách se náš zpravodaj opět vrací do
vašich poštovních schránek, aby vás informoval
o tom, co nového se v naší městské části chystá,
co zajímavého jsme pro vás na měsíc září
připravili. Rád bych vás upozornil na poutavé
příběhy o dvou hrdinech, kteří na území dnešní
Prahy 4 žili a kteří v době nesvobody obětovali

svůj život za životy a svobodu jiných lidí.
Vážení spoluobčané, letos poprvé jsme v naší
městské části vyvěsili na Nuselské radnici romskou vlajku, a připojili se tak k mezinárodním
akcím pořádaným ke Dni romského holocaustu. Ten nám všem připomíná likvidaci tzv.
cikánského tábora v Osvětimi – Birkenau v roce
1944 a je i naléhavým varováním před rasovou,
národnostní i politickou nesnášenlivostí.
Připomínání historických událostí spojených
s našimi moderními dějinami je důležité a my
dnes nesmíme zavírat oči ani před jejich nepříjemnými stránkami. Paměť národa i každého
z nás je mostem mezi minulostí, přítomností
a budoucností a pochopení historie nám
pomáhá hledat řešení současných problémů.
Považuji za naši povinnost připomínat si oběti
nacistického bezpráví a otevírat naléhavou
diskusi o tragických etapách našich dějin také
v místech, kolem kterých denně chodíme, kde
žijeme a pracujeme.
Vážení čtenáři, věřím, že jste prožili dva klidné
letní měsíce a přijmete pozvání na zajímavé
akce pořádané městskou částí, sportovními spolky a vámi samotnými. Osobně se těším nejen
na cykloprojížďku po jedné ze dvou evropských
cyklotras, které vedou přes Prahu a po kterých
můžete dojet třeba až k francouzskému pobřeží
nebo na Jadran, ale také na sousedské slavnosti
v rámci Zažít město jinak, které se u nás konají
už potřetí. Dobrou zprávou je, že letos se uskuteční na více místech než loni a předloni.
Dětem, které se vracejí po prázdninách do
našich základních škol, přeji hodně úspěchů
a prvňáčkům, kterých je zase o něco víc než

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
v minulých letech, aby se jim hned od prvního
dne ve škole líbilo. A vás všechny zvu na
nejbližší jednání Zastupitelstva městské části
Praha 4, které se bude konat 13. září od 13
hodin v Nuselské radnici.

Nepřehlédněte
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Akce je pořádána pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4
a ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Českými dráhami.

www.praha4.cz
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Inka Bernášková: první Češka popra

I když se bláznivě zamilovala, manželství s Eduardem Bernáškem nebylo šťastné. Foto: VÚA - VHA

N

ebáli se riskovat vlastní životy, aby
se naše země mohla opět svobodně
nadechnout. Za svoji protiněmeckou
činnost v období protektorátu sice
zaplatili daň nejvyšší, ale jejich jména nikdy
neupadla v zapomnění. Připomeňme si proto
životní osudy dvou statečných obyvatel Prahy 4
- Vladimíra Petřeka a Ireny Bernáškové.
„Nenápadné domy, kolem kterých často procházíme bez povšimnutí, byly v minulosti svědky
silných příběhů a osudy Inky Bernáškové a Vladimíra Petřeka k nim určitě patří,“ uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení)
a dodává: „Neokázalé hrdinství těchto hrdých
a statečných lidí, kteří pro vlast a svobodu riskovali a obětovali vlastní život, je pro nás silnou
inspirací i dnes. Je totiž v příkrém protikladu
proti nesnášenlivosti a sobectví, jehož jsme tak
často svědky.“
Když se řekne Starý Spořilov, vybaví se většině
z nás největší zahradní město v Praze, někomu českoslovenští legionáři, kteří tu našli po
návratu do vlasti svůj domov, jen málokdo ale
tuší, že v jednom z domků v Jihovýchodní VIII,
který dnes nese číslo 944/11, žila naše první
popravená odbojářka.
„Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností 20. století,“ uvádí novinářka, spisovatelka a překladatelka Jana Vrzalová,
autorka publikace o Ince Bernáškové nazvané
Zasnoubena se smrtí. „Rodiči vychována v sil4 Tučňák • 9/2017

ném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na
jazyky, analytickými schopnostmi, obrovskou
odvahou, jíž převyšovala i muže té doby, po
vzniku protektorátu Čechy a Morava všechny
své schopnosti vynaložila na osvobození rodné
země – Československa.“
Její odbojová činnost byla úzce spojena především s vydáváním ilegálního časopisu V boj,
se získáváním prostředků a techniky na jeho
výrobu, ale také s převáděním československých
vojáků do zahraničí.

Zůstala na všechno sama
Narodila se v roce 1904 jako prostřední dcera
známého malíře a grafika Vojtěcha Preissiga.
Před první světovou válkou se rodina odstěhovala do USA, bydlela v Bostonu. Po těžkých
začátcích nakonec Vojtěch Preissig v Americe
prorazil, a dokonce vyučoval za velkou louží na
univerzitě. Za první světové války podporoval
československý zahraniční odboj, pomáhal při
utváření československých legií ve Francii.
Po skončení první světové války a vzniku
republiky se dcery Vojtěcha Preissiga vrátily
domů dříve než on sám. Inka se v Praze bláznivě zamilovala a proti vůli své rodiny provdala
za Eduarda Bernáška. Manželství však nebylo
šťastné. Za mobilizace se dobrovolně přihlásila
jako zdravotní sestra. Po mnichovské zradě pomáhala našim lidem vyhnaným z pohraničí. Za
okupace pomáhala utíkat lidem přes Slovensko
do zahraničí. A hlavně, pomáhala s vydáváním

Inka byla emancipovaná žena, která se naučila
hrát na citeru a fascinovala ji auta – už ve
třinácti letech prý řídila. Foto: VÚA - VHA

nejznámějšího ilegálního časopisu V boj.
Poté, co gestapo skupinu vydávající tento
časopis vypátralo, pokračovala Inka ve vydávání
a distribuci sama. Redakce a tiskárna sídlila
právě ve spořilovském domku č. p. 944. Ovšem
po zatčení původní redakce vydávali časopis
V boj také vojáci z odbojové organizace Obrany
národa. Obě skupiny o sobě navzájem nevěděly
a ilegální časopis V boj tak vycházel po nějakou
dobu ve dvou verzích! V takzvané spořilovské
verzi vyšlo celých 37 čísel.

Zasnoubena se smrtí
Publikace Zasnoubena se smrtí z pera novinářky, spisovatelky a překladatelky Jany Vrzalové,
která vyjde na podzim letošního roku, je
inspirována pohnutými životními osudy první
české ženy popravené nacisty Ireny (Inky)
Bernáškové (7. 2. 1904 – 26. 8. 1942) a jejího
otce Vojtěcha Preissiga (31. 7. 1873 – 11. 6.
1944). Je bohatě doplněna řadou dobových,
dosud veřejnosti neznámých či jen zcela
výjimečně publikovaných snímků, dokumentů
a plakátů. Knížka, která je zhmotněním paměti o naší minulosti v té nejtragičtější podobě,
je prolnutím literatury faktu s beletrií. Spolu
s Inkou Bernáškovou se vracíme do doby, kdy
šlo o bytí, či nebytí našeho národa i Československa. (red)
www.praha4.cz
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avená nacisty

Jiřina Juláková, rozená Petřková:

Otec zachránil také desítky
židovských spoluobčanů

Foto: archiv

Nikoho neprozradila
Když se nakonec členové Obrany národa s Inkou
Bernáškovou setkali, nechtěli ani věřit, co všechno
dokázala jedna jediná žena. Byla odpovědným
redaktorem, grafikem, tiskařem i kolportérem.
V září 1940 ji gestapo vypátralo a zatklo. Chovala se
statečně a hrdě, veškerou vinu brala jen na sebe.
„Po zatčení podle skromných odhadů při výsleších svým mlčením zachránila na tři stovky
spolupracovníků,“ uvádí dále Jana Vrzalová a dodává: „Veškerou odbojovou práci brala na sebe.“
K trestu smrti byla odsouzena v Berlíně 5. března
1942 a svému právnímu zástupci výslovně zakázala žádat Němce o milost. Popravili ji v Berlíně-Plotzensee 26. srpna 1942. Byla první popravenou
Češkou. I pro katy musela být tato exekuce dost
neobvyklá – formuláře k dokumentaci popravy
byly totiž předtištěny pouze v mužském rodě.
In memoriam byla Inka Bernášková vyznamenána v roce 1946 válečným křížem 1939 a v roce
1998 medailí Za hrdinství.
„ Inka Bernášková byla neuvěřitelně statečná
a vytrvalá, a to jak při samotném vydávání časopisu
V boj, tak po svém zatčení. Kuráž zřejmě zdědila
po svém otci Vojtěchu Preissigovi, který před svým
angažmá v protinacistickém odboji působil již
v tom protirakouském. Všichni známe jeho výrazné
plakáty zvoucí ke vstupu do Československých
legií pro které vytvořil jako zkušený typograf nové
písmo. Jím navržená písma byla mimo jiné využita
i pro tisk proslovů prezidenta T. G. Masaryka. Tady
někde asi leží vysvětlení, proč byla později Inka
Bernášková schopna být sama autorkou, redaktorkou, typografkou i tiskařkou časopisu V boj,” říká
zastupitel MČ Praha 4 Michal Hroza (TOP 09). (red)

Slavnostní křest knížky
Kniha věnovaná odvážnému životu Inky
Bernáškové „Zasnoubena se smrtí“ bude mít
slavnostní křest v Praze 4, a to přibližně v polovině října letošního roku. Bližší informace
o datu a místu konání akce přinese příští
vydání časopisu Tučňák. (md)
www.praha4.cz

Jiřina Juláková nezapomíná na statečnost svého otce. Foto: Martin Dudek

Dne 18. června 1942 vyhasly životy parašutistů
ukrytých v kryptě pražského pravoslavného
kostela sv. Cyrila a Metoděje. Po dopadení těchto úspěšných vojáků, kteří odstranili Reinharda
Heydricha, se rozjela německá mašinérie zatýkání, výslechů a poprav.
Mezi obětmi byl i Vladimír Petřek, kaplan pravoslavného kostela, který byl za pomoc parašutistům z Londýna začátkem září 1942 odsouzen
stanným soudem a popraven. Na jeho statečnost
vzpomíná dcera Jiřina Juláková (82), která v letech
1990-1994 pracovala jako radní MČ Praha 4.
Váš otec za svou odvahu a službu vlasti
zaplatil cenu nejvyšší. Proč podle vás riskoval
nejen svůj život, ale i své rodiny?
Otec se zapojil do odboje už v roce 1939, kdy
vznikla organizace Obrana národa. Pomáhal
židovským spoluobčanům, vystavoval jim křestní
listy, aby mohli vycestovat do zahraničí, například do Jižní Ameriky. Tím jistě zachránil desítky
lidí a jako zapřísáhlý pacifista a duchovní, byť
v hodnosti důstojníka v záloze, pak v odbojové
činnosti pokračoval. Za svobodu, jednu z nejvyšších hodnot, se platí tou nejvyšší cenou – to měli
jistě všichni, kdo za ni bojovali, na paměti.
Věděla vaše maminka, co její manžel ilegálně dělá?
Možná něco tušila, stejně jako další členové rodiny.
Po vzájemné dohodě jsme se s maminkou odstěhovaly do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme bydlely
u mého strýce a tety v jejich domě. Tatínek jistě
předvídal, co by se mohlo stát, kdybychom všichni
zůstali v Praze a on byl prozrazen. Proto pro nás
bylo bezpečnější, když jsme bydlely daleko, což se
nakonec ukázalo jako prozíravé rozhodnutí.
Jaké máte vlastně vzpomínky na tatínka?
Jen ty nejhezčí. Jezdil za námi o volných dnech
a na prázdniny. Pocházel z deseti sourozenců,
byl nejstarší syn a všichni jeho sourozenci v létě
přijížděli do Rožnova, Horních Pasek, odkud
také náš rod pochází. A já byla malá holka,

pořád jsem se
na tatínka věšela
a jeho sourozenci
mne nesnášeli,
protože jsem si ho
tím přivlastňovala
(úsměv). Otec
hlavně dbal na to,
abych správně mluvila česky a dobře
se učila. A také:
„Drž se rovně!“
Po likvidaci parašuKaplan Vladimír Petřek
tistů a zatčení vašebyl za pomoc parašutisho otce jste museli
tům popraven.
určitě prožívat dny
plné hrůzy, že si pro vás přijde gestapo…
O celé události se rodina dozvěděla z novin následujícího dne, možná z rozhlasu, to si nepamatuji.
Jen vím, že nacisti si na informování dali záležet,
aby lidem nahnali velký strach. Naše rodina to
přijala statečně, nikdo neplakal ani se nehroutil.
A i když v Rožnově o nás věděl snad každý, všichni mlčeli. Což lze považovat za velký statečný čin,
protože kruté tresty byly i za zatajování informací… I tak jsme byly s maminkou připraveny na
nejhorší. Ve vile jsme bydlely v mansardě s tapetovými dvířky do střešních koutů. Teta říkala, že
pokud by někdo pro nás přišel, strčila by nás tam,
nad dveře pověsila obraz a nikdo by nic nepoznal.
Naštěstí k tomu nedošlo.
V roce 1943 jste se díky vašemu dědečkovi
vrátily zpátky do Prahy. Nebylo to riskantní?
Dědeček usoudil, že velká vlna zatýkání už
přešla a že naopak v malém Rožnově jsme více
na očích a představujeme riziko pro zbytek
rodiny. Povedlo se mu přes známé ´vytáhnout´
nás z registru obyvatelstva a mohly jsme se tak
v relativním bezpečí dočkat konce války v jeho
domě v Podolí. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Máte poslední možnost hlasovat
v anketě o nejlepší provozovnu

