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Parkovací zóny
V Praze 4 začnou fungovat
od 1. července 2018
str. 4-6

Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 13. prosince 2017:

ROZHODLA

DPH, 1 203 708 Kč včetně DPH;
- souhlasit se změnou účelu užívání nebytové
jednotky č. 301 v domě č.p. 725, Jeremenkova
90, katastrální území Podolí, Praha 4, z prodejny na komunitní a rehabilitační centrum
pro tělesně postižené, dílny, pohybové centrum, pekárnu a kavárnu;
- souhlasit se změnou v účelu užívání nebytového prostoru č. 800 v domě č. p. 372, ul.
Táborská 36, k. ú. Nusle, Praha 4, na administrativní prostory s kavárnou;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 274
o výměře 518 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, katastrální
území Podolí, za cenu v minimální výši
2 358 762 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č.
262 o výměře 405 m2, zahrada, památkově
chráněné území, zemědělský půdní fond,

- uzavřít kupní smlouvu se společností AUTOBOND GROUP, se sídlem Kolbenova 859/15,
Vysočany, Praha 9, vybraného dodavatele
v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka 1 ks elektromobilu
pro potřeby Úřadu městské části Praha 4“
v rámci projektu Ekologické vozy Prahy 4
na nákup elektromobilu značky Nissan Leaf
TEKNA s nabídkovou cenou ve výši 636 281
Kč bez DPH (s DPH 21 % činí nabídková cena
769 900 Kč);
- v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Pořízení nádob pro oddělený sběr komunálního odpadu – dětská
hřiště MČ Praha 4“ uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem MEVA–TEC, se sídlem
Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, za
cenu 994 800 Kč bez DPH, 208 908 Kč 21 %
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Nejezdíte s prošlým řidičákem?
Podle informací z Ministerstva dopravy ČR
(MD) si vloni vyměnilo končící řidičský
průkaz jen 66 % motoristů. Znamená to,
že v celé České republice nyní možná jezdí
s neplatným průkazem až 270 tisíc osob. Za
tento přestupek jim při silniční kontrole hrozí
pokuta do 2000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2500 Kč.
V Praze se výměna týkala zhruba 103 tisíc lidí,
nejvíce z nich tvořila skupina s věkem 60 a více
let (41 tisíc). A právě u ní eviduje ministerstvo

Zápis do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2017/2018 je tady!
Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 4. a 5.
dubna ve všech základních školách městské
části Praha 4.
Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti
dětí – posuzuje se komunikativnost, sociální vyspělost, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů.
Informaci o platných spádových obvodech
základních škol městské části Praha 4 podle
ulic naleznete na webu Prahy 4 v sekci
Školství.
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SCHVÁLILA
- darovací smlouvu mezi městskou částí Praha 4
a Pražským spolkem ochránců zvířat, se sídlem Pujmanové 1219/8, Praha 4, o poskytnutí
finančního daru 30 000 Kč. (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

katastrální území Podolí, za
cenu v minimální výši
961 065 Kč;
- podat Ministerstvu vnitra ČR žádost
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
v rámci programu „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
v roce 2017“ na realizaci projektu „Žijeme
na čtyřce společně 2017“ s celkovými náklady 1 247 031 Kč, včetně povinné finanční
spoluúčasti městské části Praha 4 ve výši
10 %, jež činí 124 704 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

dopravy největší procento nevyměněných
průkazů - skoro 50 %. Zkontrolujte si tedy raději
hned, zda máte řidičský průkaz platný! Také letos budou probíhat povinné výměny řidičských
průkazů, kterým končí platnost. V Praze půjde
o další desítky tisíc osob.
K výměně řidičského průkazu stačí v Praze
přijít s platným průkazem totožnosti (a starým řidičským průkazem) do Registru řidičů
Odboru dopravně správních činností Magistrátu
hl. m. Prahy (Business Centre Vyšehrad, Na
Pankráci 1685/17,19, Praha 4, u stanice metra C
ZÁKLADNÍ INFORMACE A POKYNY PRO
RODIČE:
· Povinná školní docházka začíná pro dítě
v následujícím školním roce po dosažení
šestého roku věku.
· Rodiče žádají o přijetí svého dítěte do
základní školy ve školském obvodu, v němž
má jejich dítě místo trvalého pobytu (tzv.
spádová škola), nebo v jiné základní škole
podle vlastního výběru.
· Ředitel školy je povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve spádové
oblasti.
· O odklad povinné školní docházky je možné
žádat do 30. dubna ve zvolené základní
škole. (red)

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 •

- Vyšehrad vedle Kongresového centra) a přinést
jednu průkazovou fotografii. Lze se nechat vyfotografovat i na místě, ovšem pouze v otevíracích
hodinách fotostudia.
Lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je
20 dnů. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na
500 korun. Za standardní výměnu řidič neplatí
žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již propadl a on žádá o výměnu
po termínu. Úřad řidiče za opožděnou výměnu
nijak nepokutuje. (red)

Ve stanici metra Budějovická
je uzavřen jeden vstup

Kvůli havarijnímu stavu zastřešení pasáže mezi
sídlem České spořitelny a obchodním domem
DBK je uzavřen až do odvolání jižní vstup a přilehlá pasáž ve stanici metra Budějovická.
Rozhodl o tom Magistrát hl. m. Prahy. Návštěvníci polikliniky či radnice tedy musí vystoupit ve
stanici metra na opačnou stranu, než jsou zvyklí
a uzavírku obcházet. Omezení má trvat nejméně
do dubna letošního roku.
Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení)
s uzavřením pasáže a jižního vestibulu nesouhlasí a požaduje okamžité otevření vestibulu
a zahájení rekonstrukce pasáže. (red)

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
tématem číslo jedna únorového Tučňáku jsou
parkovací zóny, které u nás v Praze 4 začnou
podle informace z pražského magistrátu
fungovat od 1. července tohoto roku. Nejdůležitější zprávou pro naše obyvatele je fakt, že
jsme upřednostnili modré zóny a rezidenty,
tj. obyvatele s trvalým pobytem na území naší
městské části, a cena parkovacího stání je právě
pro rezidenty nejvýhodnější. Pokud bydlíte
v Praze 4, vlastníte automobil, ale trvalé bydliště
u nás nemáte, je pro vás určitě výhodné změnit
si adresu trvalého pobytu.
Je mi jasné, že pro mnohé z vás je však v současné době aktuálnější a důležitější uzavření
jižního vestibulu ve stanici metra Budějovická
a průchodu pasáží. Je skutečně skandální, že
tak důležitou informaci jsme se nedozvěděli
včas z magistrátu, ale až z médií. Nebyl čas
veřejnost informovat, a zavřený vchod a východ
z metra tak v pátek 12. ledna nepříjemně
překvapil mnoho pasažérů. Podle hlavního
města je důvodem uzavření vestibulu a pasáže
havarijní stav zastřešení. O tom, že je nutné tuto
situaci řešit, ale na magistrátu vědí už nejméně
deset let, minimálně tak dlouho na špatný stav
upozorňuje Praha 4. Hlavní město dále uvedlo,
že jižní vestibul i pasáž budou uzavřeny až do
odvolání. To je nepřípustné. Všichni pochopíme, že opravy jsou nutné, ale u tak důležité
přestupové trasy z autobusů MHD, které
obsluhují celou městskou část, nemohou trvat
donekonečna.

Vážení čtenáři, pokračujeme v obměně autoparku, staré vozy nahrazujeme ekologickými.
V prvé řadě jsme omezili počet automobilů,
které městská část používá, a ty, které nezbytně
potřebuje, například pro zajištění služeb pro
seniory nebo zajištění voleb, měníme. Místo
vozů s klasickým spalovacím motorem nyní pořizujeme elektromobily. Od loňska používá dva
elektromobily Ústav sociálních služeb městské
části Praha 4 a od letošního roku jeden další
úřad městské části. Já sám jezdím i nadále na
kole, automobil nepoužívám.
Na konci ledna jsme se s mnohými z vás setkali
na veřejném fóru, posledním v tomto volebním
období, abychom vyslechli vaše připomínky
a náměty týkající se rozvoje městské části, bezpečnosti, dopravy nebo veřejných prostranství.
V uplynulých třech letech jsme v rámci místní
Agendy 21 uspořádali dvě desítky veřejných
fór a plánovacích setkání s veřejností. Týkaly
se mimo jiné Generelu veřejných prostranství,
připravovaného zastřešení Spořilovské ulice
a dalších důležitých témat. Je to další z příspěvků otevřené radnice. Kromě toho jsme otevřeli
veřejnosti jednání komisí a výborů, všichni se
tak můžete účastnit projednávání důležitých
věcí už v době, kdy se rozhodnutí o nich teprve
připravují.
Rád bych vás ještě upozornil na šanci, kterou
nabízíme nezaměstnaným. Je to bezplatný
rekvalifikační kurz pro chůvy pro děti ve věku
do zahájení povinné školní docházky, který
organizuje naše zdravotnické zařízení. Letos
stejně jako v loňském roce díky němu mohou

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
ženy ohrožené na trhu práce získat novou profesní kvalifikaci. Více informací najdete v tomto
vydání Tučňáku nebo na webu Zdravotnického
zařízení městské části Praha 4.

Nepřehlédněte

SPORTOVEC
PRAHY 4

Vyhlášení ankety nejlepších
sportovců Prahy 4 za rok 2017

24. března 2018
od 19.00 hodin
KC Novodvorská
(Novodvorská 1013/151, Praha 4)
Prodej vstupenek od 12. 2. na pobočce Czechpoint v budově
Úřadu MČ Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4)
nebo v Informační kanceláři MČ Praha 4 Jílovská 1148/14, Praha 4

www.praha4.cz
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Parkovací zóny přinesou rezidentům zlepš

Modrá čára ohraničuje území, kde budou vyznačené rezidentní, smíšené a návštěvnické zóny. Zdroj: MOZ-C.cz

P

arkování v Praze 4 se změní. Od 1. července tohoto roku začnou i v naší městské
části, která po zavedení zón placeného
stání v okolních městských částech
sloužila mimopražským řidičům jako bezplatné
odstavné parkoviště, fungovat parkovací zóny.
„Parkovací zóny mají své příznivce i odpůrce,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Nejde o dokonalý systém, ale ve srovnání
s dnešním stavem, kdy jsou naše ulice přeplněné automobily i tam, kde to může ohrozit bez4 Tučňák • 2/2018

pečnost silničního provozu, budou znamenat
především pro naše obyvatele značnou úlevu
a zlepšené možnosti k zaparkování,“ uvedl.

Nepříznivá situace se změní
Po zavedení parkovacích zón v Praze 2 a poté
v Praze 5 se situace na území Prahy 4 stala neudržitelnou. Především podél trasy metra C, v okolí stanic tramvajových linek v Nuslích a Podolí
a v ulicích sousedících s Prahou 2 a Prahou 5 se
hromadí automobily řidičů, kteří zde odstavují

svá vozidla celý den. Brání tak obyvatelům
Prahy 4 zaparkovat třeba jen krátkodobě poblíž
zdravotnických zařízení, úřadů nebo u svých
domovů. Řidiči hledající volná parkovací místa
zatěžují tyto lokality zbytečným popojížděním,
často nerespektují dopravní předpisy a ohrožují
tak bezpečnost v ulicích. Tato nepříznivá situace
se zavedením zón změní.
„V první fázi, od 1. července, dojde ke zřízení
zón placeného stání zhruba na polovině území
městské části Praha 4, blíže k centru hlavního
www.praha4.cz
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pšení parkování

Za necelý půlrok se s podobnými cedulemi budeme běžně v Praze 4 setkávat.

Pokusíme se na ně postupně odpovídat a vysvětlit výhody i možná drobné potíže, se kterými
je zavedení zón spojeno. Dnes vám přinášíme
základní informace o fungování parkovacích
zón v Praze 4.

