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VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
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Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,
V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...
W W W.AT Z I J I D U C H OV E MU Z I K A L .C Z
Generální
partner

Generální
mediální
partner

Hlavní
partneři
VARIANTA C M Y K

SC-351899/42

STRANA 2
Corel

slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
jsou před námi dva prázdninové měsíce, pro mnohé
dny očekávaného volna a odpočinku a pro děti
vytoužené prázdniny. Ale ani o prázdninách se
život v Praze a v naší městské části nezastaví.
Na konci prázdnin nás čekají změny tramvajových
linek. Pro nás, obyvatele Prahy 4, jsou to důležité
změny, o kterých si více můžete přečíst v tomto
vydání Tučňáku. Dobrou zprávou je, že se nám
s hlavním městem podařilo úspěšně vyjednat
takové změny, které obyvatelům Prahy 4 usnadní
cestování za prací i za zábavou. Dvě ze tří nových
tramvajových linek budou jezdit u nás a městská
část získá přímé spojení s levým vltavským břehem.
S létem přicházejí dotazy týkající se koupaliště na
Lhotce. Navzdory spekulacím tato koalice
nezaspala. Na obnově přírodního koupaliště
pracujeme, abychom ho mohli otevřít ke koupání
ještě v tomto volebním období. Je třeba zdůraznit,
že areál jsme převzali v zanedbaném stavu a nebylo
možné ho zpřístupnit rychle a bez schválených
investic. V areálu koupaliště již byla odstraněna
torza staveb po minulém vlastníkovi a v přípravě je
projekt znovuobnovení vlastního koupaliště
s přírodní vodou. Hydrologické průzkumy naštěstí
potvrdily dostatečnou kapacitu podzemní vody.

V současné době probíhá územní řízení, na které
naváže řízení stavební. Na přelomu června
a července předpokládáme výběr dodavatele první
etapy realizace, a pokud se nebude nikdo odvolávat
ani dovolávat, vybraný dodavatel bude moci na
podzim zahájit práci. V první etapě plánujeme
rekonstrukci vlastního koupaliště a s ním přímo
souvisejících sítí, zemní práce a vybudování
nezbytného zázemí. V druhé etapě vybudování
doplňujících sportovišť, aby areál mohl být
využíván déle než jen v letních měsících.
Vážení čtenáři, toto vydání Tučňáku je letní
dvojčíslo, znovu se nad stránkami časopisu sejdeme
až v září. Přeji všem hezké prázdniny a příjemnou
dovolenou.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Městská část Praha 4
s i Vá s d o v o l u j e p o z v a t n a
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22. září 2016 | 17 hodin
Pocta Karlu IV.
Komponovaný pořad Musica Bohemica

20. října 2016 | 17 hodin
FolkloreClassic
Markéta Janoušková
Vstupenky na jednotlivé koncerty
v ceně 50,- Kč v prodeji od 1. srpna 2016
na pobočce Czechpoint v budově Úřadu
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4
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Praha 4 loni hospodařila s přebytkem
Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo
celoroční hospodaření Prahy 4 a závěrečný účet
městské části za rok 2015. Zpráva o plnění rozpočtu konstatuje, že hospodaření Prahy 4 skončilo v loňském roce přebytkem ve výši téměř
67 milionů korun.
„Ušetřené finanční prostředky využijeme letos
v oblasti provozního rozpočtu a investic,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a pokračoval: „Naším cílem je mít i nadále vyrovnané hospodaření a investovat do takových oblastí, které přinesou významné úspory, jako je například zateplování školských objektů, anebo mohou sloužit co
největšímu počtu našich obyvatel, seniorům nebo
rodinám s malými dětmi.“

Investice v řádu desítek milionů korun byly
v roce 2015 využity na zateplení mateřských
a základních škol a na rekonstrukci bytů v Táborské ulici, další investiční prostředky šly do
rekonstrukce školního hřiště základní školy Na
Planině a navýšení kapacity mateřské školy
Němčická.

Rozšíření sítě školek
„V Praze 4 průběžně sledujeme nárůst počtu dětí, a nabídku míst v mateřských školách proto
můžeme upravovat průběžně a s předstihem,“
uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS)
a dodává:„Díky rozšíření mateřské školy Němčická přibylo naší městské části od 1. února té-

Další byty v Táborské budou
na jaře 2017
Zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) v rámci kontrol
bytových domů, které jsou v majetku městské části Praha 4, navštívil domy v Táborské ulici. Zde dříve sídlil Úřad MČ Praha 4, nyní se bývalé kancelářské prostory vrací zpět do bytového fondu. V první
etapě z nich bylo vybudováno 27 nových bytových
jednotek, nyní probíhá další stavební fáze.
„Praha 4 získá pokračující rekonstrukcí šest
nových bytů, které budeme nabízet našim obyvatelům, a další nebytové prostory,“ uvedl Lukáš
Zicha a dodal: „Byty budou o velikostech 2+kk
a plánované dokončení rekonstrukce je na jaře
příštího roku.“
(red)