Praha 4 vyhlásila na jaře letošního roku již
8. ročník soutěže o nejlepší provozovnu Prahy 4.
Letos bylo nominováno celkem 62 provozoven
v deseti kategoriích. Nyní máte poslední příležitost odevzdat svůj hlas pro nominované provozovny, a to prostřednictvím webové aplikace http://
provozovna.praha4.cz/List.aspx. Odevzdejte svůj
hlas v soutěži Provozovna Prahy 4 a pomozte tak
zvýšit prestiž vašeho oblíbeného podnikatele,
vyzývá zástupce starosty pro majetek a podporu
podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák), pod
jehož záštitou se soutěž koná. (red)

V našich školách uvítáme
více prvňáčků než loni

S údržbou zeleně pomáhalo
i letos stádečko ovcí

Až do konce září můžete v Praze 4 narazit na
stádečko pěti ovcí, které spásají trávu. MČ Praha 4
tím navázala na loňský a předloňský úspěšný
projekt alternativní údržby zeleně. Pro letošní
rok byly vybrány dvě lokality – pod Branickou
skálou a břeh Vltavy kolem areálu Ledáren
v Braníku. Podle radního pro životní prostředí
Ondřeje Růžičky (STAN – Tučňák) je to efektivní, finančně nenáročný a také atraktivní způsob
údržby zeleně. Spásání trávy ovcemi totiž přijde
zhruba na čtvrtinu nákladů, které by Praha 4
vynaložila na sekání. (red)

Prestižní technické obory v Praze 4

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední
škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
otvírá studentům svoje dveře na pracovištích
v Praze 4 a v Praze 9. Letos došlo ke sloučení obou
pražských škol a tím k rozšíření vzdělávací nabídky.
Od září se změní i dosavadní systém ve fungování
obou škol, a to tak, že teoretická výuka studentů
vyšší odborné školy bude zajišťována na pracovišti
v Pacovské ulici v Praze 4 a praktické hodiny na pracovišti v Praze 9 s využitím špičkového know-how
a nejmodernější techniky specializované dle zaměření. Přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole
mohou zájemci podávat až do října. Více informací
na www.vosis.cz a www.sssep9.cz. (red)

Poděkování malíři Pecharovi

Městská část Praha 4 děkuje Vladimíru Pecharovi,
který daroval městské části Praha 4 svůj obraz strukturovanou olejomalbu - Nuselské historické
radnice. Vladimír Pechar je český výtvarník a skaut
žijící na Spořilově. Jeho tvorbu můžete vidět jako
součást Spořilovského salonu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., do konce srpna. (red)
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Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Na Planině.

O

jedenapadesát prvňáčků víc než v minulém školním roce nastoupí od září
do základních škol v Praze 4. Zdejší
městská část jich spravuje dvacet v jedenadvaceti objektech. Na začátku září tak nastoupí do základních škol v Praze 4 celkem 1 284
prvňáčků, v lavicích základních škol dohromady
usedne v novém školním roce 9 887 žáků.
„Nárůst počtu žáků trvá již několik let, ale je
pozvolný a zvládáme ho,“ uvedl radní pro školství
Jaroslav Míth (ODS). „Například ve školním roce
2011/2012 navštěvovalo základní školy v naší městské části 7 727 žáků, ve srovnání s nadcházejícím
školním rokem 2017/2018 to bylo o 2 160 méně.“

Nejdražší rekonstrukce
je v Braníku
Zatímco si žáci užívali zasloužené prázdniny,
ve školách a školkách v Praze 4 je vystřídali
stavebníci a panoval v nich čilý ruch. Městská
část investuje do modernizace a oprav jedenadvaceti školských objektů přes 120 milionů korun,
do mateřských škol pak téměř 13 milionů. Školy
získávají nové fasády, střechy, okna i celkový
vzhled. Pracuje se také na největší letošní školní
stavbě v Praze 4, kterou je celková oprava historické budovy ZŠ Školní v Braníku.
„Škola s více než stoletou tradicí zažívá velkou
proměnu. Kromě fasády opravíme střechu, veškeré rozvody a instalace, okna, dveře i podlahy,
ale i opěrnou zeď za objektem, která v některých
místech hrozila zřícením,“ uvedl Jaroslav Míth
a pokračuje: „Hotova už je zhruba jedna čtvrtina
prací, přičemž letos tu proinvestujeme asi
40 milionů korun. Během září plánujeme na
stavbě uspořádat návštěvní den, aby se lidé mohli
s průběhem tak zásadní rekonstrukce seznámit.“
Práce v ZŠ Školní budou pokračovat i na začátku
příštího roku. Rekonstrukce bude Prahu 4 stát
celkem 57,5 milionu. Část nákladů ve výši 16,5

milionu korun pokryje dotace od Magistrátu
hlavního města Prahy.

Stravování v novém
Zbrusu novou kuchyni budou mít žáci ZŠ Na Planině. Náročná rekonstrukce bude stát 50 milionů
korun a stavbaři během prázdnin stihli bourací
práce, provedení stavebně konstrukčních prací,
zvláště v suterénu objektu, odizolování suterénu
proti spodní vodě, položení ležatých rozvodů
kanalizace a páteřních rozvodů ZTI. Náhradní
stravování pro žáky ZŠ Na Planině a Gymnázia
Milady Horákové i pracovníky obou škol bude od
září zajištěno ve školní jídelně Akademie řemesel
Praha - Střední školy technické Zelený pruh, a to
po celou dobu rekonstrukce.
„Na stravování v mnohem příjemnějším prostředí
se mohou těšit i děti z mateřské školy Spořilovská, které navštěvují její objekt Jihozápadní.
Rekonstruujeme tady kuchyni za téměř
5,6 milionu korun. Než děti nastoupí do školky,
bude hotovo,“ slíbil Jaroslav Míth.
Kromě investic do škol a školek na svém území
dává městská část ročně 116 milionů korun na
jejich provoz a dalších deset milionů má jako
rezervu pro případ nouze, část ale věnuje i na
různé soutěže a další akce ve školách.
K dalším největším letošním investicím do škol
a školek, na kterých se přes léto pracuje, patří
také zateplení objektů školek v Trenčínské, Družstevní ochoz či K Podjezdu celkem za 40 milionů
korun. Nové sociální zařízení budou mít děti
z MŠ Čtyři pastelky v budově Plamínkové a v ZŠ
Sdružení. Dále se opravuje kanalizace ve škole
Na Chodovci za 890 000 korun. Novou barvu
fasády právě získává ZŠ Mendíků a spolu s tím
i zmodernizované učebny a vodovodní rozvody.
U základní školy Plamínkové se buduje dopravní
hřiště, které se sem přesune z bývalé ZŠ Jánošíkova (nyní Nový PORG). Pro děti z celé Prahy 4
bude lépe dostupné, než to původní. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Protihlukový val ochrání Spořilovský plácek

Křižovatka komunikací 5. května a Jižní spojka (Spořilovský plácek) je nejzatíženější mimoúrovňovou křižovatkou v pražské silniční síti. V roce 2016 se
na této křižovatce průměrně pohybovalo 204 000 vozidel za den.

N

ový protihlukový val o délce 210 a výšce
šest metrů a dvě protihlukové stěny mají
ulevit obyvatelům Spořilovského plácku
před následky těžké tranzitní dopravy.
Jejich stavba je plánována na sedm měsíců a stát
bude necelých 37 milionů Kč bez DPH, investorem je Technická správa komunikací.
„Stavba má chránit tuto část Spořilova před nadměrným hlukem, emisemi a vibracemi z těžké tranzitní
dopravy,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
Zelení). „Zdejší obyvatelé doplácejí na to, že stát
nebyl schopen dostavět úsek 511 Silničního okruhu
kolem Prahy, lidem jezdí pod okny tisíce těžkých
kamiónů denně, a na Starém i Novém Spořilově jsou
tak porušovány hygienické limity, “ dodal.
Val i protihlukové zdi budou umístěny po pravé
straně (ve směru do centra) u ulice 5. května,
v místě mimoúrovňového křížení ulice 5. května
a Jižní spojky pokračují dále ve směru odbočovacího pruhu směrem na Spořilov až do ulice
Hlavní. Jejich hlavním účelem je snížit dopravní
hluk, který obtěžuje obyvatele v ulicích Jižní
XVII, Čtyřdílná, Jižní XVI a Jihozápadní III.

Další kroky pro ochranu
obyvatel
„Je to důležitý příspěvek ke zlepšení situace na
Spořilově, který naše městská část požadovala,

ale není jediný,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek. „Společně s hlavním městem a s Technickou správou připravujeme zakrytí Spořilovské
spojky. Rada hlavního města Prahy zakázala
nákladním autům přesahujícím 12 metrů délky
sjíždět z Pražského okruhu do města a schválila
také zákaz vjezdu kamionů na Jižní a Štěrboholskou spojku a Spořilovskou ulici, které v současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní
část pražského okruhu,“ uvedl.
Městská část Praha 4 usiluje o zmírnění
následků těžké tranzitní dopravy v Praze a ve
Středočeském kraji. Prosazuje urychlenou
dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu
kolem Prahy (Běchovice – dálnice D1) a řadu
dílčích opatření, včetně zakrytí Spořilovské
spojky, aby do dostavby a zprovoznění okruhu
ochránila své obyvatele před hlukem, emisemi
a vibracemi. Starosta Petr Štěpánek navrhnul
ministru dopravy ČR Danu Ťokovi (ANO)
přepravovat kamiony přes území Středočeského
kraje po železnici systémem RoLa a požádal
Bohuslava Sobotku (ČSSD), předsedu vlády
České republiky, o dotaci ve výši čtyři miliardy
korun hlavnímu městu Praze, které má výstavbu
zastřešení Spořilovské spojky v kompetenci.
O zlepšení situace na Spořilově dlouhodobě
usilují také místní spolky Zdravý Spořilov a SOS
Spořilov. (red)

Praha 4 bude mít centrální knihovnu
Atraktivní prostory v Nuselské ulici v domě s číslem 94, kde se klientům
v minulých letech nabízely úvěry, hypotéky a další bankovní služby,
se během dvou let změní v novou pobočku Městské knihovny v Praze
s názvem Jezerka. Ta svým čtenářům kromě klasického půjčování knih
nabídne navíc i další zajímavé služby a příjemný prostor pro trávení volného času. Se změnou účelu užívání nebytového prostoru souhlasila Rada
městské části Prahy 4.
„Letité chátrání takto krásného domu v Praze 4 pro mne bylo srdcervoucí. Proto jsem se snažil najít řešení, jak tento objekt znovu přivést k živowww.praha4.cz

Panely pohltí zvuk
Protihluková stěna – jih s délkou přibližně 204 metrů bude umístěna na protihlukovém valu a bude navazovat na dosavadní
protihlukovou stěnu při ulici Jižní XV, dále
bude pokračovat západním směrem podél
ulice 5. května. Výška protihlukové stěny
v této části bude 2,5 metru.
Protihluková stěna – sever ve své délce
zhruba 143 metrů naváže na severní část
protihlukové stěny jih a bude dále pokračovat k severozápadu ve směru odbočovacího pruhu z Jižní spojky na Spořilov až
do ulice Hlavní. Výška protihlukové stěny
v této části bude šest metrů. Obě stěny
budou vybudovány z neprůhledných výplňových panelů, které pohlcují zvuk.