Tři režimy parkovacích zón

města, v okolí stanic metra a dalších hojně
využívaných linek městské hromadné dopravy.
Parkovací oblast bude na částech katastrálních
území Nusle, Michle, Krč a Podolí,“ upřesnil
dále starosta Petr Štěpánek. „Zhruba po půl
roce provozu předpokládáme vyhodnocení zón
s následnou možností provedení úprav a případného rozšíření zón,“ doplnil.
Co tato změna obyvatelům Prahy 4 přinese?
Kde zóny vzniknou a jaké budou? Kdo bude
moci zóny využívat a jak toto oprávnění získá?
Podobných otázek vás jistě napadá spousta.
www.praha4.cz

Hlavním cílem zavedení zón je snaha zjednodušit a zlepšit možnost parkování pro rezidenty (obyvatele Prahy 4 s trvalým bydlištěm)
a místní podnikatele. I proto budou mít
všechna parkovací místa, zahrnutá do zón,
odpovídající rozměry zabezpečující jak pohodlné parkování, nástup a výstup z vozidla, tak
bezpečný průjezd dalším osobním vozidlům
i dopravní obsluze (autobusy MHD, svoz
odpadků aj.).
Základní cena za roční registraci pro obyvatele
s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4
stanovená hlavním městem Prahou bude
1 200 Kč. Podnikatelé mající zde sídlo nebo
provozovnu 7 000 Kč. Současně by ale zavedením zón nemělo dojít k výraznému omezení
návštěvníků. Proto budou u nás, stejně jako
v ostatních městských částech, kde už zóny
fungují, zavedeny tři druhy zón - modrá, fialová
a oranžová.
Modrá je určena především pro registrované
rezidenty a podnikatele. Zaparkovat v nich
ale budou moci i řidiči, kteří registraci mít
nebudou. Ovšem jen maximálně na tři hodiny
a jednorázové parkovné budou muset zaplatit
prostřednictvím mobilního telefonu nebo s pomocí internetu. Cena za 1 hodinu bude v této
části zón 40 Kč.
Fialová zóna bude mít obdobná pravidla jako
modrá, to znamená, že zde mohou zaparkovat
registrovaní rezidenti a podnikatelé, a dále
umožní neregistrovaným řidičům parkování až
na 24 hodin denně. Uhrazení poplatku bude
možné stejným způsobem jako u modrých zón,
ale navíc také u platebního automatu, jehož

vzdálenost by neměla překročit 70 metrů od
místa zaparkování. Cena za hodinu parkování
bude od 10 do 30 Kč.
Úplnou výjimku v systému parkovacích zón
představují zóny oranžové. Budou v krátkém
úseku Budějovické ulice, kde je nyní placené
parkoviště, na části ulice Antala Staška před
Úřadem MČ Praha 4, v části náměstí Bratří
Synků, v Táborské ulici před historickou
Nuselskou radnicí, na části náměstí Hrdinů
a u Kongresové ulice a budou primárně sloužit
pro krátkodobé návštěvy úřadů. Cílem oranžových zón je zajistit možnost krátkodobého
parkování spojeného s vyřizováním neodkladných záležitostí, například na úřadech nebo při
návštěvě lékaře. Za parkování v takto ozna-

Cena za hodinu parkování v Praze 4 se bude
pohybovat v rozmezí od 10 do 40 korun, a to
podle toho, do které zóny vůz na pár hodin
odstavíte.
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Ceník parkovacích oprávnění
První vozidlo fyzické osoby, která má místo
trvalého pobytu na území MČ Praha 4:
Roční 1 200 Kč
Pololetní 600 Kč
Čtvrtletní 300 Kč
První vozidlo fyzické osoby starší 65 let nebo
držitele průkazu ZTP, ZTP-P, která má místo
trvalého pobytu na území MČ Praha 4 (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ):
Roční 360 Kč
Pololetní 180 Kč
Čtvrtletní 90 Kč
Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo
trvalého pobytu na území MČ Praha 4:
Roční 7 000 Kč
Pololetní 3 500 Kč
Čtvrtletní 1 750 Kč
První vozidlo provozované právnickou nebo
fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo
nebo provozovnu na území MČ Praha 4, nebo
pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti na území MČ Praha 4 (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ):
Roční 7 000 Kč
Pololetní 3 500 Kč
Čtvrtletní 1 750 Kč
Měsíční 900 Kč
Týdenní 250 Kč
Další vozidlo provozované právnickou nebo
fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo
nebo provozovnu na území MČ Praha 4, nebo
pro další vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti na území MČ Praha 4 (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ):
Roční 24 000 Kč
Pololetní 13 500 Kč
Čtvrtletní 7 000 Kč
Měsíční 2 500 Kč
Týdenní 700 Kč
Další informace na webu www.parkujvklidu.cz. (red)

V některých místech bude možné parkovné
zaplatit mobilním telefonem.
6 Tučňák • 2/2018

Podolské nábřeží patří mezi vytěžovaná místa, která od brzkých ranních hodin slouží jako odstavná parkoviště.

čených částech zón placeného stání budou
muset platit všichni (včetně rezidentů) a bude
omezeno pouze na 2 hodiny. Cena za hodinu
bude stejná jako u modrých zón, tedy 40 Kč.

Registrace vozidla
Pro parkování v modrých a fialových zónách
je nutná registrace nebo zaplacení poplatku.
Zaregistrovat své vozidlo může každý, kdo má
trvalé bydliště na území městské části Praha 4
a současně je majitelem tohoto vozidla. A také
každý, kdo má služební auto, které je současně
určeno i k soukromým účelům nebo je pořízeno na leasing. O možnosti dalšího rozšíření
(například na auto, jehož majitelem je druhý
z manželů nebo příbuzný) se jedná, povoleno
ale ještě není. U služebních aut podnikatelů
bude nutné sídlo nebo provozovna společnosti
na území městské části Praha 4.
Zahájení registrace plánuje Úřad MČ Praha 4
nejméně měsíc před platností zón placeného
stání, o přesném místě a úředních hodinách vás
budeme s dostatečným předstihem informovat.
K registraci budete potřebovat velký technický
průkaz vozidla nebo odpovídající smlouvu
o užívání vozidla a doklad prokazující trvalé
bydliště na území městské části Praha 4. Úhrada
za registraci bude možná platební kartou nebo

Neplatiče parkovacího oprávnění odhalí snímací kamera na speciálních vozidlech, projíždějících ulicemi.

hotovostí. S vyplněním nutného formuláře
vám úředníci rádi pomohou, bez předložení
požadovaných dokladů to ale nepůjde.
Mimo tyto provozovny budete moci, v některých případech muset použít i registrační
místo v budově Magistrátu hlavního města
Prahy v Jungmannově ulici. Povinné to bude
pro žadatele o registraci elektromobilů, kteří
se díky ekologii provozu těchto vozidel budou
moci zaregistrovat za sníženou částku do
všech zón na území hlavního města. A také
uživatelé vozidel užívaných pro zásobování
a další činnosti, například pro lékařské nebo
sociální služby, pokud budou požadovat
oprávnění pro více zón. V případě, že budou
žádat o oprávnění pouze pro Prahu 4, získají
ho po souhlasu pražského magistrátu na
úřadu MČ Praha 4.

Známka už se nevydává
Na rozdíl od dřívější registrace v zónách
placeného stání nedostane nyní provozovatel
vozidla známku, kterou by musel umístit
za sklo vozu a podle které by policie (nebo
kdokoliv jiný) rozpoznala, zda vozidlo má
oprávnění v zóně parkovat. Po úhradě bude
registrační značka vozidla zaregistrována
v příslušné databázi. Kontrolu pak nebude
provádět pouze policie, ale zejména nezávislá společnost pomocí speciálních vozidel
průběžně snímajících registrační značky
zaparkovaných vozidel. Pokud objeví vozidlo,
které bude v zóně prokazatelně parkovat
bez příslušné registrace po dobu delší než
zákonem povolené tři minuty, bude o této
skutečnosti informovat přestupkové oddělení
městské části Praha 4, které bude takovýto
přestupek pokutovat. Mimo vyznačené zóny
nebude v daných oblastech parkování povoleno a bude pokutováno policií stejně jako
dosud.
Více o zónách placeného stání v Praze 4 naleznete na webové adrese městské části www.
praha4.cz nebo na www.parkujvklidu.cz. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

V Praze 4 najdete kompletní zdravotní péči

Největším zdravotnickým zařízením v Praze 4 je Thomayerova nemocnice.

I

když městské části mohou poskytování zdravotnických služeb ovlivňovat jen do určité míry,
Praha 4 dlouhodobě podporuje zdravotnická
zařízení a pro veřejnost pořádá osvětové a preventivní akce. Pro obyvatele Prahy 4 je dobrou
zprávou i to, že v naší městské části najdou
téměř všechna odborná a tolik žádaná lékařská
pracoviště.
„Naším zájmem samozřejmě je, aby lékařská
péče v Praze 4 byla pro naše obyvatele kvalitní
a dostupná. Proto některé ordinace v dlouhodobém nájmu, například zubařů, praktiků,
rehabilitačních pracovníků, ale také hospic
Malovická, fungují v objektech městské části
za příznivé nájemné,“ říká místostarostka Iva
Kotvová (Trojkoalice/Zelení).
Kromě toho radnice poskytuje zdravotnickým
zařízením a dalším subjektům vykonávajícím
činnost v oblasti zdravotnictví finanční dary
a vyhlašuje pro ně zdravotnické granty. Městská
část organizuje zdravotnické přednášky pro matky s dětmi a seniory nebo specializované zdravotní dny, při kterých si veřejnost může nechat
změřit krevní tlak či cholesterol v krvi, poučit
se o zásadách zdravého stravování, zdravotním
tělocviku, zkrátka o zdravém životním stylu.
Samostatnou kapitolou je spolupráce sociálního

odboru s praktickými lékaři a dalšími odborníky, například se znalci z oboru zdravotnictví
při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Odbor
rovněž připravil aktuální adresář praktických
lékařů a pediatrů a k dispozici je také Katalog
sociálních a prorodinných služeb.

Thomayerka je největší
Občas se ovšem objeví argument, že MČ Praha 4 přece má zdravotnické zařízení. Jde o Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, které se
ovšem specializuje především na děti a spadají
pod něj dětské skupiny (bývalé jesle). Zde vás
tedy s chřipkou či zlomeninou neošetří.
Kam se tedy vydat, pokud tělo churaví? Nejkomplexnější lékařskou a ošetřovatelskou péči
poskytuje krčská Thomayerova nemocnice,
která patří mezi největší zdravotnická zařízení
v České republice. Pacientům je poskytována
základní, specializovaná a zvlášť specializovaná
léčebná a diagnostická péče a rovněž ambulantní služby, nechybí ani pohotovost. Širokou
škálu zdravotnických služeb nabízí Poliklinika
Budějovická v těsném sousedství úřadu MČ Praha 4 a další polikliniky. V Praze 4 dále ordinují
desítky lékařů a působí zde mnoho soukromých
specializovaných zdravotnických zařízení.

Pokud právě hledáte lékaře, dobrým vodítkem
vám může být Národní registr poskytovatelů
zdravotnických služeb nebo přehled na webu
městské části Praha 4 - www.praha4.cz/Zdravotni-pece. (md)

4 + 1 den zdraví 2018
V únoru odstartuje už 3. ročník projektu
pořádaného v rámci místní Agendy 21, který se
zaměřuje na podporu zdravého životního stylu
a zdraví. Čtyři akce v období od února do září
budou v přízemí Úřadu MČ Praha 4 zaměřeny
na tyto oblasti: cukrovka, astma, melanom
a onemocnění srdce. Budete se moci poradit
s odborným lékařem a nechat si provést základní měření. Vyvrcholením osvětových kampaní
bude v září jednodenní festival zdravého
životního stylu +1 den zdraví, který v sobě spojí
prevenci, zábavu a vzdělávání široké veřejnosti.
MČ Praha 4 chce svým obyvatelům poskytnout
přímé poradenství o jednotlivých onemocněních
a v případě festivalu zdraví i pohybové aktivity
pro všechny cílové skupiny, preventivní přednášky a workshopy o zdraví a praktické i teoretické
dílny o racionálním stravování. Program je připravovaný pro všechny věkové skupiny. (red)

Důležité změny v sociální oblasti v roce 2018
Letošní rok přináší řadu změn v sociální oblasti,
které by vás mohly zajímat. Ty zásadní najdete
ve stručném znění v tomto článku.
1. Od 1. ledna se zvýšila minimální mzda
o 1 200 Kč na 12 200 Kč.
2. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018
se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31.
prosinci 2017 tak, že se základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč, procentní výměra se
zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží
ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.
www.praha4.cz

3. Dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku.
Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 Kč bude
tak možné vyčerpat mnohem rychleji.
4. Rozšiřuje se okruh rodin, které mají nárok
na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu
z 2,4 na 2,7násobek životního minima.
5. Dlouhodobě nemocní mají od letošního roku nárok
na vyšší nemocenské dávky: od 31. kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se
zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího
základu a dále od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba
z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

6. S účinností od 1. února se zavádí dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská.
7. Dlouhodobé ošetřovné se zavádí s účinností
od 1. června.
8. Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč
na 550 Kč měsíčně), poskytuje se těm, kteří
mají nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P.
Podrobné informace najdete na webové stránce
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.
mpsv.cz nebo se můžete obrátit na Mgr. Síglerovou z Úřadu MČ Praha 4 na telefonním čísle
261 192 462. (red)
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Mozartova hudba zvyšuje IQ, ale oddálí i předčasný porod!
Ráda bych se s vámi podělila o neuvěřitelnou
zkušenost. Povoláním jsem lékařka (plastický
rekonstrukční chirurg) a současně čerstvá maminka, v pátek 13. října se mi narodil krásný zdravý
chlapeček. K napsání tohoto článku mne přiměl
můj velký kamarád, zažil se mnou celé mé těhotenství, porod i mateřství, a i když zná některé mé
vlastnosti - rebelantství a umíněnost, sklon neočekávaně se vydávat na neplánované výlety a cesty,
optimismus a velkorysost - občas mi řekl:
„Anet, to jsem opravdu netušil, že to dáš!“
Aneta Krajcová
A přesně toto povzbuzení je pro vás maminky,
které čekáte své první miminko nebo jste krátce
po porodu. Já sama jsem opravdu ukázkový příklad toho, že lze všechno
zvládnout.