■ V rámci prohlídky se zástupce starosty
Lukáš Zicha (vlevo) setkal s vedoucím stavby
z firmy BAU plus Františkem Sýkorou, který
představil jednotlivé stavební úpravy v domech. Foto: MČ Praha 4

NA DOTACE PŮJDE TÉMĚŘ
14 MILIONŮ KORUN
Praha 4 podporuje organizace působící v oblastech sociální, sportu a volnočasových aktivit,
kultury a umění, rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů, integrace
národnostních menšin, zdravotní a životního
prostředí. Na jejich činnost jim v letošním roce
přispěje částkou 13 692 500 Kč. Rozhodlo o tom
červnové Zastupitelstvo městské části Praha 4.
„Primárně se zaměřujeme na sport, sportování

■ Dotaci získalo také TLD Zvoneček. Foto: archiv
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dětí, podporu školních kroužků a dětí ze sociálně slabých rodin,“ uvedl radní Zdeněk Pokorný
(STAN – Tučňák) a pokračuje: „Tentokrát jsme
se snažili větší částkou přispět také na oblast
kultury, ve které jsme se kromě tradičních projektů zaměřili i na komunitní akce.“
Částku 300 000 korun v letošním roce obdrží
Divadlo Na Fidlovačce a také Divadlo Dobeška,
městská část přispěje mimo jiné i Tradičnímu
loutkovému divadlu Zvoneček částkou 50 000
korun a 150 000 korun půjde na vybudování letní divadelní scény v Dominikánském dvoře
v Braníku. Dotace letos získají rovněž spolky
pořádající farmářské trhy nebo akce Zažít město
jinak či jiná sousedská setkání.
„Snažíme se rovnoměrně podporovat kulturu,
sport a sociální projekty," uvedl starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a uzavírá: „Za klíčovou považujeme podporu divadel.“ 
(red)

měř šest desítek nových míst v zařízeních pro
děti předškolního věku.“
Vnitřními úpravami nebytového objektu
v Němčické ulici byly zřízeny dvě nové třídy
mateřské školy včetně odpovídajícího zázemí
pro děti a personál školky. Nový pavilon byl
kompletně vybaven nábytkem a mobiliářem.
Městská část do něho investovala více než
12 milionů korun.
Provozní prostředky směřovaly v loňském roce například na údržbu zeleně, podporu příspěvkovým organizacím Prahy 4 nebo na dotace
na sport. Městská část podpořila v rámci dotací
divadla Dobešku, Na Jezerce a Na Fidlovačce.
(red)

Svátek sousedů posílil
mezilidské vztahy

■ Sousedé se sešli například
v Hurbanově ulici. Foto: Praha 4
Praha 4 se v letošním roce připojila k Evropskému
dni sousedů, jehož cílem bylo spojit obyvatele jednoho domu, ulice nebo konkrétní lokality a navazovat nebo posilovat sousedské vztahy i ve velkém
městě. Na desítce míst si sousedé sami pro sebe
zorganizovali přátelská setkání, výměnu knih, soutěže a hry, kulturní akce nebo grilovačku.
„V Praze 4 podporujeme komunitní akce našich
obyvatel, mimo jiné Zažít město jinak nebo městské zahradničení, protože spojují lidi, kteří by se jinak často míjeli. Také jim pomáhají poznat se navzájem a uspořádat pro sebe zajímavou akci,"
uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
Jednotlivé akce probíhaly v Praze 4 od 29. května do 21. června a záleželo na lidech, spolcích,
školách, společenstvích vlastníků bytových jednotek, volnočasových klubech, klubech seniorů či maminkách, kavárnách a dalších institucích, jaký program pro sebe a své sousedy připraví. Městská část
nebyla organizátorem akcí, ale poskytla jejich pořadatelům podporu a pomoc.
„Nebyly by to komunitní akce, pokud by je pořádala městská část,“ uvedla dále radní Adéla Gjuričová a uzavírá: „Našim obyvatelům jsme věnovali
drobné potřeby, mimo jiné pastelky, knihy, deky,
a nabídli jim pomoc se záborem veřejného pro(red)
stranství a s úklidem po akci.“

aktuálně

Soutěž o nejlepší provozovnu zná vítěze Změny
tramvajových
linek
Městská část Praha 4 vyhlásila na jaře již sedmý
ročník soutěže o nejlepší provozovnu na území
Prahy 4, který se konal pod záštitou zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáše
Zichy (STAN – Tučňák). V letošním ročníku soutěžilo 38 provozoven, které nominovali sami zákazníci a obyvatelé naší městské části.
„Nyní už známe vítěze letošního ročníku a já
se těším na září, kdy budu objíždět vítězné provozovny a předávat jim jejich zasloužené ocenění,“ uvedl Lukáš Zicha a pokračoval: „Cílem soukategorie

těže je totiž ukázat, že v Praze 4 jsou úspěšní
a poctiví podnikatelé, kteří získávají zpětnou vazbu od svých spokojených zákazníků."
V loňských ročnících byly pouze tři kategorie
a ocenění získala vždy první, druhá a třetí místa.
Novinkou letošní sedmého ročníku byla obměna
kategorií a počtu oceněných. Nově bylo možné nominovat do pěti kategorií, z každé kategorie pak
ocenění získala provozovna, která se umístila na
prvním místě. „Již nyní se těším na příští, osmý
ročník soutěže,“ dodal zástupce starosty.
(red)