Výstava k zastřešení
Spořilovské spojky

Městská část Praha 4 zve občany na slavnostní zahájení výstavy k zastřešení Spořilovské,
které se bude konat v úterý 19. září ve 14.00
hodin na Spořilově u obchodního centra
mezi ulicemi Hlavní a Senohrabská. Výstava
bude plná informací k projektu zastřešení,
včetně vizualizací, a potrvá až do konce
října. (red)

tu,“ uvedl Lukáš Zicha (STAN - Tučňák), zástupce starosty pro majetek
a podporu podnikání. „Založení pobočky městské knihovny se mi jevilo
jako naprosto ideální řešení. Doufám, že úsilí vyložené k vyjednání
založení knihovny i financování potřebných úprav z rozpočtu hlavního
města ve výši cca 37 milionů korun povede ke spokojenosti obyvatel
Prahy 4,“ dodal.
„V letošním roce hostil tento objekt jednu z akcí Noci literatury a právem
vzbudil zájem návštěvníků. Věřím, že si sem čtenáři znovu najdou cestu
a nová pobočka se stane jedním z kulturních center této části Prahy 4,“
uvedla radní Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). (red)
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Hazard s důvěrou občanů? MF musí
zrychlit rušení automatů
Pan exministr financí Babiš se rád chlubil tím, jak
bude řídit stát jako firmu. Jak poroste rychlost
a efektivita rozhodování a vůbec práce veřejných
institucí. Realita na jeho ministerstvu financí (MF)
– přinejmenším v oblasti rušení heren a kasin – je
přitom nelichotivá.
Jako iniciátor petice „Praha 4 bez hazardu“ jsem
byl nadšen, když koncem roku 2015 Zastupitelstvo
hlavního města Prahy, po dlouhodobém tlaku,
a přece díky trochu nečekané hlasovací koalici
Petr Kutílek
(vedle zastupitelů Zelených/Trojkoalice podpořili
návrh nakonec i kolegové ze stran, které nulovou
toleranci v programu neměly), vyhlásilo pro naši městskou část konec
kasin i heren.
Nižší ministerští úředníci na základě této vyhlášky už rozhodli o tom, že
licence na jednotlivé hrací automaty - které právě ministerstvo financí
uděluje a odebírá na základě městských vyhlášek - mají být v případě
Prahy 4 odebrány. Provozovatelé automatů se pochopitelně odvolávají
a věc přichází na stůl rozkladové komisi ministra financí, která má toto
rozhodnutí potvrdit. Případně zvrátit, ale k tomu neexistuje důvod.

a možná nastoupí automatům přátelštější síly než Zelení. Rozkladová
komise ovšem musí jednat. O jejích selháních mluví už i protikorupční
organizace Transparency International a spolek Občané proti hazardu,
který její práci označil za „liknavou a nekvalitní“.
Od Nového roku už platí nový zákon o hazardu, kterým se vláda chlubila.
Automatů v naší zemi ovšem po schválení zákona spíše přibývá. A mnohé, které už měly zmizet, neubývají. To je nebezpečný hazard s důvěrou
občanů.
V říjnových volbách – týden před svátkem naší republiky 28. října – půjdeme obnovit smysl naší demokracie. Demokracie, která vyžaduje – jak říkal
Masaryk – drobnou práci každodenní. Chceme-li obnovit důvěru občanů
v politiku v naší zemi, kampaně a silácké slogany fungují jen krátkodobě,
a nakonec nic nezmění. Dlouhodobě je potřeba opravdu pracovat a plnit
sliby ve prospěch občanů. A volit ty, kteří je dodržují.
Petr Kutílek (Trojkoalice/Zelení), zastupitel MČ Praha 4

Automatů spíše přibývá
Je samozřejmé, že provozovatelé kasin a heren tlačí všemi směry, aby
konec kasin zbrzdili a možná si počkali „až se to po volbách třeba otočí“

Prázdniny za námi a volby na dohled
Pro mnohé z nás, a pro školáky pak zvláště,
skončilo to nejhezčí období roku, kterému mohou
konkurovat snad jedině Vánoce. Znovu ožívají
školy a školky a život většiny rodin se vrací do normálnějších kolejí. Někomu vrásky ubudou, jiným
zase v poprázdninovém čase přibývají. Věřím,
že se vám všem za uplynulé dva měsíce podařilo
nasbírat dost sil na nadcházející podzim, a věřte,
bude jich opravdu zapotřebí. Léto se s námi definitivně rozloučí za zhruba tři týdny a měsíc poté
Jan Schneider
nás starší čekají jedny z nejdůležitějších voleb za
mnoho posledních let.
Malí a o něco větší, jdoucí poprvé do mateřinek či novopečení prvňáčci,
možná uroní v prvních zářijových dnech nějakou tu slzičku a na nás
dospělácích bude je v těchto životních milnících podržet, jak se to od
správných mám, tátů, babiček a dědečků očekává. Vždyť pro koho jiného
než na prvním místě pro naše děti či jejich děti tu vlastně jsme? Máme za
ně i k nim odpovědnost a jistě pro ně chceme jen to nejlepší do budoucna!

Nedodělků a přešlapů bylo dost
A tím už jsme zde lehce nakousli téma odpovědnosti, které bych rád všem
připomněl. V době, kdy odevzdáváme příspěvky do našeho měsíčníku,
odevzdávají politické strany své kandidátní listiny. V době, kdy budete
tyto řádky číst, se už pomalu budou losovat čísla, pod kterými budou
partaje kandidovat. A jsem zvědav, které nebo která budou ta šťastná čísla
tentokrát.
Možná si někdo řekne, že ho volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vlastně nezajímají, že ho více zajímá, co se děje v Praze a v naší
městské části. Ale ono to není tak jednoduché. Výsledky voleb naznačí, kdo
by mohl v naší krásné zemi další čtyři roky vládnout, a tady cítím tu velkou
odpovědnost všech rozumných lidí. Jen námi zvolená sněmovna může potvrdit novou vládu a tady je třeba se opravdu zamyslet a pouvažovat.
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Drtivou většinu zákonů, které se pak bezprostředně dotýkají všech lidí,
připravuje právě vláda. A já si za poslední čtyři roky myslím, že experimentů, nedodělků a vyložených přešlapů již bylo dost. Třináctá vláda
od počátku vzniku samostatné České republiky se sice snaží mediální
masáží a sliby do budoucnosti veřejnost přesvědčit, že to bylo nejlepší
období, co jsme zažili a co případně ještě zažijeme. Ale já tento pocit
v žádném případě nesdílím. Místo využití příznivé ekonomické situace
k zásadním reformám dochází k postupnému „utahování šroubů“
v podobě nových nařízení, regulací a povinností. K jejich vymáhání potom za dobu této vlády přibylo mnoho tisíc zbytečných úředníku, a to
právě v době, kdy zaměstnanci chybí v mnohem potřebnějších oborech
soukromého, ale i veřejného sektoru. Ještě více je potřeba mít se na
pozoru před prvky doby, která, doufejme, už navždy skončila před
téměř třiceti lety, ale jejíž dech je cítit z chování a projevů některých
představitelů a kandidátů.

Volme s rozumem
Z pohledu Prahy a naší městské části nelze vystavit této vládě nijak
lichotivé vysvědčení. Hodila nás bez uzardění přes palubu třeba v otázce
dokončení Pražského okruhu. A nejen Spořilovští vědí, o čem hovořím
a co oni dýchají. Ale to přece vloni byly důležité jiné volby – ty krajské –
kam Praha nepatří. Neexistence a rozjezd v nedohlednu u klíčové stavby
SOKP 511 mezi stávajícím okruhem a Běchovicemi, kterou nešťastně
supluje dojezd do Prahy po D1, Spořilovská, Jižní a Štěrboholská spojka,
je trestuhodným selháním. Navíc potřeba současné vládní sestavy regulovat všechny a všechno komplikuje každodenní život nejen podnikatelům,
ale i radnici a jejím organizacím.
Takže mi dovolte závěrem na vás apelovat: Pomoci si můžeme jen sami
a od toho svobodné a demokratické volby jsou. Volme tedy s rozumem
a odpovědně, ať se můžeme za čas našim dětem bez uhýbání pohledem
podívat do očí!
Jan Schneider (Čtyřka), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz
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Priorita č. 1 – podpora krátkého oběhu vody
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zaznamenal na sídlišti Krč – v okolí ulice Štúní náhrady škody. Vedení městské části ale na svém
L
idealizujeme. Vždyť první republika nedokázala vyřešit své národnostní
Lukáš Kaucký (ČSSD), zastupitel hl. města Prahy

rova – a v lokalitě Nuselská – náměstí Bratří Synků.

www.praha4.cz

usnesení trvalo i v listopadu, a proto jsem předložil

zastupitel h
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Obrazem z Prahy 4
Srpnová vzpomínka
na zastřelené

Patnáctiletí učni Karel Parišek a Karel
Němec byli zastřeleni sovětskými
vojáky u Podolské vodárny tři dny po
příjezdu „bratrských“ vojsk v roce
1968. Oba cestovali ve voze, který
se dostal pod palbu sovětské hlídky.
Podle vojáků nezareagoval řidič
automobilu včas na jejich příkaz
k zastavení.
Jejich památku si jako každoročně
připomněli u pietní tabule v Podolské
ulici zástupci radnice (zleva) zastupitel Aleš Borkovec (ODS), zástupce
starosty Lukáš Zicha (STAN-Tučňák),
radní Adéla Gjuričová (Trojkoalice/
nez.), starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a radní Jaroslav Míth
(ODS). (red)

Strážník pomohl dopadnout hledanou osobu

Úspěšnou spolupráci městské
a státní policie ocenil radní pro
bezpečnost Zdeněk Pokorný
(STAN – Tučňák). Díky spolupráci strážníka městské policie a Policie ČR byla na území městské
části Praha 4 vypátrána hledaná
osoba. Velký dík patří strážníku
Davidu Kotlárovi, jehož znalost
místních poměrů vedla k místu, kde se hledaná osoba zdržovala. Radní
Pokorný svůj vděk vyjádřil i osobně, když na ředitelství Městské policie
Praha 4 v Táborské ulici strážníku Davidu Kotlárovi poděkoval. (red)

Praha 4 si připomněla romský holocaust

Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) vyvěsil 2. srpna na historické
Nuselské radnici romskou vlajku. Městská část Praha 4 se tímto aktem připojila
k akcím pořádaným k mezinárodnímu Dni romského holocaustu, který připomíná likvidaci tzv. cikánského tábora v Osvětimi – Birkenau v roce 1944. Při
něm zahynulo během jedné noci téměř tři tisíce lidí včetně malých dětí. (red)

Poděkování za podporu
Členové Sboru dobrovolných hasičů Praha - Braník poděkovali v prostorách radnice zástupci starosty Lukáši Zichovi (STAN - Tučňák) za
podporu jejich činnosti a budování skvělých vztahů. (red)

Zastupitelky podpořily
kočičí útulek

Mistrovské smeče na vozíku
Na tenisových dvorcích TK Konstruktiva proběhl 22. ročník nejstaršího
českého turnaje v tenisu na vozíku, který je zařazený do celorepublikového
Mistrovství ČR HVM Plasma Cup. Akci podpořil záštitou zástupce starosty
Zdeněk Kovářík (ODS, vlevo), který i osobně pogratuloval a předal vítězným hráčům ceny. (red)
10 Tučňák • 9/2017

Útulek Kocour Felix v Klecanech
se stará o odchyt toulavých
koček, kastraci a ošetření, často
jim najde i nové majitele. Působí
i v Praze 4, a proto pět zastupitelek MČ Praha 4 podpořilo jeho
činnost částku 14 000 korun.
(red)

www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Park Na Pankráci doplní
nové vodní prvky

Pozvánky
Rozloučení s létem v Praze 4

Letošní rozloučení s létem je připraveno pro děti
i celé rodiny. Program začíná 15. září v parku Na
Pankráci v 10.00 hodin a nabídne Taneční školu
v rytmu Kuby pro malé i velké, vystoupení Petry
Černocké, jízdu zručnosti a bosonohou stezku.
Nebudou chybět tradiční ukázky techniky Pražských služeb, stánek lesů hl. m. Prahy s tématy
poznávání přírody a zvířat, workshopové dílničky
a hry pro děti. V sedm večer začne taneční
workshop a after party – ukončení léta s tancem
v kubánském stylu, workshop povede zkušená tanečnice kubánského původu. Těšit se můžete také
na ohňovou show. Info na www.praha4.cz. (red)

Otestuje si kondici na 520 schodech

V sobotu 23. září si od 9.00 hod. můžete otestovat
vlastní kondičku na RUN UP Praha, který bude zároveň mistrovstvím ČR v běhu do 520 schodů. Závod
se koná v Empiria Towers (Na Strži 65), která má
104 metrů a 27 pater! Závodí ženy, muži i děti, kteří
svým startovným zároveň pomohou Katce Šimonkové, která by uvítala příspěvek na handbike (kolo pro
handicapované) nebo na běžky pro handicapované.
Pokud chcete Katce přispět i bez závodění, můžete
zaslat libovolnou částku na účet 2400128969/2010
s variabilním symbolem 1212. Záštitu nad akcí převzal Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), starosta MČ
Praha 4. Více na www.run-up.cz. (red)

Oslavte Světový den zvířat
Vizualizace budoucích vodních prvků v pankráckém parku. 