Dítě potřebuje pozitivní stimuly
Rády sportujete? V pořádku. Podle výzkumů přiměřená fyzická aktivita v těhotenství připravuje ženu na porod, který je sám o sobě velkým
fyzickým výkonem. Průměrně dlouhý porod můžeme přirovnat k fyzické
zátěži podobné pochodu Praha–Prčice. Já jsem vášnivá lyžařka a tenistka
a ráda plavu a tančím. Lyže jsem vynechala a na tenis jsem šla pouze na
čtyřhru, ale zcela to nedoporučuji, hrozí riziko uklouznutí nebo trefa míčkem do břicha. Tanec a plavání je ideální po celou dobu těhotenství, právě
hudební stimulace a komunikace dotykem (haptonomie) jsou nesmírně
důležité pro správný harmonický vývoj nervového systému a mozku dítěte, projevujeme tím svému dítěti lásku! Pocit štěstí a radosti nebo naopak
stres a úzkost maminky se přenáší na biochemické úrovni i na miminko.
Oba rodiče by měli svému děťátku poskytnout dostatek pozitivních stimulů již v prenatálním období, ovlivňujete tím jeho intelektuální a citový

život do budoucna. Zajímavé je zjištění doktorky Lamontové z univerzity
v Leicestru: „Věděli jste, že lidské plody slyší od 20. týdne po početí? Nové
však je, že nyní už víme, že děti si až do roka věku pamatují, jakou hudbu
slyšely v matčině bříšku, a dávají jí přednost před jinou.“

Stanovte cíl, pak ho dosáhnete!
O pozitivním „mozartovském efektu“ poprvé informovala v roce 1993
studie v Science. Teenageři, kteří poslouchali Mozartovu Sonátu
D dur pro dva klavíry, uspěli lépe v IQ testech než dospělí, kteří
poslouchali jinou hudbu nebo měli v místnosti ticho. Zpráva vědců
z Kalifornské univerzity tehdy v USA vyvolala velký zájem o Mozartovo dílo. Stát Georgia dokonce dával každému novorozenci jeden
kompaktní disk zdarma. Další studie dokázala, že prenatální stimulace zvukem dodává 70 % energie pro funkčnost mozku, psychický,
intelektový rozvoj a hudební inteligenci dítěte. Dva týdny před termínem jsem přijela do porodnice na pravidelnou kontrolu, ovšem nález
na kardiotokografu (CTG) nebyl ideální. Miminko mělo příliš rychlou
srdeční frekvenci 180 za minutu a ne a ne se zklidnit. Uvědomila
jsem si, že miminko může přijít na svět každou chvíli. Vzpomněla
jsem si na Mozarta! Malému kloučkovi jsem pustila Sonátu D dur pro
dva klavíry a cca hodinu poslouchala. Přístroj po hodině poslechu
přestal zběsile hrčet a ukázal hodnotu 110 za minutu. Takže geniální Mozart zklidnil mého kloučka a pravidelným poslechem sonáty
vydržel v bříšku až do termínu porodu. Vše mám zaznamenané jak
na videu, tak pomocí křivky z CTG.
Závěrem? Milé maminky, užívejte si tento přenádherný pocit, i když se to
někdy tak nezdá, neodpírejte si to, co jste dělaly před těhotenstvím, posilujete tím sebe a hlavně své miminko. Jak říká Serena Williams: „Nejprve
si stanovte svůj cíl, pak ho dosáhnete!“
Aneta Krajcová (STAN – Tučňák), zastupitelka MČ Praha 4

Letošní rok bude ještě plný překvapení
Milí spoluobčané, pevně věřím, že jste lednové
dny přežili bez žádné větší újmy, byť nástrah nás
čekalo dost. Počasí si s námi od začátku roku zahrává. Časné jaro z počátku ledna střídá ochlazení
a počasí je jak na houpačce. Podobně je nestálá
i vrcholná politická scéna, která je taktéž plná
překvapení.
Volbu prezidenta, která opětovně dělila celou
zemi, snad máme na nějaký čas konečně za sebou.
Zde bych rád poděkoval voličům, kterých přišlo
Pavel Caldr
v Praze 4 k urnám opravdu hodně a to je dobré
znamení, že se lidé o dění kolem sebe zajímají.
Vzhledem k tomu, že i já jsem seděl v okrskové komisi, tak dík patří
i všem, co se na nevděčné sčítací práci podíleli, a vím, o čem mluvím.

Je potřeba řešit problémy
Sám prezident, při současném nastavení pravomocí, nemá v běžné době
příliš mnoho možností, jak do správy země zasahovat. Ale současná doba
běžná není. Některé pravomoci prezidenta totiž ovlivňují vznik vlády, a to
je díky poměrně vágnímu znění ústavy nepříliš dobré. Země bez řádné
vlády prostě fungovat pořádně nemůže.
V půli ledna padla vláda premiéra Andreje Babiše, kterou jsme dostali loni
v podstatě pod stromeček a která vydržela jen pět týdnů. V živé paměti
máme i tanečky okolo přijetí demise, které už ani nebyly úsměvné. Podobně jako frašku připomínající sněmovní jednání o vydání aktérů Čapího
hnízda ke stíhání. Čekáme tedy na vládu novou, která se opět pokusí před
sněmovnou získat důvěru, nicméně čas od loňských voleb letí neúprosně
dál. A proč hovořím o vládě? Je to jednoduché. Až bude vláda, a míním
řádná, s mandátem sněmovny fungovat, tak se může naplno věnovat
problémům, které je třeba řešit. A už jsme u Prahy 4.
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Řadu věcí může řešit samospráva, tedy magistrát nebo zdejší radnice.
Jsou ale problémy, kde je a bude účast státu, a tedy vlády,nezbytná. Patří
mezi ně například dostavba Pražského okruhu. Současnou šílenou situaci
s masou kamionů, hlukem a exhalacemi na Spořilově a Jižní spojce znají
nejlépe místní. Zbytek Prahy 4 pak vždy, když se tato tepna, suplující
chybějící úsek okruhu – stavbu SOKP 511 – z nějakého důvodu ucpe.

Preferuji celopražskou modrou zónu
A můžeme se podívat i o úroveň níže, tedy k samosprávám. Současná
vládnoucí kolice na pražském magistrátu těsně před koncem volebního
období pomalu a za velkého odporu jedné její části objevuje, že „velký“
okruh by měl být doplněn i fungujícím menším – Městským okruhem
a smysluplným systémem radiál. Co dodat? Ztratily se tak roky na přípravu důležitých páteřních dopravních staveb, které by metropoli po jejich
dokončení dovolily začít s nadstavbou. Místo toho se ale zcela nesystémově hasí průšvihy a připravují divoká opatření, která s tím souvisejí.
Třeba „sudá a lichá“ pro omezení dopravy v případě smogu, což bude
jen trest pro všechny Pražany. Více by se mi líbil při smogu zákaz vjezdu
Mimopražským.
A když už jsme u dopravy, tak bych se rád zmínil o modrých zónách,
které na naši městskou část mají vtrhnout se začátkem prázdnin. O nich
jsme si už opravdu z velké části rozhodovali sami a za to poneseme
i odpovědnost před voliči. Osobně chápu jistou potřebu regulace dopravy
v klidu, jak se parkování říká, ale zvolený systém se mi příčí. Když už by
modré zóny měly i do budoucna zůstat, tak bych preferoval jednu velkou,
celopražskou modrou zónu, kterou by doplnil vznik parkovišť, o kterých
se stále jen mluví a mluví. Věřím, že pro mnohé obyvatele Prahy i naší
městské části bude doprava pro jejich podzimní rozhodování u komunálních voleb důležitým momentem a vzpomenou si na má slova.
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz
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Rozhodující jsou „neviditelné“ části rozpočtu
Na sklonku minulého roku byl zastupitelstvem
schválen rozpočet Prahy 4 na rok 2018. Praha 4 je
největší městská část a její rozpočtové položky se
proto počítají v řádech stovek milionů.
I z tohoto důvodu se běžná tisková zpráva, slovo
starosty nebo resortního radního většinou omezí
na prosté, kromě Prahy 4 a snad jen Teplic bohužel
ne vždy samozřejmé, konstatování, že rozpočet
je zdrojově vyrovnaný. To znamená, že nemáme
žádné dluhy a nebudeme si brát úvěr. Tady jsou
příklady nejzásadnějších letošních investic naší
Jaroslav Míth
městské části: rekonstrukce koupaliště Lhotka
nebo výstavba zcela nové jídelny v ZŠ Na Planině. Sami vidíte, že to jsou
počiny nemalé.
Já bych se dnes ale chtěl věnovat těm méně viditelným věcem, těm, které
se do mediálního světa zpravidla nedostanou, ale o to více jsou mnohdy
zapotřebí. Jsou to malé akce a obecně řádná údržba.

Majetek musí být udržován
Zanedbaná údržba městského mobiliáře, to byla typická bolest socialismu. Ten uměl řešit jen gigantické stavby nebo havárie. V roce 1989
bylo v Praze více kilometrů podchodných lešení, chránících naše hlavy
před padající omítkou, než kolik byla délka všech tras metra dohromady. Pamětníci mi ještě dnes vypráví, že před rokem 1989 bylo na
místním molochu zvaném OPBH (pro mladší – Obvodní podnik bytového hospodářství) normální, když neměli ani jednoho instalatéra, ale
zato několik referentek, které evidovaly a třídily žádosti na provedení
instalatérských prací. Ony totiž malé stavební akce jsou administrativně skoro stejně náročné, jako ty obří, jen se z hlediska viditelnosti

krčí někde v koutku. A právě proto nejsou údržba a obecně malé akce
u politiků a úředníků příliš populární. Nežijeme však jen velkými,
mediálně přitažlivými záležitostmi. Je třeba se soustředit i na bezchybný každodenní provoz města. Je nutné, aby náš majetek byl průběžně udržován. Jen tak může dobře sloužit dlouhá léta. Nemá smysl
zanedbat údržbu, nechat majetek chátrat a následně hasit jen požáry
a dělat velké opravy formou totální výměny zchátralých zařízení.
Vyměnit včas několik tašek u děravé střechy, natřít okna nebo nahradit
pár trámů vyjde mnohem levněji, než později měnit celé konstrukční
prvky a řešit související pohromy. Při správné údržbě vám lávka přes
Vltavu prostě nespadne.

Miliony na drobnosti
V této oblasti je vždy spousta potřeb a nedostane se nikdy na všechno.
Proto,když se nám v loňském roce podařilo dobře hospodařit, zasadil
jsem se, abychom z úspor přispěli především na údržbu našich škol. Podařilo se nám tak jak do základních, tak i mateřských škol poslat dalších
4,5 milionu korun určených právě na takovéto, na první pohled zdánlivé
drobnosti.
Protože důvěřujeme našim školám a jejich ředitelům, nechali jsme na nich
samotných, ať navrhnou, do čeho peníze investovat. S výslednou alokací
jsem nadmíru spokojen nejen jako politik, ale i jako občan Prahy 4 a otec
dvou školáků. Krásným a viditelným příkladem může být nově natřená
a vyzdobená zeď u MŠ K Podjezdu. Běžte se na ni klidně podívat, ať na
vlastní oči vidíte, o čem se tu rozepisuji…
I v letošním rozpočtu jsme se snažili posílit právě kapitolu údržby našeho
majetku a s novým vedením 4Majetkové pracujeme na dalších vylepšeních. Doufám, že budete vy, obyvatelé Prahy 4, spokojeni.
Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4

Transparentnost a otevřenost není prioritou současné radnice
Nenaplněné sliby a výmluvy na zastupitelstvech
a množství nevyslyšených žádostí občanů Prahy 4, to
je realita v otevřenosti radnice občanům. Téměř celé
současné volební období je koloritem jednání zastupitelstva odmítání přímého přenosu a následného
zveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva městské
části současnou vládní koalicí pod vedením Strany
zelených a odpovědného radního pro bezpečnost
a IT Zdeňka Pokorného (STAN-Tučňák), který byl
zvolen za ANO 2011 Andreje Babiše.
Patrik Šebesta

Proč nejsou přenosy
ze zastupitelstva?

Přenosy a záznamy jsou pro občany městské části důležité. Jednání zastupitelstva začínají zpravidla ve 13.00 hodin, tedy v době, kdy jsou lidé v zaměstnání
a nemohou se jich osobně zúčastnit. Jsou odkázáni pouze na stenozáznamy,
v nichž je velmi obtížné najít potřebnou konkrétní informaci.
Strana zelených v čele se starostou Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/Zelení)
překvapila svojí netransparentností, když se její zastupitelé při hlasování
o této věci zdržují, což je v jasném rozporu s jejich vlastním programem.
Korunu této netransparentnosti nasazuje odpovědný radní Zdeněk Pokorný,
jenž dělá vše pro to, aby nebyl přímý přenos a záznam realizován. Nejprve
tvrdil, že to technicky není možné, přičemž se opomenul zmínit, že v sále
zastupitelstva probíhá natáčení kamerovým systémem a jeho přenos na
obrazovky umístěné ve vstupním foyer. Poté tvrdil, že je to drahé, protože
natáčení je analogové a přenos digitální. Tento argument nemá opodstatnění, protože tzv. A/D převodníky dnes stojí několik málo desítek tisíc
korun, což je v rozpočtu Prahy 4 zanedbatelná suma. Přenos uvnitř radnice
realizuje externí firma, která si za toto nechává platit, tedy zajištění přenosu
je na této společnosti a nikoli radnici jako zákazníka.
www.praha4.cz

Proč je rozpočet nepřehledný?

Schválené rozpočty na roky 2015 až 2018 svědčí o naprosté rezignaci
současné vládnoucí koalice, složené z přeběhlíků a vzájemných úhlavních
nepřátel, na správu městské části. Je logické, že v takovém ovzduší nelze
čehokoliv docílit. Bohužel osobní zájmy jsou jim bližší.
Rozpočet je nepřehledný jak pro nás běžné občany městské části, tak i pro
odborníky na veřejné rozpočty. Současná vládní koalice drží zásadu, že
rozpočtová opatření až do výše 10 milionů korun bude provádět samotná rada, což je devět koaličních zastupitelů. Všechny připomínky a můj
návrh na snížení této částky byly současnou koalicí zcela ignorovány.
Majetek městské části je pouze udržován, ale není nijak dále rozvíjen. Údržba majetku je ovšem základní součástí práce na radnici
a běžně se o ní nemluví – leda v případech, kdy vedení radnice
fakticky nic nového nedělá. Když se podívám na chodníky ve správě
městské části, po kterých denně procházím, tak se přímo děsím
toho, že si tam někdo zláme nohy.
Dalším příkladem neschopnosti věci řešit je školní hřiště při ZŠ a MŠ
Sdružení. Za současného stavu je nevyužitelné pro plnohodnotnou
tělesnou výchovu a sport. Současné vedení radnice se ovšem namísto skutečného manažerského řešení tohoto problému rozdělilo na dvě skupiny
- jedna požaduje megalomanské řešení a druhá, složená především z řad
bývalých aktivistických skupin, dělá vše pro to, aby zde byl zakonzervován stav před bezmála sto lety, kdy byla postavena.
Je mi až smutno, když jezdím do svého zaměstnání právníka města
nedaleko Prahy, kde se přímo účastním na přípravě mnoha projektů
prospěšných pro místní obyvatele – komplexní opravy chodníků, nová
výsadba, citelně se omezují developerské projekty, nový styl v odpadovém hospodářství, bezpečnost obyvatel atd. Vrátím se do Prahy 4 a vidím
přesný opak...
Patrik Šebesta (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4
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Na opravy bytového a nebytového
fondu půjde letos 100 milionů

Takto vypadala původní kuchyň v bytě č. 7 Na Pankráci.