Pankrácký park získá v příštím roce dva zajímavé
vodní prvky – liniovou fontánu a brouzdaliště.
Kromě zlepšení mikroklimatu parku v horkých
letních měsících nabídnou veřejně přístupné
plochy fontán zábavu dětem i dospělým. Oba
vodní prvky včetně parkových úprav a nového
přechodu do ulice Pujmanové vybuduje na
základě smlouvy s městskou částí na své náklady
společnost Skanska. „Tuto dohodu je třeba chápat jako projev zájmu podnikatelského subjektu
podílet se ve spolupráci s Prahou 4 na rozvoji
lokality Pankrác,“ uvádí radní pro územní rozvoj
a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/
Zelení). „Skanska buduje na území naší městské
části jak administrativní objekty, tak obytné
domy, a toto je příklad, jak by developeři měli
přistupovat ke svému podnikání. Neměli by naše
území pouze využít, ale také přispět k jeho udržitelnému rozvoji, především zlepšením místní
infrastruktury, občanské vybavenosti a životní
úrovně našich obyvatel,“ dodává.

Udělejte park přitažlivější!
Park, který dnes nese jméno Na Pankráci, byl
otevřen pro veřejnost v roce 1985. V jeho východní
části přiléhající k ulici Pujmanové byl bazén s plastikou a fontánou. Z důvodu havarijního stavu byl
bazén s vodotrysky v roce 2010 odstraněn. Městská
část Praha 4 se sice v minulosti pokusila o vybudování nových vodních prvků, návrhy však nebyly realizovány především z důvodu nákladnosti stavby
a nehospodárnosti budoucího provozu.
www.praha4.cz

Zdroj: MČ Praha 4

„Věřím, že veřejnost oba vodní prvky, které
vhodně navazují na dosavadní koncepci parku Na
Pankráci, uvítá,“ říká dále Alžběta Rejchrtová.
„Projekt představíme veřejnosti přímo v parku
u Café Na půl cesty ve středu 20. září a v neděli
24. září. Chceme se našich obyvatel zeptat na jejich
názor na současné a budoucí využití parku, jaké
další volnočasové aktivity by v něm měly probíhat
a jaké zábavné a herní prvky by měly park oživit.
Sesbírané podněty se stanou podkladem pro návrh
architektů, který by měl učinit náš park ještě přitažlivějším,“ uzavírá Alžběta Rejchrtová. (red)

Voda poletí do dvou metrů
Nová liniová fontána s délkou zhruba 65 metrů
a šířkou 4 metry bude osazena vodními tryskami,
které budou reagovat na fotobuňky a stříkat, když
se k nim přiblíží hrající si děti. Předpokládaný výtrysk bude do výšky dvou metrů, s různými programi provozu trysek. Druhým vodním prvkem
bude brouzdaliště o průměru 8 metrů a hloubce
do 0,2 metru. Oba nové vodní prvky budou
zasazeny do veřejné plochy nepravidelného tvaru
s rozměry 24 x 27 metrů a tato plocha bude s ulicí
Pujmanové propojena dvěma chodníky. Fontána
bude umístěna mezi chodníky a brouzdaliště na
začátku této plochy. Nově navrhované chodníky
budou propojeny s dosavadními a jejich povrch
bude z kamenné mozaiky nebo asfaltu. Park
podél ulice bude navíc doplněn o 15 až 20 vzrostlých stromů a keřový porost. (red)

Praha 4 zve na oslavu mezinárodního svátku zvířat
- Světový den zvířat, který se uskuteční v sobotu
30. září od 11.00 do 18.00 hodin v parku Na Pankráci.
Součástí programu připraveného Nadací na ochranu
zvířat budou ukázky aktivit se psy, například
dogdancing, obedience, agility, dogfrisbee, canicross,
nosework, ukázky práce záchranné zdravotnické
služby veterinární či ukázky práce a výcviku asistenčních, vodicích, signálních nebo také záchranářských psů a ukázky práce útvaru psovodů Městské
policie Praha a Celní správy ČR. Návštěvníci budou
mít příležitost uvidět živé netopýry, dravé ptáky
a jiné volně žijící živočichy ze záchranných stanic
nebo také prasátka chovaná v domácnosti. Vstup je
zdarma a akce se koná za každého počasí. (red)

V Praze 4 proběhne 1. ročník
pivního festivalu

Ve dnech 4. a 5. září pořádá městská část Praha 4 spolu s restaurací NOLA první ročník pivního festivalu
PIVO FEST s Prahou 4, který proběhne kousek od
OC Arkády Pankrác (roh ulic Na Pankráci x Na Strži). „Po oba dva dny bude od 17.00 do 21.00 hodin
pro návštěvníky připravena desítka stánků, kde si
budou moci za lidové ceny ochutnat piva z minipivovarů a chybět nebude bohatý hudební a kulturní
program,“ uvedl zástupce starosty pro majetek
a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák),
pod jehož záštitou se akce koná. V rámci festivalu
proběhne přednáška sládka na téma „Jak se vaří
pivo“ a „Jak uspět na českém trhu s minipivovarem.“. Vstup na festival je zdarma. Více informací
naleznete na www.praha4.cz nebo na facebookové
stránce www.facebook.com/praha4.cz. (red)
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Koupaliště Lhotka v poločase obnovy

O

bnova přírodního koupaliště ve Lhotce
je v plném proudu. Během prázdninových měsíců, kdy postupně nabyla
pravomocnosti obě stavební povolení, se
práce na revitalizaci areálu koupaliště Lhotka
již opravdu rozeběhly naplno.
Hned na začátku července začal vyrůstat hlavní
objekt koupaliště, ve kterém bude zázemí pro
návštěvníky, včetně šaten, toalet a sprch. Prakticky
současně připravila stavební firma také základy pro
vstupní objekt, ve kterém bude pokladna a sídlo
v něm najde i plavčík. Samotný hlavní objekt s délkou přes 60 metrů má již hotovou hrubou stavbu
a nyní probíhají další práce jak uvnitř, tak v jeho
okolí. Podobně na tom je i menší vstupní objekt.

Bagry začaly hloubit dno

Práce na koupací části biotopového koupaliště na Lhotce.

Ve druhé polovině prázdnin se začalo s výrazně
viditelnější činností na revitalizaci vlastního
koupaliště. Do vypuštěné a vysušené nádrže
nastoupily bagry, které nejprve provedly demolici bývalého stavidla a pak začaly prohlubovat
dno na požadovanou hloubku. Jako první se
kolemjdoucím ukážou obrysy největší z nádrží - tedy koupací plavecké části, která bude
obsahovat i oblíbené brouzdaliště. Po vysvahování břehů, položení drenáží a části technologie
biotopového čištění vody se pak bude pokládat
na dno svařovaná fólie, která zabrání únikům
vody. Spolu s tím zřejmě poběží i práce na dvou
menších nádržích na čištění vody. (red)

Přijďte na jógu do parku

Stavba hlavního objektu koupaliště, ve kterém budou šatny, toalety a sprchy.

Od srpna až do září probíhají v parku Na Pankráci
bezplatné hodinové lekce jógy. Sraz je vždy u Café
Na půl cesty každé pondělí v 17.00 hodin. S sebou
potřebujete pouze podložku, pohodlné oblečení
a pití. V případě deště se cvičení nekoná. Cvičení
je vhodné pro každého, i pro začátečníky. Akce
se koná pod záštitou Petra Štěpánka (Trojkoalice/
Zelení), starosty MČ Praha 4. (red)

Sousedské slavnosti opět promění naše ulice

S

ousedské slavnosti letos oživí jedenáct míst
v Praze 4, a to jak v tradičních městských
lokalitách, tak ve vilové zástavbě i mezi paneláky. Je to o tři lokality víc než v loňském roce
a o čtyři více než v roce 2015. V místech, kudy
lidé obvykle jen spěchají do práce, do školy nebo
domů, budou improvizované koncertní a divadelní scény, kavárny nebo herní zóny pro děti.
„Rostoucí zájem našich obyvatel o akce, které
si s podporou městské části vymyslí a pro sebe
a své sousedy zorganizují naši obyvatelé, mne
opravdu nesmírně těší,“ uvedla radní pro kulturu a volný čas Adéla Gjuričová (Trojkoalice/
nez.). „Potvrzují to, že naši sousedé a vlastně
my všichni dokážeme být nejen konzumenty
kulturních akcí a zábavy, ale i jejími velmi dobrými organizátory,“ podotkla.
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Jste Městomil?

Letošní novinkou akce Zažít město jinak je
centrální téma „Příběhy naší čtvrti“. Organizátoři sousedských slavností na sídlištích
se chtějí a budou věnovat především historii
své lokality, například skoro padesátiletému
výročí Novodvorské. Auto*mat, který pouliční
slavnosti po celé Praze pořádá, navíc letos
připravil ještě projekt Městomil, jehož cílem je
zapojení veřejnosti do proměny veřejného prostoru v hlavním městě a proměna zanedbaných
nebo jen nevyužívaných míst. Jednou z lokalit
vybraných k realizaci je Jílovská ulice v Praze 4,
konkrétně prostor před Kulturním centrem
Novodvorská.
Akce Zažít město jinak se v Praze 4 konají za
podpory městské části. Hlavní slovo v nich ale

mají místní obyvatelé a jejich spolky. Napříč
Prahou 4 bude v ulicích opět znít živá hudba
a neformální hovory sousedů, vonět vlastnoručně připravené pokrmy, někde i cizokrajné.
Návštěvníci sousedských slavností zjistí, co
všechno obyvatelé jejich čtvrti umějí, a budou
si moci vyzkoušet řadu neobvyklých aktivit - od výroby mozzarelly až třeba po hru
pétanque.
„Městská část organizátorům nabízí pomocnou
ruku,“ uvedla dále Adéla Gjuričová. „Můžeme
pomoci se záborem veřejného prostranství,
s tiskem a roznosem letáčků, s asistencí městské
policie a také s úklidem po akci,“ vypočítala.
Akce Zažít město jinak se v Praze 4 koná pod
záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/
Zelení). (red)
www.praha4.cz
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V září opět
zažijeme
Prahu 4
jinak
Sobota

16. září
2017

Sousedské slavnosti letos znovu promění řadu rušných ulic
plných zaparkovaných aut v příjemná místa, kde se bude
sedět, povídat, hodovat a hrát. Přijďte se podívat nebo se
ještě se svým nápadem ozvěte pořadatelům!
letos poprvé

Lhotka, Mezilesní ul.__od 13 hod
Pétanque, výměnný bazar knih, grily
i sousedské zápolení na slackline
opět promění jindy tichou ulici.
Večer zahrají pop-rockoví Jokers.
lhotkazije@gmail.com
Podolí, Nedvědovo nám.__10-18 hod
Historická vycházka po Podolí
(od 10:15), info-cyklo-stánek, free
style skákání přes švihadla, americký
fotbal a mnoho dalšího.
Krč – Ryšánka, ul. Nová cesta
Dopoledne hlavně pro děti, jejich
pobíhání, skákání gumy a pinkání do
míče. Od 14 hod sportovní aktivity,
dílny, výměnné bazárky a ochutnávky.
Sídliště Novodvorská,
Jílovská ul.__od 10 hod
Loutky opět v akci! Pohádky pro
malé i velké, výtvarné dílny, Četnická
pátrací stanice, přednáška o historii
sídliště, fotbalová školička.
www.zvonecek.info
Spořilov, Severní II
x Severovýchodní VI
Sousedé na spořilovském náměstíčku
opět chystají hry pro děti, společné
jídlo i kulturní program.

pozor, jiná data konání

Michle, Jihlavská ul.__13-20 hod
Soutěže pro děti, výstava
historických fotografií okolních ulic,
veřejný gril, bazar věcí, které už
někdo nepotřebuje, ale jinému
udělají radost.
www.dnm-praha.eu

Braník, Bezová ul.
Sobota 9. září__ 11-22 hod
Divadlo Sklep, Buchty a loutky,
Pianotéka, jazz i rock. V předvečer
festivalu Kino na schodech
a Po strništi bos (8. září 20:30 hod).
www.braniksobe.cz

Nusle, Nuselské schody__ od 11 hod
Představí se malá scéna Divadla Na
Fidlovačce. Koupí vstupenek můžete
podpořit renovaci okolí kapličky na
Nuselských schodech a vychutnat si
s herci jedinečnou atmosféru tohoto
místa.

Krč, Hurbanova ul.
Pátek 22. září__ 15-19 hod
Živá hudba, divadlo i cvičení.
Představení výrobků klientů Diakonie
Zvonek a Domov Sulická. Sousedské
točení zmrzliny.
fb ZazitKrcJinakHurbanova/

Michle, Pod vršovickou
vodárnou (u ZŠ Ohradní)__14-17 hod
Vystoupení a výrobky dětí z místních
škol, knižní jarmark, ochutnávky,
bulharský, srbský či ukrajinský
folklor.

Michle, Adamovská ul.
Sobota 23. září__ 14-17 hod
Literární kavárna na břehu Botiče,
prezentace techniky Městské policie
a ukrajinská folková skupina Ignis.
www.dnm-praha.eu

Krč, Pod Višňovkou__10-18 hod
Miniškolka Lesáňata představí své
kroužky, kavárna TaMama zase své
pochoutky. A všichni z okolí zjistí,
„co umí náš soused“.
www.tamama.cz, www.lesanata.cz

Akce Zažít město jinak se koná pod záštitou starosty MČ Praha 4 Mgr. Petra Štěpánka
Podrobnější programy najdete na www.zazitmestojinak.cz
Dotazy můžete zasílat na adela.gjuricova@praha4.cz

www.praha4.cz
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sport
Pražské cyklozvonění
V neděli 17. září se bude konat 11. ročník rodinného festivalu Pražské
cyklozvonění, který nás letos zavede do Kaizlových sadů nedaleko Invalidovny. Na účastníky pelotonů čeká bohatý program, který si pod svá křídla
vzala MČ Praha 8. Naše městská část vyjede s průvodcem a členy městské
policie z parku Na Pankráci na trasu dlouhou 13 kilometrů. Sejdeme se
v 9.45 hodin u kavárny Na půl cesty. (red)

Sporťáček klepe na dveře
V branickém areálu Hamr se 9. září uskuteční festival sportu Sporťáček.
Kluby a tělovýchovné jednoty opět předvedou něco ze své činnosti a příchozí děti se mohou rovnou zapsat na vybrané sportovní obory. (md)

Hledají se Lvíčata
Turistický oddíl Lvíčata přijme nové členy ve věku 6-14 let. Oddíl pořádá
pravidelné středeční schůzky na Novodvorské, víkendové výpravy, letní
i zimní tábor v Orlických horách - letos s celoroční hrou Zaklínač. Více
na www.stto.cz/lvicata, lvicatastto@gmail.com. (red)

Fotbalová abeceda pro děti

KAVKY 4 SPORT
23. - 24. září 2017 | 10:00 - 21:00
Praha 4, park Na Pankráci

O5 a Radeček, Eddie Stoilow
Tam Tam Batucada
zdravé vaření

FC Tempo Praha zve ve dnech 6. a 11. září, vždy od 16.30 hodin, na již
15. ročník akce Fotbalová abeceda. Stejně jako v předchozích letech je
určena pro děti od čtyř do dvanácti let a koná se na hřišti FC Tempo Praha
v ulici Ve Lhotce. Srdečně zváni jsou nejen malí fotbalisté, ale také děvčata,
která ráda sportují. Info na www.fctempo.cz nebo na tel. 774 554 374,
603 860 444. (red)

fitness

Tenisový pohár seniorů

Ukázka
hasičské techniky

Na kurtech TK Konstruktiva se 14. září (8.30 – 18.30 hod.) uskuteční Pohár
seniorů Prahy 4 v tenisové čtyřhře, a to pod záštitou zástupce starosty Zdeňka
Kováříka (ODS). Přihlášky na e-mailu: TKK@TKK.cz, v informačních centrech
MČ Praha 4 a na www.praha4.cz. (red)

živá hudba
tvořivé dílny

zábava pro děti

běžecký happening

Tenis jinak
a fotbal kam se podíváš

B4
www.praha4.cz | www.facebook.com/ctyrkasportuje
www.behamenactyrce.cz | www.facebook.com/bezeckaskolaprahy4

Běžecký happening je podpořen dotací městské části Praha 4.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA AKCI POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

- 2017 Neděle 17. září 2017
od 8.30 do 19 hodin

Tenisový klub Konstruktiva
Mezi sklady 107/3, Praha 4

Tenisový turnaj ve čtyřhře určený pro rodinné příslušníky.
Zúčastnit se mohou rodiny s trvalým pobytem v Praze 4,
nebo lidé, kteří jsou členy sportovních klubů v Praze 4
a nebo jsou v Praze 4 zaměstnáni. Věk není omezen.
Soutežit se bude v kategoriích KAT A v páru jedno dítě
do 11 let a KAT B v párech bez omezení.
Přihlášky, které jsou k dispozici v informačních centrech
MČ Praha 4, v tenisových klubech Prahy 4 nebo
na www.praha4.cz a www.tkk.cz, odevzdávejte na stejných
místech nebo zašlete e-mailem na adresu: TKK@TKK.cz.
Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlášky lze akceptovat do skončení prezence (do 9.30 h.) v den a místě konání
turnaje (17. 9.). Rodinné dvojice se účastní zdarma.
Pro účastníky turnaje je připravený
doprovodný program a drobné stravování.
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ie
Or

n
ač
nt

íb

ěh

Bootcam

Wipe

O ut E

xtrem

p

Run

Longboard & in-line
an
Pét

q ue

Sportovní akce pro děti i dospělé
3. září – 7. října 2017 na území MČ Praha 4
od 17 h. ve všední dny, od 14 h. o víkendu
3. 9. – Sídliště Krč – městský rodinný orientační běh
5. 9. – Na Líše – dětský „bootcamp“
9. 9. – Na Topolce – pétanque
1. 10. – Roztylské náměstí – překážkový běh rodinných dvojic
7. 10. – Kapitol, Michle – longboard a kolečkové brusle
facebook.com/ctyrkasportuje

www.praha4.cz

volný čas

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

18. po
19. út
20. st
21. čt
26. út
27. st

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Generálka - komedie
Práskni do bot - komedie
Paní plukovníková- komedie
Zahraj to znovu, Same- komedie
Shylock - tragikomedie
Už je tady zas! - tragikomedie

Branické divadlo
Branická 63, Praha 4, info@branickedivadlo.eu
www.branickedivadlo.eu. Dopravní spojení: autobus
196, 197, 170 (zastávka „U staré pošty“), tramvaje 2,
3, 17, 21, 52 (zastávka „Přístaviště“)
Předprodej on-line: TICKETSTREAM
Pokladna divadla: po–pá 15.00–19.00 tel. 244 461 397

19.
20.
21.
22.

19.00
19.30
19.30
19.30

Miss Prima křivky – finále
Na správné adrese aneb Holky z inzerátu
Dva nahatý chlapi
Běž za svou ženou

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

4. po 18.00 Neuslužické plenéry - vernisáž
6. st 19.30 Kinokavárna: Masaryk
8. pá 20.00 Iva Bittová - sólo koncert
12. út 19.00 Tolik hlav - Divadelní hra
		Kamila Střihavky
13. st 19.30 Kinokavárna: Místo u moře
18. po 20.00 Radůza s kapelou - koncert
20. st 19.30 Kinokavárna: Naprostí cizinci
21. čt 20.00 Cadillac a Pavel Sedláček - koncert
25. po 19.30 Besídka 2017 - tradiční představení
		divadla Sklep
26. út 19.30 Besídka 2017
27. st 19.30 Výběr z Besídek

CO, KDY, KDE
Lhotka: Lhotecký běh se uskuteční 16. 9. od 13.00 do 17.00 hod., sraz na hřišti FC Tempo. Startovné zdarma. Čekají na vás různé délky tras (dětská, 2 km,
5 km a 7 km), soutěže, hry pro děti a skákací hrad. Dospělí si mohou posedět
a popovídat si. Info na www.lhoteckybeh.cz
Pankrác: Rodinný klub Rybička pořádá jedinečné dopolední jazykové kurzy němčiny
a angličtiny pro rodiče s malými dětmi a na mateřské dovolené od 11. 9. Kurzy probíhají
v učebně, hlídání dětí zajištěno vedle v herně. Info na www.mcrybicka.com, FB Rodinný klub Rybička, e-mail mcrybicka@centrum.cz. RC Rybička, Stallichova 512/4.
Lhotka: TJ Sokol Lhotka v Zahradní čtvrti 11a zve příznivce pohybu (hlavně děti)
na akci Sokolové spolu v pohybu připravenou k zahájení cvičebního roku Hýbejte
se s námi. Vyzkoušíte si různé pohybové aktivity a na závěr si opečete připravené
buřtíky. Cvičení se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. v 16.30 hod. na sokolském hřišti.
Pankrác: Všestranné cvičení rodičů s dětmi probíhá od září každé úterý (10.00
-11.00 hod.) a všestranné cvičení pro děti od 3 let (15.45 – 16.45 hod.) v tělocvičně TJ Pankrác, Lomnického 1/1071. Info na info@tjjunior.cz, tel. 605 555 465.
Malá Strana: Od 14. 9. pokračuje v Tyršově domě cyklus zdravotních cvičení tai-chi
pro ženy po prodělané rakovině prsu. Cvičí se každý čtvrtek (16.15 – 17.45 hod.),
účast zdarma. Cvičení je součástí projektu Protajči se ke zdraví Aliance žen s rakovinou prsu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Info na www.breastcancer.cz.

Divadlo Na Fidlovačce

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Komorní Fidlovačka

Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketpro, GoOut
a Kulturní portal.cz

9. so 15.00 Magor
11. po 19.30 Sen noci svatojánské
12. út 19.30 Eva tropí hlouposti
13. st 19.30 Magor
14. čt 19.30 Jeptišky
16. so 15.00 Sen noci svatojánské
18. po 19.30 Eva tropí hlouposti
20. st 10.30 Mezi nebem a zemí
21. čt 19.30 Mezi nebem a zemí
		- PREMIÉRA
22. pá 19.30 Techtle mechtle
23. so 15.00 Mezi nebem a zemí
		
- II. PREMIÉRA
27. st 19.30 Mezi nebem a zemí
29. pá 19.30 Mezi nebem a zemí

www.praha4.cz

11. – 12., po – út 10.00 – 18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun. Divadelní sál Domova Sue Ryder
14., čt 15.00 – 21.30 hod.
SUE RYDER CHARITY CUP 2017
Devátý ročník benefičního turnaje firem v malé kopané, který podpoří péči o seniory v Sue Ryder. Více
informací: www.suerydercharitycup.cz. Tréninkové
centrum mládeže na pražském Strahově
19. – 21., út – čt 11.00 – 18.00 hod.
GRILOVÁNÍ V SUE RYDER
Přijďte do restaurace Michelský dvůr ochutnat grilované hovězí, vepřové, kuřecí steaky a zeleninu.