N

a sklonku loňského roku Zastupitelstvo městské části Praha 4 projednalo
a schválilo rozpočet na rok 2018, kterým
byla mimo jiné určena i výše finančních
prostředků na opravy a investice do objektů ve
správě městské části. Letos tak Praha 4 vynaloží
na investice a opravy bytového a nebytového
fondu přes 100 milionů korun.
„Velmi mne těší, že se podařilo prosadit
přibližně o 16 milionů korun vyšší částku na
opravy zejména bytových domů než v loň-

A stejný kuchyňský prostor po renovaci.

ském roce,“ uvedl místostarosta pro majetek
a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN).
Je naplánována například výměna oken nebo
oprava balkonů v domě Pikrtova 1316, V Horkách 1431, Svatoslavova 771, nové fasády
domů Boleslavova 415, Matěchova 1037 nebo
Matěchova 1038, oprava rozvodů vody nebo kanalizace v domech Hodonínská 967, K Novému
dvoru 120, Michelská 1270 nebo Pikrtova 1313
a sanace suterénních prostor Boleslavova 4,
Mečislavova 2241 anebo U Kubova 112. Opravy

a investice se tak letos budou týkat minimálně
20 bytových domů.
Některé další investice a opravy bytového
a nebytového fondu jsou plánovány za podpory
finančních dotací a budou realizovány po jejich
obdržení. Vedle schválených konkrétních akcí
jsou samozřejmě určeny i finanční prostředky
na opravy uvolněných bytů tak, aby mohly po
nutných opravách být co nejdříve nabídnuty
k dalšímu pronájmu. (red)

Florbalisté ZŠ Na Chodovci
zvítězili v Poprasku
Již po několikáté se uskutečnil florbalový pohár pořádaný elitním
pražským klubem Bohemians Praha. Zástupci školy se ho zúčastnili
v kategorii mladších žáků (1.-3. třída) a starších žáků (4.-6. třída).
Mladší žáci obsadili krásné 4. místo, starší žáci, za které nastoupili hráči
Pípal, Helcl, Preinhaelter, Mezger, Pátek, Sládek, Svatoš, Krejčí, Penxa,
Zmatlám, skončili na 3. místě. Florbalové úspěchy završili nejstarší –
chlapci z 8. a 9. tříd, kteří v soutěži POPRASK – neboli v Poháru pražských škol - vyhráli úplně vše a stali se tak nejlepším školním pražským
družstvem. Jejich úsilí ještě nekončí, neboť své síly změří v republikovém kole. Nejbližšími soupeři budou vítězové z kraje Ústí nad Labem
a z Karlovarského kraje. Družstvu, které tvoří hráči Daniel Skokánek,
David Krejčí, David Charvát, Martin Čurda, Filip Forman, Vojta Janík, Jakub Přech, Martin Kadlec, Richard Rejlan, Pavel Holeček, Jakub Golda,
Jan Kadlec a Lukáš Marosz děkuje ZŠ Na Chodovci za vzornou reprezentaci, blahopřeje a drží palce do dalších utkání. (red)
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I malé peníze umí rozsvítit šeď ulice

N

A že se oprava a nový nátěr zdi okolo zahrady u MŠ K Podjezdu opravdu povedl, jasně ukazují i tyto fotografie.

a konci loňského roku Rada MČ Praha 4 díky dobrému hospodaření mohla
poslat do oblasti školství nad rámec
schváleného rozpočtu dalších bezmála
4,5 milionu korun. Tyto peníze byly určeny
na drobné opravy či nákup vybavení a první
výsledky už jsou k vidění.
„Například mateřská škola K Podjezdu
dostala 98 tisíc korun na opravu a nový
nátěr plotu,“ uvedl radní Jaroslav Míth
(ODS), který má oblast školství na starosti.
„A výsledek mě opravdu potěšil. Ošklivá
a špinavá betonová zeď okolo školní zahrady ve stejnojmenné ulici nyní svítí do okolí
novotou,“ uvedl.
A do čeho dál zamířila výše uvedená suma?
Jen namátkou, v mateřských školách
K Podjezdu a Matěchova se kupují nové
konvektomaty, v MŠ Svojšovická natřou
fasády u dvou pavilonů, v MŠ Voráčovská
opraví vstupní dveře, podhledy v šatnách
a podlahy. A v MŠ Čtyři pastelky vyzkouší
zabezpečení vstupu do jednoho objektu
pomocí čipů.
U základních škol proběhne nejrozsáhlejší akce
v ZŠ Kavčí hory, kde dojde na opravu podlahových krytin a nátěr plotu. V ZŠ Na Planině si
koupí nový nábytek do rekonstruované školní
jídelny, v ZŠ Školní bude provedena oprava
podlah v deseti třídách a v ZŠ Ohradní se počítá
s úpravou vstupních podest před hlavním vchodem. (red)

Oceněný astronom Marcel Grün:

„Je před námi ještě spousta objevů!“
Dlouholetý ředitel pražského planetária a obyvatel
Spořilova Ing. Marcel Grün
obdržel v lednu čestné
občanství hl. m. Prahy.

Hvězdárnu a pražské
planetárium jste vedl 17 let a vlastně se celý
život zajímáte o kosmonautiku a astronomii.
Můžete tedy zasvěceně odpovědět na otázku –
jsou tam někde?
Od roku 1878, kdy byly datovány slavné Nerudovy
Písně kosmické, se samozřejmě ve všech oblastech
vědy výrazně pokročilo. Avšak první otázka, kterou
mi kladete, zůstává téměř stejná, jakou si kladou
žáby v kaluži, když vrch hlavy poulí zraky „ jen bychom rády věděly, jsou-li tam žáby taky“. Zeptejte
se v anketě roku 2058, určitě budeme vědět víc…
Co vás při studování vesmíru nejvíce překvapilo?
Snad každý den přináší takové poznatky vědy
a techniky, že téměř vše o vesmíru by mohlo
pocházet z antiky... Současný věk poznání už
dávno není doba železná, spíše doba zlatá, ale
kvapem se blíží éra diamantová – ještě dnešní
www.praha4.cz

mládež v ní bude žít. Víme, že všechny naše
znalosti pocházejí z výzkumu pouhých 4 %
záření, zbytek je nyní před námi! To bude Nobelových cen pro dnešní děti a jejich děti….
„Ty jsi ještě nebyl – ty nicko – v planetáriu?“
To je váš legendární citát. Měl by člověk navštívit planetárium hlavně proto, aby si uvědomil, že je jen drobnou součástí nekonečna?
Všechny dosavadní programy v pražském planetáriu určené pro děti od čtyř let i jejich rodiče,
dědečky i babičky, vedou diváky k ujištění, že
jsme sice drobnou součástí vesmíru, ale už i dosavadní poznání nás musí naplnit hrdostí.
Letos oslavíme 100 let od založení naší republiky. V jednom rozhovoru jste uvedl, že kdyby
to bylo možné, rád byste se na něco zeptal
T. G. Masaryka. Prozradíte, o co by šlo?
Pokud by k podobnému rozhovoru došlo
a T. G. M. s tím souhlasil, tak to prozradím rád...
Je Praha vaším rodným městem?
Víte, nepocházím z Prahy. O to víc si nyní
cením jmenování čestným občanem Prahy po

půl století působení v instituci hlavního města.
Narodil jsem se za dramatické situace v Chebu,
nejkrásnější dobu dětství jsem prožil v Českých
Budějovicích, kde jsem začal chodit i do školy
(a dodnes se odtamtud kamarádím s Emilem –
kterému posílám symbolický pozdrav). Ovšem
většinu života jsem prožil v Praze, dělal tady
průvodce návštěv po Lidové hvězdárně na
Petříně ještě v době, kdy jsem nesměl pobírat
peníze (ale brigádnické hodiny se mi jako nečlenovi Pionýra nadmíru hodily), od roku 1963
jsem na hvězdárně začal mít veřejné přednášky
o kosmonautice, roku 1967 začal pracovat v planetáriu ve Stromovce a podporoval myšlenku na
sloučení vzdělávacích astronomických institucí
v našem městě.
Jak dlouho bydlíte na Spořilově?
Spořilovský domek s malou zahrádkou je mým
domovem už přes 30 let a slovy Nezvala: „Je
v tom úmysl a trochu náhoda...“ V příjemném
prostředí tu moje paní přečkala téměř dvě desetiletí po těžké mozkové operaci (a pomáhala dál
lidem v Lize proti rakovině). Dcerce Alici se tu
líbí a pejsci i kočička tady jsou šťastní. (md)
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Krátce
Konec hazardu v Praze 4 se blíží
Hrací automaty mizí z Prahy 4 po desítkách až
stovkách kusů. Zatímco ještě před dvěma lety
bylo na území městské části dvacet sedm heren
a kasin s více než tisícovkou automatů, dnes
to je pouze 225 hracích automatů a i ty za nedlouho zmizí. Hernám skončí poslední povolení
ministerstva financí na provozování jednotlivých hracích automatů nejpozději v roce 2019,
poté už nebude v Praze 4 žádné místo spojené
s legálním provozováním hazardu. (red)

Knihobudky v Praze 4
mají u čtenářů úspěch

Cvičení jógy pokračuje i v zimě
Oblíbené kurzy jógy pokračují také v letošním
roce. V současné době se cvičí každé pondělí od
17.00 hodin v historické Nuselské radnici (Táborská 500). Kurzy jsou pro veřejnost zdarma, ale
pro velký počet zájemců a omezenou kapacitu
je nutné se přihlašovat na https://doodle.com/
poll/aqktt3erxespspp8. Nezapomeňte si s sebou
přinést podložku na cvičení a vhodné oblečení.
Akce se pořádá v rámci MA21. (red)

Mše za nemocné
Při příležitosti oslav Světového dne nemocných
navštíví Thomayerovu nemocnici 12. února strahovský opat Michael Josef Pojezdný. Seznámí
se s nemocnicí, navštíví nemocné na odděleních
a v nemocniční kapli sv. Václava bude v 15.00 h.
sloužit mši svatou za nemocné, na kterou jsou
všichni srdečně zváni. (red)

Žáci zkoumají lokální historii
Žáci ze základních škol z Prahy 4 i letos změří
své síly v soutěži Žijí mezi námi. Do 28. února
dokončí žákovské týmy projekty týkající se míst
v okolí školy, kde se odehrála nějaká důležitá
nebo zajímavá historická událost. Výstupem jejich
činnosti má být plakát formátu A1, který shrne postup jejich výzkumu, zjištění, rozhovory s lidmi,
kteří událost zažili, apod. V březnu se uskuteční
prezentace projektů, na jejichž základě budou
vyhlášeny výsledky a v dubnu bude ze soutěžních
panelů sestavena veřejně přístupná výstava. (red)

Venkovní knihovna v parku Na Pankráci

J

iž třetím rokem provozuje městská část
Praha 4 na svém území deset knihobudek. Čtyři venkovní knihobudky,
v parku Na Pankráci, na sídlišti Krč ve
Štúrově ulici, na Roztylském náměstí a v Táborské ulici, dvě knihovničky ve vestibulu
Úřadu MČ Praha 4 a čtyři v informačních
centrech. Pro ty, kteří o tom ještě neslyšeli,
jedná se o neziskový projekt, který slouží
k bezúplatnému zapůjčení a výměně knih.
A nabízí další využití vyřazeným telefonním
budkám.
„Motto knihobudek je jednoduché a praktické,“ uvádí radní pro kulturu Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez.). „Máte doma knížku, kterou už nepotřebujete? Vezměte ji do některé
z našich knihobudek a vyměňte za jinou,“
vysvětluje.

Veřejnou knihovničku najdete v přízemí Úřadu MČ Praha 4.