Svatováclavský koncert
na Nuselské radnici

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0
Praha 4

koncert je součástí Dnů Evropského dědictví

14. září 2017,
17 hodin

Zahajují kurzy v KC Novodvorská
Více se o jednotlivých kurzech, ceně, podmínkách a začátcích dozvíte na níže
uvedených kontaktech. (red)
Olejomalba dospělí - senioři pan Jeniš
736 535 141 jenis@artdecor.cz
Keramika, malba na hedvábí paní Sýkorová
736 448 366 d.sykor@centrum.cz
dospělí
Klavír, kytara
pan Matiscak
603 268 255 matisc@seznam.cz
Taneční kurz
Jaroslava Gregorová
gregorovaj@upcmail.cz
Kurzy angličtiny dospělí,
PhDr. Ivan Antov
235521216 antov@goa.braillnet.cz
senioři
Jóga dospělí
paní Zajíčková
602 185 448 alzajic89@gmail.com
Cvičení pilates dospělí
Ing. Špinková
604 576 050 veronika.spinkova@email.cz
Cvičení pilates dospělí
Ing. Špinková
604 576 050 veronika.spinkova@email.cz
Scénický tanec pro děti
www.tanstudio.cz
777 320 396 zuzu.stara@centrum.cz
Scénický tanec pro děti
www.tanstudio.cz
777 320 396 zuzu.stara@centrum.cz
Fitness cvičení
www.seniorfitnes.cz
732 926 846 seniorfitnes@seznam.cz
pro seniory
Taneční kurzy Plamínek
www.plaminek.cz
602 216 400 jiri@plaminek.cz

4. a 18. po 15.00 – 18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

16. so 19.30 Umění vraždy
25. po 19.30 Třetí prst na levé ruce
26. út 19.30 Třetí prst na levé ruce

Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory
· Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.

Dvořákův komorní orchestr
Jaroslav Vodňanský – dirigent a umělecký vedoucí
Pavla Tesařová – housle

Josef Suk:

Meditace na staročeský chorál
„Svatý Václave“

Josef Slavík:
Antonín Dvořák:

Koncert pro housle a-moll
Serenáda E-dur op. 22

Vstupenky na koncert v ceně 50,- Kč v prodeji
od 16. srpna 2017 na pobočce Czechpoint
v budově Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4
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senioři
Společenská rubrika
V DPS Braník se
8. srpna dožila 90 let
Eva Kovářová.
Oslavenkyně se těší
skvělému duševnímu
zdraví, ke kterému jí
gratulují její přátelé.
Dne 21. září se dožívá 99 let
prof. MUDr. Eduard Kuhn
Dr.Sc.,
čestný občan MČ Praha 4
a jeden ze tří posledních
studentů událostí 17. 11.
1939. Hodně zdraví a svěžesti přeje OVČSBS Prahy 4.
Na sklonku srpna oslavili 60 let společné pouti
životem manželé Jarmila a Václav Kubíkovi
z Nuslí. Vše nejlepší k diamantovému jubileu
a hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přeje rodina.

Když v Praze
bejvalo blaze…
První den měsíce října se každoročně slaví
Mezinárodní den seniorů. MČ Praha 4 připravila na oslavu svátku svých seniorů hudebně
zábavné odpoledne pod názvem „Když v Praze bejvalo blaze“, které se uskuteční 5. října
od 14.00 hod. v KC Novodvorská.
Jak sdělila zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení), je připraven komponovaný pořad písniček ze staropražských
zákoutí, šantánů a kabaretů a tradičně též
malé občerstvení, tombola i hudba k poslechu a tanci. Lístky je možné si vyzvednout
26. 9. od 8.00 do 8.30 hod. na přepážce č. 34
v přízemí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška
2059/10. Lístky budou vydávány pouze po
předložení vlastního občanského průkazu
(OP) a splnění podmínek – věk nad 63 let
a trvalé bydliště v MČ Praha 4. U manželů je
třeba předložit oba OP. (red)

Zavzpomínejte na období
první republiky
MČ Praha 4 zve seniory (od 63 let s trvalým
bydlištěm v MČ P4) na prohlídku výstavy
v Galerii Tančící dům, a to 3. října od 10.00
hodin. Slavná éra Československa vymezená
lety 1918 až 1938 je zde zobrazena v tematické
expozici s názvem „13 komnat první republiky“. Výstava je rozdělena do 13 sekcí, které
symbolizují specifické tematické okruhy od
filmu a umění přes módu či sport až po politiku
a podnikání. Přihlášky jsou přijímány telefonicky na bezplatné lince 800 100 128 od 25. 9. od
8.00 hod., vstupné je pro seniory 90 Kč (pokud
dorazí skupina nad 20 lidí, bude poskytnuta
sleva 20 %). (red)
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Kurzy trénování paměti
pomohou soběstačnosti
I letos na podzim nabízí MČ Praha 4 svým
seniorům kurzy trénování paměti, které pro ně
opět připravuje organizace Pontias, s.r.o. (dříve
Senior-Help). Celkem se uskuteční čtyři kurzy,
přičemž první dva budou probíhat už od
2. října. Kurzy jsou určeny seniorům od 63 let
s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4. Rozhodně
není třeba se obávat nějakého testování či zkoušení. Cílem je ukázat, že trénování paměti je
velice účinná a zároveň zábavná cesta k udržení
co nejlepší mentální kondice, zachování soběstačnosti, sebevědomí a radosti ze života. Důraz
je kladen na využití v běžném životě.
Kurzy budou probíhat vždy v pondělí od 10.00
do 11.30 hod. (začátečníci) a od 13.30 do 15.00
hod. (pokročilejší) ve 2. patře Nuselské radnice v Táborské ulici (místnost č. 205). Maximální

počet účastníků kurzu je 18 a na kurz je možné
se přihlásit pouze jednou. První dva kurzy
proběhnou v následujících termínech, pondělí:
2. 10.; 9. 10.; 16. 10; 23. 10. a 30. 10. Na tyto
kurzy je možné se přihlašovat na bezplatné telefonické lince 800 100 128 již od středy 20. září
od 8.00 hodin až do zaplnění celkové kapacity.
Další dva pětidílné kurzy začnou 6. listopadu, budou se konat opět v pondělí 6., 13.,
20. a 27. 11. a 4. 12. od 10.00 (pokročilejší)
a od 13.30 hod. (začátečníci). Termín přihlášek na tyto pozdější kurzy bude oznámen
v říjnovém čísle časopisu Tučňák a na www.
praha4.cz/seniorweb. Pokud by z neočekávaných důvodů došlo k případné změně
některého termínu či místa konání, vše bude
včas oznámeno. (red)

Habrovka přátelská rodině
nabízí zábavu pro každého
Již 26. září se od 14.00 do 17.00 hodin uskuteční
v příjemném prostředí zahrady u kostela sv.
Františka z Assisi, v ulici U Habrovky, zábavné
odpoledne pro děti, rodiny i dříve narozené - Habrovka přátelská rodině. Pro děti zde
bude opět zajištěn bohatý program - klaunské
vystoupení, malování na obličej, skákací hrad,
bublinová show, různé soutěže a další. Pro dospělé bude k dispozici stan Hygienické stanice
hlavního města Prahy, kde si budou moci, mimo
jiné, nechat změřt tlak či tělesný tuk. „K poslechu bude hrát skupina Nanovo a k dispozici
bude též malé občerstvení,“ zve Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení), zástupkyně starosty. (red)

Ilustrační foto: MČ Praha 4

MČ Praha 4 připravila mnoho zajímavých aktivit
Od 1. září opět začíná prodej dotovaných
plavenek do plaveckého stadionu Podolí, kde
budou mít senioři rovněž možnost navštěvovat
podzimní rehabilitační cvičení, která začínají od
23. 10. (zápis proběhne od 9. do 12. 10.) Dále se
připravují počítačové kurzy a kurzy trénování paměti, nově též kurzy finanční gramotnosti. Zápis
do kurzů PC se uskuteční 11. 10. od 9.00 do 15.00
hodin na Nuselské radnici, veškeré podrobnosti
k těmto kurzům budou uvedeny v říjnovém čísle
časopisu Tučňák. Do kurzů trénování paměti
bude možno se přihlásit telefonicky od 20. 9.

To je však jen krátký výčet nabídek trávení
volného času seniorů, další aktivity můžete najít
v přehledné tabulce, kde jsou uvedeny i možnosti přihlašování. Zajímavá bude například
prohlídka hvězdárny Petřín (19. 9. od 10.30 h.),
oslava dne seniorů v KC Novodvorská (5. 10.
od 14.00 h.) či návštěva výstavy „13 komnat
První republiky“ v Galerii tančící dům (3. 10. od
10.00 h.). „Jak vidíte, podzimní nabídka bude
opět velice pestrá a já věřím, že ji naši senioři
ocení,“ dodává zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení). (red)

Nordic walking opět v Krčském lese
Populární pravidelné bezplatné čtvrteční lekce Nordic walking pro seniory MČ Praha 4 v Krčském
lese budou pokračovat až do konce listopadu. Sraz každý čtvrtek v 14.50 hod. pod Thomayerovou
nemocnicí vedle restaurace U Labutě. Info na www.prave-ted-ops.cz nebo tel.: 604 538 438. (red)

senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
září 2017
Hvězdárna na Petříně
– projekce pořadu „Tajemství vesmíru“ + prohlídka
hvězdárny
Vrtbovská zahrada v září –
prohlídka s průvodcem

19. 9. od 10.30 h., sraz před
hvězdárnou, Strahovská 205,
Praha 1 (lanovka)

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 11. 9.
– 35 míst; snížené vstupné
60 Kč/os.
19. 9. od 14.00 h., sraz u po- přihlášky na bezpl. linku
kladny, Karmelitská 25, P1
800 100 128 od 11. 9.
– 35 míst; vstupné 55 Kč
Nový cyklus 4 přednášek „Děti 21. 9. od 10.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku
českých panovníků“ – 1. část Nuselské radnice (3. patro) 800 100 128 od 18. 9.
„Děti Bořivoje a Ludmily“
– 50 míst
Kostel sv. Gabriela na Smí21. 9. od 14.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku
chově – prohlídka s průvodkostelem, Holečkova 10, P5 800 100 128 od 18. 9.
cem (opakování)
– 35 míst; vstupné 50 Kč
Kurzy trénování paměti (pěti- Začínají od pondělí 2. 10.
přihlášky na bezpl. linku
týdenní, po 90 minutách)
od 10.00 a 13.30 h., sál č.
800 100 128 od 20. 9.; počet
205, 2. p. Nuselské radnice
míst 18 na jeden kurz; kurzy
jsou poskytovány zdarma
26. 9. od 14.00 do 17.00 h., bez přihlášek
Habrovka přátelská rodině
- zábavné odpoledne pro celé zahrada u kostela sv. Františka z Assisi, U Habrovky
rodiny, bohatý program pro
děti, živá hudba
říjen 2017
Výstava „13 komnat První re- 3. 10. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
publiky“ v Galerii Tančící dům u vchodu do galerie, Jirásko- 800 100 128 od 25. 9.
vo náměstí 1981/6, P2
– 30 míst; vstupné 90 Kč (při
počtu nad 20 lidí 20 % sleva)
Cyklus 4 procházek Prahou:
3. 10. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
„Pražská náměstí“ – 4. část
u kostela sv. Petra za Bílou
800 100 128 od 25. 9.
„Petrské náměstí a náměstí labutí
–35 míst
Republiky“
Neseďte doma, přijďte za námi 5. 10. od 14.00 h., KC Novýdej vstupenek 26. 9. od
(5) – „Když v Praze bejvalo
vodvorská
8.00 do 8.30 h., přepážka
blaze“ - oslava svátku seniorů
č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala
– hudební program, tombola,
Staška - 150 míst – jen na
hudba k poslechu i tanci
vlastní OP (u manželů je
nutno předložit OP obou
manželů!)
Plynárenské muzeum – pro- 10. 10. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
hlídka s průvodcem
u muzea, U Plynárny 500/44 800 100 128 od 2. 10.
– 25 míst; vstup zdarma
Obrana seniorů proti ne10. 10. od 14.00 h., sál
přihlášky na bezpl. linku
kalým praktikám šmejdů –
č. 205, 2. patro Nuselské
800 100 128 od 2. 10.
interaktivní seminář
radnice
– 25 míst
Zápis do kurzů PC
11. 10. od 9.00 do 15.00 h., vytištěné přihlášky a občanNuselská radnice, 2. patro
ský průkaz s sebou
Přihlášky na akce přijímány výhradně telefonicky na bezpl. lince 800 100 128. Telefonické přihlášky jsou
přijímány podle pořadí, jak se kdo dovolá, do vyčerpání kapacity. Nechoďte prosím na akce bez přihlášení.

ZáříME aneb Akčně Mezigeneračně
Na pátém ročníku akce ZáříME aneb Akčně Mezigeneračně si například zacvičíte v parku jógu,
naučíte se správné technice chůze Nordic walking, ale i cvikům z prstové gymnastiky s hůlkami
určenými k této chodecké disciplíně. Vyzkoušíte si seniorské cvičení, tak jak ho cvičí ve svém
fitness centru známá cvičitelka Hanka Kynychová. Během odpoledne si budete společně muzicírovat, bubnovat a kreativně tvořit atd. Akce se uskuteční v sobotu 16. 9. v parku Na Pankráci,
je pro účastníky bezplatná a pořádá ji nezisková organizace Právě teď! o.p.s. Info na www.
prave-ted-ops.cz. (red)

Spokojené stárnutí
není samozřejmostí
To, jakým způsobem prožijeme stáří, záleží do
značné míry na každém z nás. Pohybová aktivita
v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí! V Praze 4 proto vznikla
nová iniciativa „Pohyb pro život”, jejímž cílem je
podporovat aktivní životní styl v pokročilém věku.
Na podzim je připraven cyklus třech na sebe
navazujících přednášek o důležitosti pohybu
v pokročilém věku. Přednášky budou probíhat
vždy ve čtvrtek (21. 9., 26. 10. a 23. 11.) od 15.00
hod. v areálu Vltavanů (Vltavanů 229, Braník).
Dále lze využít pohybově-vzdělávací kurzy PERMANENTO, kde se v průběhu deseti lekcí naučíte
efektivně a zároveň přirozeně udržovat tělo
v takové kondici, která vám umožní žít dle svých
představ věku navzdory. Kurzy budou probíhat
od října do prosince každé úterý od 10.00 h. nebo
čtvrtek od 9.00 h. rovněž v areálu Vltavanů. Informace a přihlášky na www.pohybprozivot.cz nebo
e-mailu katerina.machacova@pohybprozivot.cz.
Pod záštitou MČ Praha 4 proběhne 17. října od
14.00 hod. v prostorách Nuselské radnice úvodní přednáška „O významu pohybu v pokročilejším věku”. Info a přihlášky na www.praha4.cz
v sekci Seniorweb. (red)

Navštivte první
plynárenské muzeum v ČR
MČ Praha 4 nabízí svým seniorům možnost
prohlídky historicky prvního muzea plynárenského
oboru v České republice, které se nachází v areálu
Pražské plynárenské v Michli. Muzeum bylo
otevřeno v roce 1999. Návštěvník se zde seznámí
s historií a vývojem světového a českého plynárenství od jeho počátků až po současnost. Dozví se vše
o historii užití plynu, prohlédne si dobové plynové
spotřebiče, modely starých výrobních zařízení, plynojemů, výstavby plynovodů atd. Novinkou je zrekonstruovaný model plynárny Michle z roku 1937
v měřítku 1:100. K zajímavostem a raritám muzea
patří oválný plynovod z Karlova mostu z roku 1878,
jeden z prvních plynových motorů z 19. století,
dále plynová promítačka filmů, mincový plynoměr,
automatická pračka s plynovým ohřevem vody,
secesní plynový lustr nebo řada historických plynových žehliček. Prohlídka se uskuteční 10. října od
10.00 hodin, přihlášky budou přijímány na lince
800 100 128 od 2. října. (red)

Babičky a dědečkové
pozvou lidi k tvoření
Během září vyrazí zástupci nejstarší generace na několik akcí, kde budou organizovat tvůrčí dílny. Zapojit se do nich může zdarma každý. Cílem je umožnit
všem mladším lidem strávit aspoň pár minut s lidmi,
kterým je 70+, 80+ nebo 90 a více let. Přestože se
totiž zdá, že je to běžná věc, většina lidí buď kontakt
se seniory vůbec nemá, nebo ho má minimální.
Dílny organizuje obecně prospěšná společnost Mezi
námi, www.mezi-nami.cz, www.facebook.com/mezinamiops . V Praze 4 se se seniory můžete setkat
23.–24. září na akci KAFKY4SPORT. (red)
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inzerce

Chcete, aby Vaše dítě umělo čínsky?
Pak právě Vám chceme představit
unikátní vzdělávací projekt pro děti
předškolního věku.
Dnešní svět je plný zajímavých
příležitostí a je jen třeba je využít.
Jednou z takových příležitostí je vybavit
dítě znalostí cizího jazyka, který mu
v budoucnu přinese konkurenční
výhodu nejen při hledání zaměstnání,

ale také v možnosti cestovat, poznávat
nové lidi a kultury.
Vědeckými studiemi je prokázáno, že
nejvhodnější období pro osvojení si cizího
jazyka, včetně správného akcentu, je
období vývoje mozku dítěte. Tento proces
trvá přibližně pouze do 6 let věku!
Chcete, aby Vaše dítě umělo cizí jazyk
jako rodilý mluvčí? Začněte s jeho
výukou co nejdříve! Vyberte jazyk, který
přinese značnou výhodu, je značně
složitý a v budoucnu jsou možnosti
jeho výuky omezené.
Víme, že právě takovým jazykem je
čínština. A proto jsme pro Vás připravili

v Modřanech unikátní mateřskou
školu s výukou čínštiny. Rodilí mluvčí
zde pro výuku využívají metody hry,
individuálního přístupu, slovní, názornědemonstrační, praktické, ale i speciálně
pedagogické.
Přijďte nás navštívit a vyzkoušet si,
jak to u nás funguje! Nabízíme jeden
zkušební den zdarma. Najdete nás
na adrese U Šumavěnky 19, Praha 4 –
Modřany a www.chincen.cz. Kontaktujte
nás na tel. čísle: 775 603 803 nebo
info@chincen.cz. Těšíme se, že
společně rozvineme potenciál
právě Vašeho dítěte.
SC-371222/01

NOVÉ
OČNÍ CENTRUM

Oční ordinace MUDr. Evy Magyarové přestěhována!

Nově na adrese: Oční centrum LENSI • Novodvorská 434, Praha 4

ve Vaší blízkosti

Lensi
oční centrum

ORDINACE
OČNÍHO
LÉKAŘE

Tel.: 732 705 579
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY, KRÁTKÉ OBJEDNACÍ TERMÍNY

oční vyšetření, předpisy brýlí, oční optika, estetická chirurgie

SC-371129/05
23.6.2017 9:38:47

lensi reklama.indd 1

Fokus-2017-kampan-07-inzerce-Tucnak-188x63mm-TISK.pdf 1 18.08.2017 15:01:38
SC-370032/04

na kompletní dioptrické brýle
a na všechny sluneční brýle
Pořiďte si nové dioptrické brýle
nebo sluneční brýle a druhé pro vás
nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *
V Praze 4 nás najdete na těchto adresách:
Arkalycká 757/6, Budějovická 64 (DBK), Hráského 2231, Nuselská 10

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz
* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější
nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

SC-370603/01

inzerce
Tomáš Munzar

BALKAP, s.r.o.

Instalatér

23 let jsme tu s Vámi

608 554 617

Malířství
Lakýrnictví

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE

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

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

SC-370217/06

Nábor Taekwon-Do ITF
Škola Ge-Baek Hosin Sool
pořádá nábor nových členů.
První měsíc tréninků je
zdarma, přijď si zacvičit i ty!
www.tkd.cz

SC-371331/02

SC-362669/08

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
tel.: 602 581 122

SC-332421/02

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-362610/08

SC-370144/07

SC- 362722/08

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

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

www.malirlakyrnik-praha.cz

Tel. 777 317 278

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-362702/08

SC-370322/06

SPORTOVNÍ
FESŤÁČEK
9. ZÁŘÍ 13:0017:00
Vyzkoušejte si rozličné
spor ty a přihlaste se do
spor tovních klubů!

SC-362719/08

SC-370349/05

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

SC-371304/01

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

Vagenknecht_44x30
Tel.:
724 0065.2.2014
275 10:56

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV
PRODEJ I.ETAPY ZAHÁJEN

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV

13 bytových jednotek v kategorii 3+kk - 1+kk
Termín pro podání přihlášek 22.9.2017 do 14:00

KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16 HODIN V PRVNÍM
PATŘE CENTRA.

Kompletní přehled bytů naleznete
www.jihomestska.cz

PROGRAM
NA ZÁŘÍ

Kontakt na Jihoměstská a.s.
Tel.: 226 801 200
e-mail: prodej@jihomestska.cz

5. 9. Jedno slůvko, prosím
12. 9. Kominík Kryštof
19. 9. Jak šel pejsek
do školky
26. 9. Šašek Hrášek
a jeho soutěže

Novostavba na Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov)

SC-362725/08

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC- 362727/08

BABYBAZAR

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Hana Žížalová

Praha 4
Michelská 1005/29
602 406 106
241 433 739
SC-370148/07

Výhradní prodejce
Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4
www.jihomestska.cz

Provozovna
Tererova 1356/6A
tel.: 226 801 200
prodej@jihomestska.cz

23. ZÁŘÍ 10:00–12:00
Registrace od 11. 9. 2017
www.plazanovodvorska.cz

SC-371341/01

SC-370029/07

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – ZÁŘÍ
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

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

01
01
01
01
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

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

15
15
15
15
15
18
18
19

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

19
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
25
25
25
26
26

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

26
27
27
27
29
29
29
29

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Kam s bioodpadem ze zahrad?
Obyvatelé MČ Praha 4 mohou odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu)
do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou přistavovány na 3 hodiny (při naplnění dojde
k výměně). U kontejnerů bude po celou dobu přistavení přítomna obsluha. (red)
Družstevní ochoz x Zdařilá
Nad Nuslemi x V Luhu
U Habrovky x U Krčské vodárny
Ve Studeném x Machovcova

30. 9.
30. 9.
30. 9.
30. 9.

9.00
9.00
13.00
13.00

12.00
12.00
16.00
16.00

Tři trasy sběru nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu pokračuje v září na trasách A (13. 9.), B (14. 9.) a F (9. 9.).
Informace na http://praha4.cz/file/fVw21/Harmonogram-mobilniho-svozu-nebezpecneho-odpadu-v-roce-2017.pdf (red)

CO, KDY, KDE
Vyšehrad: Kühnův dětský sbor, nejstarší a největší dětský sbor u nás, přijímá v září nové zpěváčky
již od 4 let věku. Nábor proběhne v ZŠ Křesomyslova ve čtvrtek 14. 9. (14.00 -16.00 hod.). Info na
www.kuhnata.cz.
Vyšehrad: V sobotu 23. 9. se na letní scéně NKP Vyšehrad odehraje muzikál Limonádový Joe i s písněmi, které se do filmu nedostaly. Účinkují divadelníci z Vysokého Mýta. Program začíná v 17.00
hodin, jako host vystoupí vysokomýtský sbor Otakar. Limonádový Joe začne v 18.15 hodin, vstupné
dobrovolné na místě.
20 Tučňák • 9/2017

Vítání nových občánků
V červnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou
(oba Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole
Plamínkové, Mezivrší a Sdružení.
Ve středu 7. června byli přivítáni: Anna Šormová, Natálie Kuralová, Emily Marešová, Rozálie
Kůlová, Filip Hokův, Gizela Řeháková, Veronika
Syrová, Maxim Pavel Jirásek, Daniel Lewis, Adéla
Pivcová, Eduard Groll, Jakub Furik, Michal Zuska, Lukáš Daniel Boudys, Kilián Šmíd a Vít Drbal.
V úterý 13. června byli přivítáni: Jana Procházková, Sára Kubeníková, Samuel Hoffmann,
Michaela Zimová, Phuong Tra Nguyen, Vojtěch
Popule, Viktor Liška, Antonie Otilie Lišková,
Cecílie Kloudová, Natálie Fialková, Vojtěch Kratochvíl, Filip Kirejev, Mikuláš Mikota, Barbora
Vaňková, Gabriela Kovalová, Rozálie Jindřichová, Saskia Nováková, Denisa Krkošková,
Štěpánka Zemanová, Viliam Nechanický, Lucie
Exnerová a Nikola Vlčková.
Ve úterý 20. června byli přivítáni: Matěj
Štoček, Ondřej Rejman, Agáta Cicková, Nikola
Adámková, Rozálie Zelená, Elen Králíčková,
Veronika Svitáčková, Mariana Rousová, Petr
Nolč, Nikola Dušková, Matěj Fuka, Martin Pól,
Štěpánka Trsová, Alejandro Alarcon Tarquino,
Anna Šavlová, Dušan Tvrdík, Filip Kroužel,
Matilda Mentlíková, Veronika Hradecká, Ondřej
Holub, Agáta Půhonná, Karel Masopust, Tristan
Harmach, Linda Čápová, Lukáš Kadeřábek
a Michaela Špetová. (red)