Vezmi si a doplň
Knihobudky mají u obyvatel Prahy 4 a návštěvníků úřadu velký úspěch, mění se v nich nejen
knihy, ale i časopisy, které tak dostávají šanci na
druhý život. Aby měl projekt smysl i v budoucnu,
je třeba dodržovat několik jednoduchých pravidel:
použití je zdarma, nepodléhá registraci, knihy si
můžete vzít, půjčit nebo vyměnit, ale v pochopitelně přiměřeném množství a samozřejmě je důležité
se chovat ke knihobudce ohleduplně a neničit
knihovnu ani nabízené knížky.
„Těší mne, že se projekt mezi našimi obyvateli
uchytil, protože knihy, o které někdo už nemá
zájem, mohou stále ještě udělat radost někomu
jinému. Ráda bych však zdůraznila, že knížky
jsou určeny všem čtenářům, a tak se k nim proto musíme všichni chovat,“ uzavřela radní Adéla
Gjuričová. (red)

Provozovna roku
SUMA propojuje světy
Stálicí na stupních vítězů ankety
Provozovna roku MČ Praha 4 je krčská
společnost SUMA, která v Praze 4 sídlí od
svého zrodu v roce 1995. „Vítězství v naší
kategorii i celkové prvenství nás překvapilo, i když už se nám podařilo vyhrát po několikáté v řadě. Jsme přesvědčeni, že naše dobře odvedená práce je tou nejlepší vizitkou a reklamou,“
říká analytik Tomáš Sýkora a pokračuje: „To, co nás překvapilo, je, že naši
zákazníci a klienti v tak hektické době, jakou prožíváme, věnovali svůj čas
tomu, aby nám dali svůj hlas, aby nám vyjádřili podporu a ocenili výsledky naší práce. Tohoto ocenění si velmi vážíme a uděláme maximum proto,
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abychom ani tentokrát projevenou důvěru nezklamali.“
SUMA se zabývá především servisem výpočetní techniky, správou sítí,
pronájmem techniky, dodávkou nové výpočetní techniky – souhrnně
tedy outsourcingem v oblasti informačních technologií. „Jednoduše
řečeno, spojujeme světy – svět IT a ten váš,“ říká Tomáš Sýkora, který si
pochvaluje, že v Praze 4 je dobré pokrytí vysokorychlostním internetem,
jednoduché napojení na dálniční komunikace i dostupná MHD. „Trápí
nás tu stejné věci jako lidi, kteří jsou tady doma, například nedostatek
parkovacích míst. Jsme rádi, že žijeme v místě s dostatkem zeleně, ale
trápí nás bezohlednost některých lidí ve vztahu k ní. Jsme rádi, že máme
úřad městské části blízko, ale trápí nás jeho přetíženost a dlouhé lhůty
pro řešení jednotlivých problémů,“ dodává. (md)

www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Praha 4 ocenila práci školních preventistů
Drogy, rasismus, záškoláctví i sexuální zneužívání. Od celé řady patologických jevů, které se dnes ve
společnosti vyskytují, se snaží děti na základních školách uchránit školní preventisté. Za náročnou
práci ve školách v MČ Praha 4 jim předal ocenění radní městské části pro školství a mládež Jaroslav
Míth, kterého doprovodila předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (oba ODS). (red)

Kubánské rytmy na Novodvorské
MČ Praha 4 uspořádala v KC Novodvorská
kubánský večer s hudbou, tancem a přednáškou. Všechny hosty přivítala místostarostka Iva
Kotvová (Trojkoalice/Zelení) společně s organizátorkou večera Slávkou Chrpovou. Zajímavý
večer se uskutečnil pod záštitou starosty Petra
Štěpánka (Trojkoalice/Zelení). (red)

Jachtařem roku 2017 se stal Milan Hájek

Novoroční výběh Běžecké školy Praha 4

V KC Novodvorská byli vyhlášeni nejlepší jachtaři loňské sezony. Celkovým vítězem se těsně
před svými 50. narozeninami stal Milan Hájek,
který v loňském roce vyhrál mistrovství Evropy
na akčním skifu RS700. Slavnostní akci podpořila MČ Praha 4 a ceny jachtařům předával také
místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovářík (ODS,
vpravo stojící). (red)

V pondělí 1. ledna 2018 měli běžci v Praze 4 po
silvestrovské noci první příležitost udělat něco
pro své zdraví. Konal se oblíbený Novoroční
výběh Běžecké školy Prahy 4, který byl zároveň
první lekcí v letošním roce. Účastníci této v pořadí již 194. lekce vyrazili ve 12.00 hodin ze Žlutých lázní, proběhli Vyšehradem a běh zakončili
u čaje či punče opět ve Žlutých lázních. (red)

Tradiční novoroční koncert
potěšil duchovní

Tak jako každý nový rok i letos MČ Praha 4
pořádala Novoroční koncert v Nuselské
radnici. Na tradičním setkání s představiteli církví, které působí na území městské
části Praha 4, zavítal mimo jiné i bývalý
ministr Daniel Herman. Poděkování
všem přítomným a přání do nového roku
vyslovili starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení) a radní pro kulturu
Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). (red)
www.praha4.cz
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Volný čas

Příběhy domů

Branický pivovar už braníček nevaří

V roce 1999, kdy slavil sté narozeniny, byl jeho
roční výstav již půl milionu hektolitrů piva.
V roce 2006 dosáhla jeho výroba maxima
1,12 milionu hektolitrů piva. Více se už v jeho
areálu výroba zvýšit nedala, protože jde o uzavřený a památkově chráněný areál. Jeho vlastník
tedy pivovar uzavřel, výrobu branického piva
přesunul do Smíchovského pivovaru a komplex
Branického pivovaru prodal.
Přejme Branickému pivovaru, aby mu jeho
stávající vlastník našel vhodné využití. Vždyť
pivovar stojící u nádraží Praha Braník, nejznámější stanice proslulého Posázavského pacifiku,
si to nepochybně zaslouží. (red)

Pivo - tekutý chleba

Branický pivovar je chráněnou kulturní památkou.

V

Praze 4 už žádný velký pivovar pivo
nevaří. Jako poslední byl odstaven Branický pivovar v roce 2007. Pivo Braník,
lidově braníček, ale žije, tedy vaří se
a pije dál.
Branický pivovar nepatřil ke starobylým pivovarům, byl založen v roce 1899. O rok dříve
založili sládkové a nájemci několika menších
pražských pivovarů Společenství pražských
sládků, v roce 1899 prošel jejich spolek právní
transformací na akciovou společnost a byl
zapsán do obchodního rejstříku pod jménem
Společenský pivovar pražských sládků.
Základní kámen Branického pivovaru položil
tento spolek v květnu 1899, stavba trvala jen
14 měsíců a komplex novorenesančních budov
se stal dominantou této části Braníka. Znak
Branického pivovaru s atributy pivovarnictví –
zkříženými limpami a zemským patronem a patronem sladovníků svatým Václavem - navrhl
Mikoláš Aleš. Dodnes zdobí průčelí budovy a je
i součástí většiny pivních etiket branického piva.

Ležák chutnal Francouzům

Znak je dílem malíře Mikoláše Alše.

I když se Branický pivovar počítá k novějším
pražským pivovarům, je starší než Vyšehradský tunel a pro dopravu svých výrobků
do vnitřní Prahy po vodě měl vlastní přístav
a dopravní parníky. Branické pivo bylo známo
nejen v Praze a okolí, za první republiky byl
jeho polotmavý ležák Chantecler exportován
dokonce až do Paříže. Za okupace byl Branický
pivovar uzavřen, vyrábět pivo začal znovu až
v roce 1946. V roce 1948 byl znárodněn, o deset let později začleněn do podniku Pražské
pivovary.

Nejstarší dochované záznamy o výrobě piva
jsou z Mezopotámie a Egypta. A zatímco tyto
záznamy jsou z doby až tři tisíce let před naším
letopočtem, ochucování piva chmelem je daleko
mladší technologií. Na našem území znali pivo
Keltové i Germáni, ale chmel je znám až z doby
po příchodu Slovanů.
Nejstarší písemný záznam o pivu u nás je v zakládací listině Vyšehradské kapituly. Tehdy bylo
součástí našeho jídelníčku a kromě klasického
pití piva byly v minulosti známy i pivní polévky
a další pokrmy připravované na pivu. Takže
pokud komisař Ledvina v podání Rudolfa Hrušínského představoval detektivu Nicku Carterovi
ve filmu Adéla ještě nevečeřela pivo jako tekutý
chléb místního lidu, nebylo to daleko od pravdy.
Zajímavé také je, že ač pivo máme zařazené jako
typicky mužský nápoj, tak ve středověku pivo
většinou vařily ženy. Vaření piva byla výnosná
činnost, proto podléhala nejrůznějším právním
regulacím. Právo vařit pivo měly kláštery, král
je udílel městům, zatímco šlechta získala právo
vařit pivo až na začátku 16. století. Pivo tvořilo
podstatnou část ekonomiky středověkých měst.
Není divu, že po potlačení stavovského povstání
uvalil císař Ferdinand na rebelská města zvláště
tíživou daň z piva, zvanou posudné.

Výzva inspirovala první soukromou společnost
Pod výzvou „Měníme veřejná prostranství
Prahy 4“ zvala MČ Praha 4 v loňském roce
své obyvatele na veřejná setkání k tvorbě
generelu veřejných prostranství, dokumentu, který má zformulovat dlouhodobou vizi
rozvoje veřejných prostranství. Tato výzva
se stala inspirací také pro společnost CAPEXUS, která se zabývá architekturou, návrhy
interiérů a revitalizací budov. Společnost
se v loňském roce přestěhovala do administrativní budovy v Nuselské ulici v Michli
a rozhodla se přispívat ke kvalitě veřejného prostoru. Chce se podílet na pořízení
několika laviček, úklidu a revitalizaci lokalit
v blízkosti svého sídla.
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„Aktivita této firmy mne příjemně překvapila,
je to první podnikatelský subjekt, který sídlí
v Praze 4 a přihlásil se ke společenské zodpovědnosti za podobu veřejného prostranství,“
uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení).
„Nechtějí území využívat, nepřipravují žádný
developerský projekt, a přesto se zajímají o to,
jak se u nás v Praze 4, konkrétně v lokalitě
Michle, žije,“ dodala.

Studentské návrhy překvapily
Navíc ve spolupráci s pedagogy ČVUT zorganizovala architektonickou soutěž pro studenty
posledního ročníku magisterského studia

stavební fakulty, jejímž cílem bylo navrhnout nové využití nevzhledné proluky pod
svahem parku Jezerka a její napojení na park.
V návrzích se objevily kavárny, posezení ve
svahu parku, stojany pro kola a elektrokola,
horolezecká stěna, ale také divadlo/letní kino,
relaxační terasy nebo skluzavka propojující
park s Nuselskou ulicí.
„Řešení, která studenti navrhli, jsou zajímavá
a inspirativní, opravdu mne potěšila řešení
bezbariérového přístupu do parku, ale nejsou
to návrhy, které by bylo možné, už kvůli
složitým vlastnickým vztahům k pozemkům
v parku, realizovat,“ uzavřela Alžběta Rejchrtová. (red)
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

1. čt 19.00 Poslední aristokratka – komedie
2. pá 19.00 Poslední aristokratka – komedie
3. so 17.00 Poslední aristokratka – komedie
4. ne 19.00 Už je tady zas! – tragikomedie
5. po 19.00 Paní plukovníková – komedie
7. st 19.00 Charleyova teta – komedie
8. čt 19.00 Generálka – komedie
9. pá 19.00 Takový žertík – komedie
		 (zadané)
12. po 19.00 Manželské vraždění – komedie
13. út 19.00 Shylock – tragikomedie
14. st 19.00 Charleyova teta – komedie
15. čt 19.00 Už je tady zas! – tragikomedie
16. pá 19.00 Paní plukovníková – komedie
18. ne 19.00 Tři v tom – commedia dell‘arte
19. po 19.00 Poslední aristokratka – komedie
20. út 19.00 Dědicové – komedie (derniéra)
21. st 19.00 Generálka – komedie
22. čt 19.00 Poslední aristokratka – komedie
23. pá 19.00 Už je tady zas! – tragikomedie
26. po 19.00 Manželské vraždění – komedie
27. út 19.00 Zahraj to znovu, Same
		
– komedie
28. st 19.00 Práskni do bot – komedie

Branické
divadlo
POKLADNA:
POKLADNA: PONDĚLÍ – PÁTEK
15:00 - 19:00 a v sobotu a neděli
1 HODINU PŘED PŘEDSTAVENÍM.
TELEFON: +420 244 461 397
www.branickedivadlo.eu
2. pá 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM
		
aneb SEXEM KE ŠTĚSTÍ
		
– komedie
3. so 18.00 NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB
		HOLKY Z INZERÁTU – komedie
7. st 19.30 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU – komedie
8. čt 19.30 NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB
		HOLKY Z INZERÁTU – komedie
12. po 19.30 ILUZIONISTÉ – komedie
15. čt 19.30 NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
		 – komedie
16. pá 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM
		
aneb SEXEM KE ŠTĚSTÍ
23. pá 19.30 NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
		 - komedie
24. so 11.00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
		 – pohádka
18.00 ILUZIONISTÉ – komedie
25. ne 15.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK – pohádka
28. st 19.30 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU – komedie
www.praha4.cz

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

2. pá 19.30 Milostný trojúhelník – herecko		
psychologický balanc Martina Zbrožka,
		
Lukáše Pavláska a Josefa Poláška.
4. ne 15.00 Tam, kde žijí divočiny – divadlo pro děti
5. po 18.00 Lukáš Bradáček: obrazy – vernisáž
7. st 19.30 Manželka a manžel – kinokavárna
11. ne 15.00 Otázky netopýra Ušíka – divadlo pro děti
12. po 19.00 5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku
14. st 19.30 Odnikud – kinokavárna
18. ne 15.00 Masopust na Dobešce
20. út 20.00 Spirituál kvintet – koncert
21. st 19.30 Místo splněných přání – kinokavárna
24. so 15.00 Můj život Cuketky – filmový klub pro děti
25. ne 15.00 Kouzelný Dundun a líný Makak
		– pohádka pro děti
26. po 19.30 Besídka 2018 – představení divadla
		Sklep
27. út 19.30 Besídka 2018
28. st 19.30 Výběr z Besídek

Divadlo
Bez Hranic

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

2. pá 19.30 Divadlo Bez Hranic: Sluha dvou pánů
		
- komedie
3. so 19.30 Divadlo Bez Hranic: Vražda sexem
		 - komedie
4. ne 15.00 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice
		 v kuchyni - komedie
5. po 19.30 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice
		 v kuchyni - komedie
7. st 19.30 Divadlo Komorní svět: Případ zborcené
		 páteře - komedie
8. čt 19.30 Poločas nápadu: Improvizační zápas
		
s týmem VIP - improvizační komedie
9. pá 19.30 Divadlo Maškara: Každý s každým
		 - komedie
10. so 15.00 Divadlo Bez Hranic: Racajda
		
- úsměvné monodrama
13. út 19.30 Divadlo Bez Hranic: Na Vánoce budu
		 gay…! - komedie
14. st 19.30 Divadlo Komorní Svět: Smrt
		 v růžovém - drama
15. čt 19.30 Divadlo Bez Zábran: Jó, není to
		 jednoduché - komedie
16. pá 19.30 Divadlo Miraon: Ani o den dýl! - komedie
17. so 19.30 Divadlo Bez Hranic: Mandragora
		 - satirická komedie
18. ne 19.30 Divadlo Komorní Svět: Ucho - drama
19. po 19.30 Divadlo Bez Hranic: Sluha dvou pánů
		 - komedie
21. st 19.30 Divadlo Komorní Svět: Žena přes
		 palubu - komedie
22. čt 19.30 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice
		 v kuchyni - komedie
26. po 19.30 Divadlo Bez Hranic: Vražda sexem
		
- komedie
27. út 19.30 Divadlo Bez Hranic: Na Vánoce budu
		 gay…! - komedie
28. st 19.30 Divadlo Komorní Svět:
		Láska u splachovací nádrže – komedie

Divadlo Na Fidlovačce

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
po-pá 10.00-19.00 hod.,
so 13.00-18.00 hod. (v případě večerního
představení až do 19.00 hod.).

Komorní Fidlovačka

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

19.00 Mezi nebem a zemí DNF
19.00 Jeptišky
DNF
15.00 Famílie
DNF
19.00 Sen noci svatojánské DNF
10.30 Sen noci svatojánské DNF
19.00 Mezi nebem a zemí DNF
Čt 8. 19.00 Eva tropí hlouposti DNF
Pá 9. 19.00 Ženy na pokraji
		nervového zhroucení DNF
So 10. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF
Út 13. 19.00 Famílie
DNF
Út 13. 19.00 Třetí prst na levé ruce KF
St 14. 19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
DNF
Čt 15. 19.00 Pět ve stejných šatech KF
Pá 16. 19.00 Famílie
DNF
Pá 16. 19.00 Třetí prst na levé ruce KF
So 17. 15.00 Jeptišky
DNF
So 17. 15.00 Obušku, z pytle ven KF
Ne 18. 15.00 Čert a Káča
KF
Út 20. 19.00 Eva tropí hlouposti DNF
St 21. 10.30 Miláček Célimare
		veřejná generálka DNF
St 21. 19.00 Magor
DNF
Čt 22. 19.00 Miláček Célimare
		premiéra
DNF
Pá 23. 19.00 Miláček Célimare
		II. premiéra
DNF
So 24. 15.00 Mezi nebem a zemí DNF
Ne 25. 15.00 Sugar (Někdo to rád
		horké)
DNF
Út 27. 19.00 Famílie
DNF
St 28. 10.00 Obušku, z pytle ven KF
Čt 1.
Pá 2.
So 3.
Út 6.
St 7.

www.zvonecek.info
divadlo@zvonecek.info
Denisa Kábrtová (ředitelka)
+420 608 98 22 30
facebook.com/divadlo.zvonecek

So 3. 		
Perníková chaloupka
So 10. 		
Příběh z džungle aneb
		Kaimovo dobrodružství
So 17. 		
Vodnická pohádka
Čt 22. 16.00 Tři prasátka
So 24. 		
Pohádka o Draku
Ne 25. 15.00 Kašpárek u čarodějnice
Hraje se každou sobotu vždy od 14.00
a 15.30 hod. v KC Novodvorská, Novodvorská
151, Praha 4, pokud není uvedeno jinak.

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích,
kdy stáří začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finančním darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Galerie Sue Ryder:
Zpět do krásné doby: Roman Sedlák, výstava
obrazů 1.–28. 2.
Po 5. 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 13. 11.00–18.00 hod. MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Restaurace Michelský dvůr zve na speciální menu,
které se váže k tradici masopustů. Restaurace
v Sue Ryder.
Po 19. 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

NAŠE TIPY
Nusle: Neděle 11. 2. od 10.00 h. divadélko Pejsek a kočička. Představení
pro nejmenší děti od cca 2 let. Pejsek
a kočička mají důležitý úkol – poslat
dětem dopis! Vědí ovšem, jak se takové psaní posílá? A jestlipak najdou cestu do domečku zapadaného sněhem…
Společně to ale jistě zvládnou a ještě
si u toho zazpívají! Více informací na
www.hernickalumpik.cz. Hernička
Lumpík, Křesomyslova 17C.
Krč: Akce v kapli sv. Václava
Thomayerovy nemocnice: čtvrtek 15. 2. od 16.00 h. Koncert žáků
a vyučujících ZUŠ Křtinská, Jižní
Město. Vstup volný. Čtvrtek 22. 2.
od 16.00 h „Ztišení“ – prostor pro
ztišení, zpěv, modlitbu, poslech
hudby a žalmů.
Kunratice: Akce Za sovím
houkáním se uskuteční v úterý
27. 2. v Kunratickém lese. Jedná se
o podvečerní vycházku za sovami
v období jejich námluv. Sraz pro
zájemce je v 17.00 h. u stanice
metra Roztyly. Nutná je předchozí
registrace na tel. 778 716 582 nebo
na e-mailu swolova@lesy-praha.cz.
Lhotka: Neděle 25. 2. od 16.30 h.
David Wojkowicz: Počátek i Konec –
vernisáž benefiční výstavy abstraktních biblických ilustrací. Výstava
otevřená do 24. 3. vždy hodinu před
pravidelnými bohoslužbami. Římskokatolická farnost Panny Marie
Královny míru, Ve Lhotce 36.
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senioři
Společenská rubrika

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
ÚNOR 2018

80 let oslaví 6. února Jiří Paleček ze Lhotky
Za jeho neutuchající elán, čestnost a vůli pomoci
druhým, to vše s úsměvem na tváři, děkuje a především hodně zdraví přeje celá rodina a sousedé.

Technické a dokumentační
muzeum pražské energetiky –
prohlídka s výkladem

1. 2. od 10.00 h., sraz
u muzea, Jankovcova
960/40, P 7 (cca 200 m
od nádraží Holešovice – přístup z ulice
Vrbenského)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 15. 1.; 35 míst; vstup zdarma

Prohlídka hasičské stanice spojená s besedou

6. 2. od 10.00 h., sraz
u hasičské stanice
Modřany (tram. 11),
Generála Šišky 2140

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 1.; 30 míst

Cyklus přednášek „Děti českých
panovníků“ – 4. část Děti Lucemburků (Jana Lucemburského, Karla IV. a Zikmunda)

8. 2. od 14.00 h., malý
sál 3. patro, Nuselská
radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 29. 1.; 50 míst

Zápis do kurzů „Zpátky do
školy 2018“

14. 2. od 9.00 do
14.00 h., velký sál
Nuselské radnice

Přinést vyplněnou přihlášku!

Sedmičky Josefa Lady – retrospektivní výstava v galerii Tančící
dům

20. 2. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 5. 2.; 35 míst; vstupné 90 Kč (při
u vchodu do galerie,
počtu nad 20 lidí 20 % sleva)
Jiráskovo n. 1981, P2
(v ceně vstupenky je
i vstup na vyhlídkovou
terasu)

Neseďte doma, přijďte mezi nás
(II.) – ples pro seniory (již počtvrté) opět s Music Art a Pavlem
Kojetínem

22. 2. od 14.00 h.,
KC Novodvorská

výdej vstupenek 13. 2. od 8.00 do 8.30
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška;
110 míst – jen na vlastní OP!

„Babička a děda nejsou jen
na hlídání“ – seminář plný her
a zajímavých nápadů, jak zabavit
vnoučata

27. 2. od 14.00 h.,
malý sál Nuselské
radnice (3. patro)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 19. 2.; 16 míst

březen 2018

Dne 28. 11. 2017 nás opustil starostlivý manžel,
otec i praděda Česlav Roubíček ve svých 94 letech.
Celý život pracoval jako šéfredaktor v nakladatelství Práce, Panorama a Avicena. A pro „Živou
paměť“ přednášel ve školách (i v Německu)
o totálním nasazení za války v německém Kielu.
Za truchlící rodinu B. Roubíčková.

Krátce

Plynárenské muzeum – prohlíd- 6. 3. od 10.00 h., sraz
ka s průvodcem
ve vrátnici zákaznického centra (budova
u tramvaj. zastávky),
U Plynárny 500/44

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 26. 2.; 25 míst; vstup zdarma

Akce v rámci Národního týdne
trénování paměti 2017 – ukázková lekce trénování paměti
nejen pro seniory

13. 3. od 10.00
a 12.30 h., sál č. 205,
2. patro Nuselské
radnice

Dům u Kamenného zvonu –
prohlídka s průvodcem

15. 3. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
před domem, Starood 5. 3.; 35 míst
městské nám.

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 5. 3.; 2 x 18 míst

Plavenky budou v březnu
Městská část Praha 4 opět pro své seniory zajistila
dotované plavenky do plaveckého bazénu v Podolí.
Předpokládaný datum zahájení prodeje je 15. března.
Bližší informace najdete v příštím čísle Tučňáku. (red)

Prohlídka domu
U Kamenného zvonu
MČ Praha 4 zve seniory na komentovanou prohlídku zaměřenou na historii domu U Kamenného zvonu, která vám přiblíží vyspělou gotickou
architekturu objektu inspirovanou sakrálními
stavbami. Součástí prohlídky je i vstup do běžně
nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu. Akce se uskuteční ve čtvrtek
15. 3. od 10.00 hodin, sraz je před vchodem, Staroměstské náměstí 13, Praha 1. Vstup zdarma.
Telefonické přihlášky přijímány od 5. 3. (red)
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Sedmičky Josefa Lady

Babička a děda nejsou

Výstava Sedmičky Josefa Lady, která je
největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za
posledních deset let, je symbolicky umístěna
v Tančícím domě v oblasti Podskalí, části
Prahy mezi Jiráskovým náměstím a Výtoní,
kde Josef Lada žil.
Výstava přináší obsáhlý vhled do malířovy tvorby i osobního života. Vystaveno je na 400 děl,
některá z nich poprvé od roku 1957. K vidění
je i rodokmen Ladovy rodiny, model malířovy
pracovny a jeho další osobní věci. Součástí
expozice jsou též filmové kostýmy.
MČ Praha 4 zajistila pro své seniory prohlídku
výstavy na 20. 2. od 10.00 h. Přihlášky na bezplatné lince 800 100 128 přijímány
od 5. 2. 2018. (red)

jen na hlídání
Pokud patříte mezi prarodiče, kteří chtějí vnoučata nejen pohlídat, ale i zabavit, a přitom hravou
formou rozvíjet jejich osobnost, přijďte na seminář plný zajímavých nápadů. Zahrajete si hry,
při kterých je možné využívat různé předměty
z domácnosti, zkusíte jednoduše doprovodit říkadla a písničky i využít k rozvoji hudebnosti dětí
například pokličky a mlýnek na kávu. K nahlédnutí bude doporučená literatura a CD. Seminář
povede Eva Hurdová, babička šesti vnoučat a tří
pravnoučat, a proběhne 27. 2. od 14.00 h. v malém sále Nuselské radnice (3. patro). Počet míst
je omezen. Přihlášky budou přijímány na bezpl.
lince 800 100 128 od 19. 2. (red)
www.praha4.cz

senioři
Vzdělávací kurz pro seniory
„Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2018“
I v letošním roce nabídne MČ Praha 4 ve spolupráci se základními školami seniorům vzdělávací kurzy
„Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše 2018“, které se budou konat již popáté. Jedná se o mezigenerační projekt, v rámci kterého se senioři mohou opět vrátit „zpět do školních lavic“
a zopakovat si oblíbený předmět či procvičit cizí jazyk. Tento projekt doplňuje bohatou nabídku sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory městská část Praha 4 každoročně pořádá.
Jak se přihlásit?
1) Vyplňte (čitelně) přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat. Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ, že
bude kapacita na vybrané škole naplněna či bude málo přihlášených a kurz se neotevře, promyslete
ještě další (náhradní) kurz či školu.
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Registrace bude probíhat ve středu 14. února od 9.00 do 14.00 hod. ve 3. patře ve velkém sále
Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Budete zapsáni
dle pořadí, v jakém k registraci přijdete.
Výuka na školách začne v týdnu od 19. února a bude trvat 8 týdnů po 60 minutách!
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup rodinným příslušníkem či kamarádem/kamarádkou
s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma přihlášení (telefonem, poštou) nebude platná!
Rovněž dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN kapacitou kurzu. Po naplnění kapacity nebudou další přihlášky u registrace přijímány. Kurz bude otevřen
pouze v případě, že se naplní kapacita alespoň ze 75 %.
Kontaktní osoba v MČ Praha 4: Jarmila Suková, referentka Odboru školství, prevence a rodinné politiky, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz
PŘIHLÁŠKA do vzdělávacího kurzu „Zpátky do školy aneb Cesta do hlubin študákovy duše“

Jméno: ...........................................................................................................................................
Trvalé bydliště .............................................................................................................................
Telefon........................................................................... Datum nar. .........................................
Předmět výuky: ..........................................................................................................................
Náhradní výuka: .........................................................................................................................
Zakroužkujte prosím základní školu, do které budete docházet na vzdělávací kurz:
ZŠ Bítovská 1246/1 (Michle)
ZŠ Jižní 1750/10 (Spořilov)
ZŠ Jílovská 1100 (Braník)
ZŠ Jeremenkova 1003/66a
ZŠ Kavčí hory, ul. K Sídlišti 40/2
ZŠ Křesomyslova 724/2 (Nusle)

ZŠ Na Chodovci (Spořilov)
ZŠ Ohradní 49/1366 (Michle)
ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320
ZŠ Plamínkové 1593/2 (Nusle)
ZŠ Nedvědovo náměstí 140/13 (Podolí)
ZŠ Filosofská 1166/3 v objektu Jitřní 6/185 (Hodkovičky)