CO, KDY, KDE
Nusle: Divadlo Na Fidlovačce pořádá 11. 9. od 15.00
hod., divadelní matiné s venkovním barem a bazarem
kostýmů. Divadelníci otevřou unikátní divadelní
skříně a vy budete mít jedinečnou možnost, za symbolickou cenu, získat kostýmy plné historie a příběhů.
Braník: Sbor Českobratrské církve evangelické zve
k rodinným bohoslužbám v neděli 3. 9. od 9.30
hod, jejichž součástí budou také modlitby za děti
mířící poprvé do školy. Prvňáčkové mohou přijít
i s aktovkami! Po bohoslužbách následuje malé
pohoštění, prostor k rozhovoru i třeba poznávání
nových kamarádů. Kontakt: ČCE Praha 4 - Braník,
Modřanská 1821/118, zastávka MHD Přístaviště.
Spořilov: Na farmářském trhu se uskuteční další
gastronomické „SLOW“ programy v těchto termínech:
23. 9. Rajská jablka z českých políček, 21. 10. Měla
babka čtyři jabka a 4. 11. Jsme požírači kořínků.
Braník: Ve středu 13. 9. od 10.00 hod. je připravena veřejná vernisáž výstavy Filmy třech režisérů ve Filmové galerii, Branická 185/71. Autor
výstavy Milan Wolf zpřístupní originální filmové
plakáty a snímky z filmů režisérů Martina Friče,
Otakara Vávry a Vladimíra Slavínského.
Kamýk: V úterý 26. 9. od 15.30 hod. proběhne
k 21. výročí založení MC Balónek oslava s táborákem, živou hudbou a buřty. Nebudou chybět
dobroty a akce pro děti. Vstupné na zahradu MC,
Ke Kamýku 686/2 - dospělý 50 Kč (nápoj v ceně)/
děti zdarma. Info na webu MC a FB.
www.praha4.cz

servis

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2017

V

olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území
České republiky konají ve dvou dnech,
v pátek 20. října začíná hlasování ve
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin a v sobotu
21. října začíná hlasování v 8.00 hodin a končí
ve 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a není u něj překážka ve výkonu voleb-

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

ního práva tj. a) zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu nebo b) omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.
Na základě opakovaných telefonických žádostí občanů znovu zveřejňujeme přihlášku člena
do okrskových volebních komisí v MČ Praha
4, kterých je celkem 132.
Čitelně vyplněnou přihlášku s označením

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!

příjmení

datum narození

jméno (popř. jména)

místo narození

titul

ID datové schránky

adresa trvalého pobytu

PSČ

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

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do 31. 10. 2017
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; kontaktní telefon: 261 192 456, 261 192 406.
Svým podpisem:
 stvrzuji v případě mého přijetí ú č a s t na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 25. 09. 27. 09. 2017 (doba zasedání bude cca 90 minut)
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.

V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.
O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ
OVK A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ PRAHA 4
www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.
Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 1.300,-Kč brutto, pro předsedu OVK 1.600,-Kč brutto.

Přihlášku lze podat nejpozději do 20. 09. 2017 (do 16:00 hodin) na ÚMČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b (přes přepážku „Informace OSA“) v těchto hodinách:
po, st 08:00 – 18:00
út, čt 08:00 – 12:00
nebo v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 19. 09. 2017 v jejich úředních hodinách
(www.praha4.cz/KONTAKT).

Podmínkou přijetí přihlášky je její kompletnost vč. její přílohy, kterou je kopie OP. Po zákonném
ukončení voleb budou přihlášky vč. přílohy skartovány spolu s ostatními volebními materiály.
© ÚMČ Praha 4, odbor OSA 05/2017

www.praha4.cz

„VOLBY“ s požadovanou přílohou (oboustranná fotokopie OP) můžete nejpozději:
a) osobně do 20. září 2017 do 16:00 hodin
předat pracovníkům Odboru správních agend
na Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
(dále jen „OSA“), vpravo od podatelny (přes
přepážku „Informace OSA“), tel. kontakt
č. 261 192 644,
b) odeslat na e-mail volby@praha4.cz,
c) osobně do 19. září 2017 předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ
Praha 4,
d) odeslat na adresu: Úřad městské části
Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška
2059/80b., tak, aby OSA byla doručena nejpozději 20. září 2017 do 16:00 hodin.
Opětovně pro informaci uvádíme, že 1. zasedání okrskových volebních komisí bude probíhat v období od 25. září do 27. září 2017, vždy
ve velkém společenském sále budovy Úřadu
MČ Praha 4 - Nusle, Táborská 500/30 (3. patro
s výtahem). Za váš zájem předem děkujeme
a těšíme se na spolupráci.
Nahlížení do volebních seznamů
Všichni voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů v místě trvalého bydliště, v našem případě ve stálém seznamu voličů vedeném Úřadem
MČ Praha 4 – Krč, Antala Staška 2059/80b, přičemž každý volič zapsaný do stálého seznamu
voličů v případě pochybností má právo ověřit si
svůj zápis ve stálém seznamu voličů, a to již od
vyhlášení voleb, tj. od 2. 5. do 18. 10. 2017 (do
16.00 hodin).
Nahlížení do tohoto seznamu je pouze na adrese
Úřad MČ Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b,
odbor správních agend, přízemí přes přepážku
(vpravo od podatelny) „Informace OSA“ na
přepážce č. 7, v úředních hodinách pondělí
a středa 8.00 – 18.00 hod. a úterý a čtvrtek 8.00 –
12.00 hod., po předložení platného občanského
průkazu. Upozorňujeme, že informace o zápisu
ve stálém seznamu voličů se v žádném případě
neposkytují telefonicky.
Hlasování do přenosné volební schránky
O hlasování do přenosné volební schránky
může volič požádat pouze na adrese ÚMČ Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, vpravo od
podatelny (přes přepážku „Informace OSA“),
na tel. 261 192 411, 261 192 678, 261 192 124
do 19. 10. 2017 do 14.00 hod. a v informačních centrech MČ Praha 4 nejpozději do
18. 10. 2017 do 16.00 hod. a ve dnech voleb
příslušnou okrskovou volební komisi (dále
jen „OVK“), která vyšle k voliči své dva členy
s volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky (telefonní čísla na OVK budou
uvedena na www.praha4.cz včetně formuláře
žádosti). (red)
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na konec

Evropské zlato pro tým z Prahy 4

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
3 poukazy na masáž!

Centrum Flora v Podolí je moderně vybavené pracoviště, které nabízí širokou škálu služeb. Pracuje
v něm vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka
a zkušení maséři. Centrum disponuje špičkovými
přístroji, které se používají v rehabilitaci, např. rázovou vlnu, přístroj Tekar a vysokovýkonný laser,
který je novinkou na českém trhu v oblasti podologie. Dále centrum nabízí pestrou paletu masáží,
od klasické, párové až po speciální ájurvédskou.

Soutěžní otázka:

Obrovského úspěchu dosáhl tým Prague Eagles
Cheerleaders z Prahy 4. Z mistrovství Evropy
v cheerleadingu, které se konalo na konci
června v Praze, si ženský tým Lady Eagles
odnesl zlatou medaili. Pro Českou republiku je
to obrovský úspěch – první zlato na evropském
šampionátu!
Cheerleading je nový sport a řadí se mezi koor-

dinačně estetické sporty. Pražského mistrovství
Evropy se účastnilo 3 500 soutěžících, kteří
předváděli náročné choreografie obsahující tanec, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní
lidské pyramidy. Diváci se mohli přesvědčit, že
cheerleading je náročnou sportovní disciplínou,
která vyžaduje pravidelnou a systematickou
sportovní přípravu. (red)

V jakém měsíci se letos otevřelo
centrum v Podolí?
a) únor

b) březen

c) duben

Nápověda na www.centrumflora.cz
Odpovědi zasílejte do 15. 9. 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají poukaz na masáž zad a šíje na 50 min. v ceně 650 Kč.
Výherci z letního dvojčísla (správná odpověď a –
1918): Monika Slancová, Jiří Kostrba a Čestmír Stašek. Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Dobrý den,
chtěla bych vám sdělit, co si pamatuji o Jezerce,
v jejíž blízkosti žiji již 70 let. Pramen a jezírko,
pojící se ke kněžně Libuši, byly poněkud výše
než dnešní jezírko, které bylo uměle vybudováno
před 40 lety. Pamatuji, že v Jezerce byla zahradní
restaurace s protilehlým hudebním altánem
a před restaurací byl nízko oplocený rybníček,
kolem něhož se venku sedávalo. Z rybníčku
vytékal potok, který se vinul prostředkem
nynějšího parku dolů do Botiče. Pozemek od
potoka do Jaurisovy ulice byl rozparcelován na
malé zahrádky, které si obyvatelé pronajímali.
Tyto zahrádky byly později zrušeny. V 70. letech

byl rybníček zasypán, voda byla svedena pod
zem a o něco níže bylo vybetonováno jezírko
s vodotryskem. Jezerka dostala parkovou úpravu.
Ještě než se objekt usedlosti dostal do vlastnictví
televize, konaly se ve zdejším sále, kde je dnes
divadlo, taneční zábavy. Gymnázium v Ohradní
ulici, jehož jsem byla studentkou, zde pořádalo
svou akademii s recitacemi, divadelní jednoaktovkou a zpěvem. Je báječné, že se objekt
Jezerky dočkal po letech chátrání nového využití.
Tolik o Jezerce, která byla naším dětským eldorádem, jak si ji pamatuji.
S pozdravem
A. Jelínková, Nusle

Tučňák

Měsíčník městské části Praha 4, zdarma do schránek, ročník XXV • Vychází
11x ročně • Místo vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ
Praha 4 p
 řipravuje: Strategic Consulting, s. r. o., IČ: 25792920, držitel
certifikátu ISO 9001 • Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Petr
Štěpánek, Petr Horálek, Petr Kutílek, Michal Hroza, Klára Cingrošová, Jan Schneider, Lukáš Zicha a Antonín
Lébl • Tajemník redakční rady: Jiří Bigas • Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 • Adresa redakce:
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10–Strašnice, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584 • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního
archivu či z MČ Praha 4 • Ilustrační titulní foto: Vít Drbal • Tisk: Europrint, s. r. o. • Měsíčník slouží k informování
obyvatel Prahy 4, není periodikem žádného politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze
podávat na radnici MČ Praha 4 nebo e-mailem: tucnak@praha4.cz • Distribuce zářijového čísla probíhá od
29. 8. do 5. 9. 2017. Distribuce říjnového čísla je plánována od 3. 10. do 10. 10. 2017.

V rámci kontroly distribuce časopisu si vás dovolujeme požádat o spolupráci. Pokud
neobdržíte časopis ve výše uvedeném termínu, oznamte to e-mailem na: tucnak@praha4.cz
nebo telefonicky na 261 192 492. Vždy uvádějte ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme!
22 Tučňák • 9/2017

Sportovní zeď
Děvčata a chlapci z 9. třídy ZŠ Na Líše zkrášlili
zeď v Lomnického ulici, která ohraničuje pozemek s hřištěm Sokola Pankrác, sportovními motivy. Skryli tak nevzhledné čmáranice sprejerů.
Foto: Sokol Pankrác
Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka říjnového čísla je 17. září 2017.
www.praha4.cz

SC-371285/02

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564/8, Praha 4 – Lhotka

VÁS ZVE K ZÁPISU

Nabijeme tě
poznáním

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

12. – 14. ZÁŘÍ 2017

VŽDY OD 15 DO 18 HOD.
VYUČUJEME HUDEBNÍ OBOR:
• keyboard/klávesy, klavír, akordeon, flétny,
další dechové nástroje, kytary,
elektrická kytara, baskytara, populární zpěv a další
• přípravné studium pro děti od 5 let

VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
zakladniumeleckaskola@email.cz
www.zusproarteviva.cz
INFORMACE na tel.: 241 713 925, 603 449 674
SC-370708/03

www.vsfs.cz
SC-370907/03

SC-371318/01