Zpátky do školy - rozvrh hodin s přehledem kurzů

ZŠ Bítovská: po 15.45-16.45 Základy kresby (max. 25
účastníků), st 15.00-16.00 Latina všechny úrovně (20), čt
15.00–16.00 Francouzská konverzace pro začátečníky (15)
ZŠ Jitřní (Filosofská): po 15.00-16.00 Zdravotní tělocvik (15), st 15.00-16.00 Mediální výchova, orientace
v prostředí internetu (15)
ZŠ Jižní: po 16.00–17.00 Zdravotní tělesná výchova,
jóga (8–15), st 14.00-15.00 Hudební výchova, zpěv,
nástroje (10–15) a 16.00-17.00 Deskové hry, hlavolamy, rozvoj paměti (8–12), čt 16.00-17.00 Kreativní
tvorba (nejen šperky) (8–12)
ZŠ Jílovská: po 14.30-15.30 Španělština začátečníci
(10) a 15.30-16.30 Španělština pokročilí (10), st 14.1515.15 Výtvarná výchova – malba (10),
ZŠ Jeremenkova: st 17.00-18.00 Španělština (12)
a 10.00-11.00 Keramická dílna s možností výpalu (10),
čt 16.00-17.00 Zdravotně relaxační cvičení (10)
ZŠ Kavčí hory: po 14.30-15.30 Kurz kresby pro
začátečníky s vsuvkami z dějin umění (15), st 14.30www.praha4.cz

15.30 Grafické zpracování fotografií (15) a 14.30-15.30
Španělština začátečníci (15)
ZŠ Křesomyslova: čt 14.00-15.00 Angličtina začátečníci
(12) a 14.00-15.00 Výtvarné kurzy, keramická tvorba (8)
ZŠ Na Chodovci: po 15.00-16.00 Angličtina začátečníci i mírně pokročilí (15) a 16.10-17.10 Francouzština
začátečníci i mírně pokročilí (15), út 15.00-16.00
Výtvarné techniky (15)
ZŠ Ohradní: po 15.00-16.00 Průřez hudebními dějinami
+ zpěv (15), út 11.30-12.30 Angličtina začátečníci a mírně
pokročilí (10), st 15.00-16.00 Tradiční i netradiční tvoření
(15) a 14.30-15.30 h. Zajímavý zeměpis (20)
ZŠ U Krčského lesa: út 14.00-15.00 Keramika (10),
15.00-16.00 Němčina středně pokročilí + falešní
začátečníci (12)
ZŠ Plamínkové: po 14.00-15.00 Němčina začátečníci (10), út 17.45-18.45 Výtvarně řemeslný kroužek
- výtvarné techniky z přírodních materiálů (10)
ZŠ Nedvědovo náměstí: po 14.00-15.00 Tvořivá dílna (15)

Seniorský ples v KC Novodvorská
Svou tradici má v MČ Praha 4 ples pro seniory,
který se letos koná již počtvrté. Uskuteční se 22. 2.
od 14.00 h. v KC Novodvorská. „Ples je vhodnou
příležitostí provětrat taneční šaty či oblek a přijít si
nejen zatančit, ale též se podívat na zajímavá předtančení a taneční ukázky, které předvedou opět
žáci umělecké školy Music Art. Věřím, že si rádi
užijete nefalšovanou plesovou atmosféru,“ říká
Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), místostarostka.
Výdej vstupenek pro seniory nad 63 let s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 4 proběhne 13. 2. od 8.00
do 8.30 h. u přepážky č. 34 (vlevo od podatelny) v přízemí Úřadu MČ Praha 4. Vstupenky se
vydávají pouze na základě vlastního občanského
průkazu, u manželů lze vydat 2 vstupenky jednomu z manželů, ale je třeba přinést ke kontrole oba
občanské průkazy. (red)

Navštivte první plynárenské muzeum v ČR
MČ Praha 4 opakovaně zajistila pro své seniory
možnost prohlídky historicky prvního plynárenského muzea, které se nachází v areálu Pražské
plynárenské v Michli. O minulou prohlídku byl
opravdu velký zájem a nebylo možno uspokojit
všechny zájemce. 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.
K zajímavostem a raritám muzea patří oválný
plynovod z Karlova mostu z roku 1878, jeden
z prvních plynových motorů z 19. století, automatická pračka s plynovým ohřevem vody nebo
řada historických plynových žehliček. Prohlídka
se uskuteční 6. 3. od 10.00 h., přihlášky budou
přijímány na lince 800 100 128 od 26. 2. (red)

Zveme vás do Denního stacionáře
Ústav sociálních služeb v Praze 4 poskytuje velké množství sociálních služeb pro naše seniory.
Jednou z nich je také Denní stacionář, který
nabízí takzvané ambulantní služby. To v praxi
znamená, že zájemci, kteří mají například
sníženou soběstačnost způsobenou zdravotními
problémy či věkem, docházejí do zařízení denně
ze svého domova. Zde pak prožijí plnohodnotný
den za asistence profesionálů. Během celodenního programu mohou procvičovat svoji paměť,
jemnou motoriku nebo svaly. Klientům je k dispozici sociální pracovník, který zajišťuje podání
stravy, dodržování pitného režimu, veškeré
servisní potřeby a v případě příznivého počasí
i společnost při skupinových procházkách
klientů. Kapacita zařízení je maximálně
8 osob, které mohou Denní stacionář navštěvovat od pondělí do pátku vždy v čase 7.00–15.30
hodin. Zařízení nabízí také možnost dohody
na prodloužení provozní doby.Denní stacionář
najdete na adrese Branická 65/46, Praha 4, 147
00. V případě vašeho zájmu o službu neváhejte
kontaktovat vedoucí Renátu Endrštovou, telefon
773 791 419, 296 320 340, e-mail: renata.endrstova@uss4.cz. (red)
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inzerce

Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
 Káva s kamarádkou, jóga a cestování za vnoučaty.
Jsem šťastná, že si svůj život v důchodu můžu konečně
užívat. Prvních deset let v penzi ale bylo krušných. Nový
směr mému životu dala Renta z nemovitosti.
Po vstupu do penze jsem si
moc vyskakovat nemohla.
Životní standard mi prudce
klesl především po smrti
manžela. Byla jsem šťastná,
že mám alespoň kde bydlet.
Ještě s manželem jsme si
naštěstí pořídili byt na hypotéku, kterou se nám podařilo
před lety splatit.

řešení. Podobně jako při hypotéce jsem si půjčila peníze,
za které ručím svým bytem,
ale za života nic splácet nemusím - to je na Rentě právě
výjimečné. Nic podobného
u nás pro seniory neexistuje.
Byt si do hrobu nevezmu,
tak si peníze v něm „uložené“
ráda užiju.

Byt mi pomohl podruhé
A teď mi můj byt nečekaně pomohl znovu. Živoření
skončilo a já se konečně
rozlétla. Renta z nemovitosti
je pro lidi, jako jsem já, skvělé

Seriózní jednání
Zjistila jsem, že Rentu
z nemovitosti v Česku
nabízí jen jedna společnost
– FINEMO.CZ. Jednání po
telefonu i osobně probíhalo
vždy velmi seriózně. Nyní mi

Výhody Renty z nemovitosti:

• získáte peníze na cokoli (najednou
či postupně)
• za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si
více užívat

Chcete vědět víc?

• Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační
kalkulaci a seznámit se s příběhy
klientů.
• Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

tedy již rok na účet chodí
každý měsíc 9 000 Kč. A to
jsem si na začátku nechala
ještě vyplatit jednorázově
200 tisíc korun na vytoužené
úpravy v bytě.
Víc peněz v důchodu
A proč je pro mě Renta
z nemovitosti tak výhodná?
Mám víc peněz na život, na

koníčky, na lékaře, na zábavu. Byt navíc zůstává v mém
vlastnictví a nemusím nic
splácet. Vím, že až zemřu,
vše vypořádají mé děti, aniž
by je celá záležitost finančně
zatížila. Renta z nemovitosti
mi vrátila klid do života.

SC-372067/06

Hledáte zkušeného
praktického lékaře pro dospělé v Praze 4?
MUDr. Barbora Rulíšková
a její ordinace splňují
nároky na kvalitní péči
a vstřícný přístup.
Stále přijímáme nové
pacienty.
• možnost objednání na
konkrétní čas telefonicky nebo e-mailem
• komunikace i e-mailem
• moderně vybavená ordinace, CRP, Quick, Strept test
a další na počkání v ordinaci, možnost dalšího dovyšetření
(rtg, sono, krevní odběry atd) v místě
• vyřízení některých formalit bez nutnosti osobní návštěvy.
• pracovně lékařské služby
• spolupráce s většinou pojišťoven
• wifi v čekárně

Objednejte se ke vstupní prohlídce, neváhejte i při
malých potížích, zdraví je to nejcennější, co máme.

Adresa: SINUHET-ordinace PL, Roškotova 1, Praha 4
Kontakt: telefon: 261 105 416
mail: barbora.ruliskova@email.cz
webové stránky: www.ruliskova.cz
SC-380198/01

SC-380162/01

inzerce
Deratizace
Dezinsekce • Dezinfekce
Stomatologické ordinace
a zubní hygiena
Praha 4 - Poliklinika Budějovická
zelená budova 6.patro

Přijímáme
nové pacienty
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Telefon: 776 50 59 59

Tel. 603 197 241

Email: deratech@email.cz

www.deratech.cz

SC-380144/01

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

info@stomadent-prague.cz

www.stomadent-prague.cz

Tel. 777 317 278

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-372118/02

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

Sekáme trávu
Řežeme živé ploty
Čistíme pozemky 2
www.pvj-group.cz
štukování
panelu – stěrkování,

Malování od 20,- Kč m

otevírá

v příštím školním roce 2018/2019
nový 4-letý středoškolský
studijní obor

Kombinované lyceum
s přírodovědným
a humanitním zaměřením.

www.elijas.cz
SC-371977/03

Tomáš Munzar
Instalatér

608 554 617

Svatý Valentýn

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY,
MONTÁŽE,
Stepan-Mollay_44x30
11:
lakování
oken, dveří, pokládka5.2.2014
lina,
REKONSTRUKCE

Tel.: 724 006 275
čištění koberců, úklid, maskování

SC-380056/02
ploch folií, sestěhování nabytku,
M
vše
za
rozumné
ceny,
+
a Š
MALÍŘSKÉ
i rm272
Ftel.
734 264, 607 719 394

SC-332421/02

SC-380071/01

Křesťanská střední, základní
a mateřská škola Elijáš,
Praha 4-Michle, Baarova 360

SC-372095/02

SC-380170/01

KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových
trubek i poškozený, křesla,
židle, psací stoly aj.
Obrazy, hračky, šavle, hodiny,
housle atd. Platba ihned,
vlastní odvoz.
Tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha
e-mail: pavar11@seznam.cz

NOVÉ LYCEUM
V PRAZE 4

A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Malování od 20,- Kč m2
www.malirlakyrnik-praha.cz

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-380084/01
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka
lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií,
sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,

tel. 272 734 264, 607 719 394

SC-380003/13

SC-380123/02

Malování od 20,- Kč m2

štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-372117/02

SC-380145/01

L. Novák – výškové práce
Okapy, střechy, fasády, světlíky,
okna – čištění, opravy a mytí,
malování, zábrany proti ptactvu.
Horolezecky bez lešení.
Praxe 28 let, kvalitně a spolehlivě.

Tel.: 606 649 809
www.alpinist-cz.cz

SC-380115/07

StarouSedlík
koupí na Praze 4
rodinný dům.
Tel.: 774 178 195

SC-380116/02

Tel.: 724 006 275

SC-380056/01

23. února 11:0021:00

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
Každé úterý od 16 hodin
v prvním patře centra.

Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.

PROGRAM
NA ÚNOR

PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.

SC-380173/01

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci
kontaktujte inzertní
oddělení: Renáta Čížková
tel.: 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-370488/62

Students day

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

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

nabízíme:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

ve městech
zamilovaných

SC-380090/01

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

14. února 2018

6. 2. Pohádka
O ztracené rukavičce
13. 2. Pohádka
O slepičce a líných zvířátkách
20. 2. Pohádka
O malém koťátku
27. 2. Pohádka
O myšce Hrabalce
SC-380119/01

servis
Projekt propojuje děti
V září 2017 zahájil spolek RomPraha dvouletý
projekt Umění žít společně, který je financován
OP Praha – pól růstu ČR. Projekt tvoří uzavřený
celek aktivit, které jsou účinnými nástroji na
propojování a vzájemné poznávání dětí z menšin
a majoritní společnosti v hl. m. Praha.
Projekt je zaměřen na žáky II. stupně základních škol, ze kterých může vyrůst tolerantnější
generace, ve které budou bez problému žít v komunitě Romové a majoritní společnost. Zároveň
poskytuje podporu pedagogům v multikulturním
vzdělávacím procesu žáků romského a neromského původu.
Spolek RomPraha v tomto projektu spolupracuje
se ZŠ Boleslavova 250/14 z Prahy 4.
RomPraha formou powerpointové prezentace
seznámil tři základní školy s cíly projektu na
kterých budou společně spolupracovat. (red)

Sběr nebezpečného odpadu

Hýbejte se se Senior Fitnes
Nehleďte na počasí a vyzkoušejte si zdravotní
cvičení v tělocvičnách i bazénech.
Fitness Action - Štúrova 1284/ 20, sídl.Krč
Zdravotní cvičení
Čt: 10.00–11.00 h. (50Kč)
Marie Bulínová, tel.: +420 725 748 479,
e-mail: mariebulinova@seznam.cz
Bazén Podolí, Podolská 74, Podolí
Zdravotní cvičení ve vodě
St 11.50–13.40 h. (50 Kč)
Petra Holubová, tel.: +420 608 022 474,
e-mail: holubca@gmail.com
KC Novodvorská - Novodvorská 1013/151
Zdravotní cvičení
Po: 9:00–10.00 ; 10.00–11.00 h. (40 Kč)
Eva Ondríková, tel.: +420 732 367 056,
e-mail: eva.ondrikova@seznam.cz
Sokol Spořilov - Severozápadní VI č. p. 1668
Zdravotní cvičení
Po: 10.30–11.30 h. (40 Kč)
Hanka Všianská, tel.: +420 607163 172,
e-mail: hanka.vsianska@seznam.cz (red)

Seminář pohybových her pro maminky
Na 1. 3. od 10.00 h. připravila MČ Praha 4
pro maminky na MD/RD zajímavý seminář,
v jehož průběhu si připomenou a vyzkouší řadu
rozmanitých činností, vhodných pro rozvoj dětí
nejen předškolního věku. Bude to „hra na tělo“
(tleskání, pleskání, luskání a dupání) a dále si
vyzkouší hry, při kterých je možné využívat
například kelímky od jogurtu a pingpongové
míčky. Zkusí si též spojit říkadla a písničky
s pohybem, při kterém je možné využít i hračky. K nahlédnutí bude doporučená literatura
a CD. Seminář povede Eva Hurdová, která řadu
let pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské
školy. Bezplatný seminář se uskuteční v malém
sále ve 3. patře Nuselské radnice, počet míst je
omezen. Přihlášky předem na bezplatné lince
800 100 128 od 19. 2. (red)
20 Tučňák • 2/2018

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce, kontaktujte řidiče vozidla
na tel. č. 725 562 312 nebo 725 562 318. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně.

Maraton podpoří lidi s roztroušenou sklerózou
Pod záštitou místostarostky Ivy Kotvové (Trojkoalice
/Zelení) se uskuteční 7. cvičební Maraton MaRS
2018. Cvičit se bude v prostorách moderně vybaveného sportcentra FitnessAction ve Štúrově ulici
1284/20. Připravené jsou různé formy pohybových
aktivit, kruhový trénink, pilates, tai-chi, jóga, ale
také „hlavohrátky“, cestovatelské inspirace a další

bohatý doprovodný program. Akce se uskuteční
2.-3. března, začátek je v pátek v 18.00 h. Cílem
24hodinnového maratonu je podpořit pacienty
s roztroušenou sklerózou, protože právě u nich hodně záleží na tom, jestli cvičí, anebo ne. Podrobné
informace a přihlášky na: http://maratonmars.cz/
a www.fb.com/nfimpuls. (red)
www.praha4.cz

servis

Elpida nabízí pomoc
Ve středu 14. února máte unikátní možnost
bezplatně se seznámit s programem vzdělávacího a kulturního centra Elpida. Na Pankráci,
v budově vedle pošty, na vás čekají ochutnávky
z kurzů, zajímavá přednáška a beseda s profesorem Janem Pirkem.
Dopoledne si můžete vyzkoušet konverzaci
angličtiny nebo si nechat poradit odborníkem,
jak na záludnosti vašeho chytrého telefonu. Po
obědě vás lektor provede jednoduchým programem na sestavení rodokmenu. A v další hodině
se naučíte, jak jednoduše upravovat fotografie

NAŠE TIPY

na počítači. Kdo počítačům nehoví, rád zajde
na cvičení pilates, německou konverzaci nebo
na přednášku Stáří jako hodnota, která bude
zamyšlením nad povahou (ne)respektu české
společnosti vůči seniorům. Ve tři hodiny odpoledne program vyvrcholí besedou s věhlasným
českým kardiochirurgem prof. Janem Pirkem,
drobným usměvavým mužem s nezbytným
motýlkem pod krkem. Na tuto akci a na přednášku o stáří je dobré si zarezervovat místo
předem, a to na tel. 272 701 335 nebo na e-mailu
info@elpida.cz (red)

Den otevřených dveří (výběr z programu)
9.00–10.00 Anglická konverzace s rodilým
mluvčím
10.00–12.00 Individuální poradna - tablet
a smartphone help
10.00–11.30 Co se nenosí - filmové představení
o recyklaci starého oblečení a beseda s módní
návrhářkou
12.00–13.00 Rodinná historie III. - nahlížíme
do digitálních matrik

Centrum Elpida

13.00–14.30 Stáří jako hodnota aneb proč
bychom se netěšili - objevujeme nedoceněné hodnoty stáří. Přednáší PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
13.00–14.30 Německá konverzace
13.15–14.15 Zoner Photo Studio - představení
nového semináře, ve kterém se naučíte efektivně pracovat s fotografiemi.
15.00–16.30 Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
- beseda Karla Tejkala

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Pá 23. 2. 15.00–16.30 h.
Pá 9. 2. 9.45–11.15 h.
Seznamovací odpoledne
Pečujeme o sebe a o blízké
Nutná rezervace na tel. 272 701 335.
Setkání skupiny empatické komunikace.
26. 2.–14. 3. Po a st 9.00–11.00 h.
19. 2.–5. 3. po a st 14.00–16.00 h.
Pokračujeme s PC a internetem
Velký opakovací kurz PC
Počítačový kurz pro pokročilejší.
Co všechno lze dělat na počítači?
Centrum Elpida, Na Strži 40, Praha 4 (hned u pošty).
Informace o kurzech: www.elpida.cz, tel.: 272 701 335.

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – březen
Stanoviště	Zavezení:    den hodina
Jivenská x Adamovská
Pod Terebkou - nad schody
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Čestmírova x Mečislavova
Pekárenská x Prostřední
Zálesí x Sulická
Nad Pískovnou x Přechodní
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Vavřenova
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
Halasova x U Strže
Valtínovská x Hornokrčská
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Pod Dálnicí č.1
U Pernštejnských x Družstevní
Murgašova
Zachova x Nad Svahem

01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07

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
Korandova x Havlovického
Vrbova (u garáží)
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Pod Višňovkou
Herálecká I. x Pacovská
U Habrovky x U Krč.vodárny
Boleslavova x Božetěchova
Nad lesním div.x Němčická
Pod Krčským lesem x Ružinovská
Plamínkové (u garáží)
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Vzdušná x Na Rovinách
K Výzkumným ústavům
Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce

07
08
08
08
09
09
09
09
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
16
16

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

UPOZORNĚNÍ
Jak již informoval lednový Tučňák, v únoru se velkoobjemové kontejnery (VOKy) v MČ Praha 4 nepřistavují. Přinášíme alespoň rozpis na začátek března, kompletní březnový rozpis zveřejníme v následujícím čísle Tučňáka. (red)
www.praha4.cz

Braník: Ve středu 14. 2. od 18.00 h. přednáška na téma: Mateřství po anglicku! Večer
moderuje Zuzka Drápalová, herečka, na britské
mateřské dovolené. Dozvíte se, jaké je rodit v angličtině, co pobyt v zahraničí znamená pro mladý
manželský pár, a mnoho dalších zajímavostí.
Even - přístavba kostela ČCE, Modřanská 118, zastávka MHD Přístaviště. Info na www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzel
Hodkovičky: V pořadí třetí masopust se uskuteční
v neděli 11. února od 15.00 hod. Sraz je v ulici
Nad údolím na travnatém plácku u trafostanice.
Můžete se těšit na volbu nové královny masopustu, sousedské pochůzky či zápas s medvědem, to
vše za doprovodu muzikantů. Nebude chybět ani
drobné občerstvení. Dorazte v maskách!
Krč: Proběhni.se pro České srdce – tak zní
motto prvního ročníku běžeckého závodu, který
odstartuje v sobotu 21. 4. v areálu IKEM a povede převážně Kunratickým lesem. Závodníkům
nabídne tratě v délce 6 a 11 kilometrů a také
dětské okruhy. Registrace na www.probehni.se,
a to v ceně 500 Kč. Děti zaplatí 100 Kč. Výtěžek
podpoří aktivity předních českých kardiologů
nejen na misích v zemích třetího světa.
Kamýk: MC Balónek zve na masopustní karneval,
který proběhne 27. února (15.30 – 18.00 h.). Celým
dnem bude provázet balónkovský klaun. Cena:
děti 10 Kč / dospělí 80 Kč. Mateřské, rodinné
a komunitní centrum Balónek - Ke Kamýku 686/2,
www.mcbalonek.cz. (red)

Pomoc
Kam s víčky pro dvojčata?
V minulém čísle Tučňáka byla vyhlášena sbírka
PET víček pro dvojčata Karolínku a Rozárku,
která se narodila v 29. týdnu těhotenství. Akci
pořádá MČ Praha 4 a jednotlivá víčka můžete
odevzdávat do žluté popelničky umístěné v přízemí úřadu u stanice metra Budějovická nebo
v informačních centrech MČ Praha 4 (jejich
seznam najdete na straně 2).
Pokud pořádáte sbírku víček například ve firmě
a máte jich již celý pytel, vyčkejte na hromadný
svoz, který se plánuje v dubnu. Přesný termín
přineseme v některém z dalších čísel Tučňáka.
Děkujeme. (red)

Nabídka práce
ZŠ Na Planině 1393 hledá do nově zrekonstruované
školní kuchyně kuchaře/ku a vedoucí kuchařku na
HPP. Pracovní doba po-pá 6.00 – 14.30 h., nástup
možný ihned nebo po dohodě. Požadavky: vyučení
v oboru nebo zaučení, praxe ve školní jídelně výhodou. Informace na tel. 220 104 428, 607 24 55 28.
Škola Kavčí hory Praha 4 přijme pracovnici do
školní jídelny. Požaduje se praxe nebo vyučení
v oboru. Informace na tel. 241 090 239, e-mail
skolnijidelna@ksidlisti.cz.
ZŠ Poláčkova 1067 přijme od 1. 2. vychovatelku
ŠD a speciálního pedagoga. Kontakt: liparova@
zspolackova.cz. (red)
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na konec
Vítěz „Pražského pramenu“ je ze ZŠ Křesomyslova

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte knihu!
Fotograf František Dostál, obyvatel Braníka,
dokumentuje náš život více než 50 let
a jeho snímky najdete
od roku 1964 v periodickém tisku i v desítkách různých publikací. Zatím tou poslední
se stala kniha Cesta pro dva, ve které společně s Alenou Vykulilovou zachytil vesměs
úsměvné okamžiky všedních dní.

Soutěžní otázka:
Přírodovědné soutěže Pražský pramen se letos zúčastnilo téměř tři a půl tisíce žáků ze základních
škol a gymnázií. Třídenní finále, do kterého se probojovalo 30 nejlepších, probíhalo v Přírodovědecké fakultě UK a v ZOO Praha. Absolutním vítězem se stal Pavel Tichý (na snímku vlevo), žák 9. A,
druhé místo obsadil jeho bratr David z 8. B, oba ze ZŠ Křesomyslova. (red)

Školáci poměří svoje vědomosti
V dubnu se bude konat již 14. ročník Mezinárodní školní olympiády ze základů věd. Finále soutěže
proběhne ve středu 11. dubna, slavnostní vyhodnocení se uskuteční v pátek 13. dubna v dopoledních hodinách.
Projektu se účastní žáci druhého stupně ZŠ a prvního stupně víceletých gymnázií a lyceí z Běloruska, Číny, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu, Turecka, Ukrajiny a České republiky. Tak jako
v loňském roce se bude soutěžit v matematice, fyzice, biologii, dějepisu, zeměpisu, anglickém jazyce, výtvarné a hudební výchově. Soutěž proběhne jak prezenční formou v ZŠ Nedvědovo náměstí
v Podolí, tak i formou korespondenční. Účast škol je bezplatná.
Soutěž probíhá pod záštitou městské části Praha 4 na základě dohody o spolupráci, která byla podepsána mezi městskou částí Praha 4 a Domem učitelů v Jekatěrinburgu. Informace je možné získat
na webu soutěže www.urfodu.ru. (red)

Tříkrálový koncert ZŠ Školní
Tradiční Tříkrálový koncert uspořádali pro rodinu
a veřejnost žáci ZŠ Školní. Jejich hlasy se rozléhaly
ve čtvrtek 4. ledna z branického kostela sv. Prokopa.
Tato akce se těší velké oblibě a koná se pravidelně už
od roku 2012. Divákům se představil pěvecký sbor
Kosáci a Kosáčata, dále soubor druhého stupně, který
doprovázeli žáci na hudební nástroje. Zazněly zde
také populární písně v podání učitelského sboru.
Celý koncert byl zakončen závěrečnou společnou písní. Děti nezapomněly zajistit ani tematickou výzdobu
v podobě papírových králů a andělů. Po skončení
koncertu měli diváci možnost zapojit se do letošní
Tříkrálové sbírky. (red)
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V jakém měsíci se František Dostál narodil?
a) květen b) červen c) červenec
Odpovědi zasílejte do 13. 2. 2018 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získá autor/ka 65. správné odpovědi. Výherci z lednového čísla (správná odpověď b – čtyři): Josef Fiala,
Karolina Lísková a Barbora Paříková.
Gratulujeme!

Šance
Kurz pro nezaměstnané ženy
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 bude stejně
jako v předchozím roce pořádat bezplatný kurz
s názvem „Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky“, v jehož rámci mohou ženy
ohrožené na trhu práce získat novou profesní
kvalifikaci. Absolvováním 80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe v mateřských školkách i dětských skupinách a složením kvalifikační zkoušky
budou mít možnost hledat pracovní uplatnění
jako chůvy pro děti do zahájení povinné školní
docházky. Celý kurz je pořádán v rámci realizace
projektu „Posilování pozice ohrožených žen ve
věku 55–64 let na trhu práce v Praze“ financovaného z operačního programu Zaměstnanost. Info
na www.zzpraha4.cz a u metodičky vzdělávání
Ivy Mikšů na tel. č. 770 119 775. (red)
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SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723
Do objednávky napište prosím tento kód: PH004

SC-380179/02

SC-380059/01

SC-380045/08

inzerce

MAMMACENTRUM ZMĚNILO ADRESU
MAMMACENTRUM Zelený pruh najdete od ledna 2018 v moderních
a nově vybudovaných prostorách na Poliklinice Budějovická.
MAMMACENTRUM Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
ZELENÁ BUDOVA, 4. NP
budejovicka@mammacentrum.cz
+420 261 006 611
Naše další pracoviště: MAMMACENTRUM Zahradní město, Chmelová 3312/6a, Praha 10
zahradnimesto@mammacentrum.cz, +420 272 653 884

www.mammacentrum.cz
SC-380016/01

SC-380045/09