provozovna umístěná
na prvním místě
(s největším počtem hlasů)

adresa + webové stránky

Kategorie dle typu provozovny:
kavárna

Pit Stop Café

5. května 798/62, Praha 4, www.pitstop.cz

cukrárna

Cheecup

Nedvědovo náměstí 14, Praha 4, www.cheecpu.cz

vinárna

Vinotéka Ve Vlnité

Vlnitá 55, Praha 4

restaurace

Palatino Pankrác – italská restaurace

Lomnického1705/5, Praha 4, www.palatino-cz.com/
pankrac

řeznictví

Řeznictví Jan Růžička

Nuselská 142/9

autoservis

AFP Pneuservis V Zápolí

Krajová 2, Praha 4, www.automotolevne.cz

chovatelské potřeby

ZOO Braník

Jiskrova 45/7, Praha 4, www.zoobranik.cz

I. Ostatní řemeslná činnost neuvedená v bodě I.

Květiny Maják

Antala Staška 236/18, Praha 4,
www.kvetiny-majak.cz

II. Sportovní centra

OAZA sportovní klub Praha

Jeremenkova 1835/106, www.skoaza.cz

III. Kulturní zařízení

Divadlo Na Jezerce

Na Jezerce 1451, Praha 4, www.divadlonajezerce.cz

IV. Podnikatel Prahy 4

SUMA spol. s r. o.

Antala Staška 1074/53A, www.sumanet.cz

DISKUZE O DOPRAVĚ
A PARKOVÁNÍ
Projekt zón placeného stání, jehož koncepce pro Prahu 4 je v současné době přepracovávána, byl na programu jednání
představitelů městské části Praha 4 s náměstkem primátorky hlavního města Prahy pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD).
Jednalo se také o Branické ulici, zakrytí
ulice Spořilovské a dalších tématech.
„Při jednání jsme se zásadním způsobem posunuli vpřed v koordinaci projektu rekonstrukce Branické ulice a zakrytí
Spořilovské parkovou úpravou,“ uvedl
starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dále sdělil:
„Významným způsobem se také podařilo zohlednit připomínky veřejnosti
k chystaným parkovacím zónám.“

Finance z magistrátu
přislíbeny
Starosta Petr Štěpánek předal řediteli
Technické správy komunikací soupis
nejnutnějších oprav místních komunika-

cí v Praze 4 k zajištění schůdnosti
a sjízdnosti. Jednalo se také o komunikacích, které budou zařazeny do zón
placeného stání a které je nutné před
zřízením zón uvést do řádného stavu.
Náměstek Dolínek přislíbil za pražský
magistrát financování potřebných oprav
prostřednictvím dotací.
Jednání se zúčastnili zástupci starosty
městské části Praha 4 Lukáš Zicha
(STAN – Tučňák), Zdeněk Kovářík
(ODS) a Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ)
a členky rady městské části Praha 4 Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ) a Adéla
Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
„Setkání hodnotím velmi pozitivně.
Mým cílem je, aby priority města v oblasti
dopravy maximálně vycházely ze skutečných potřeb a požadavků městských částí
a my nacházeli kompromisní řešení, která
budou především ku prospěchu obyvatel
Prahy i jejích návštěvníků,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.
(red)

Od 28. srpna bude v pražských ulicích jezdit celkem 24
tramvajových linek v denním provozu, tedy o tři více než
dnes. Devět linek změní trasu a u dvanácti linek zůstane
trasa stejná jako dnes. Přetížené úseky budou posíleny.
„Pro Prahu 4 je to dobrý výsledek, protože dvě ze
tří nových tramvajových linek budou u nás a městská
část získá přímé spojen s levým vltavským břehem,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a dodal:
„S hlavním městem se nám podařilo úspěšně vyjednat takové změny, které obyvatelům Prahy 4 usnadní
cestování za prací i za zábavou.“
Nová tramvajová linka číslo 2 ve směru na Karlovo náměstí spojí v naší městské části stanice Nádraží Braník, Pobřežní cesta, Přístaviště, Dvorce, Kublov a Podolská vodárna a pojede dále směrem
k Národnímu divadlu. Ve špičkách pracovních dnů
propojí Podolí a Braník s centrem města a se Smíchovem nová přímá linka číslo 21.
Pojede ze sídliště
Modřany do stanice nádraží Braník
a odtud přes Palackého náměstí
do stanice Anděl.
Více informací se
dozvíte na
Ilustrační foto: archiv
www.ropid.cz. (red)

Děti nasytily koně strážníků
Více než tunu starého pečiva
nasbíraly od ledna do dubna
letošního roku děti z mateřských a základních škol v Praze 4. Pečivo sbíraly pro koně
městské policie. Soutěže ve
sběru nevyužitého pečiva se
zúčastnilo deset mateřských
a základních škol. Odměnu
v podobě finančního daru vítězným školám předali staros■ Žáci nejlepších škol přeta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
vzali na radnici ocenění. Foto:
SZ) a radní pro oblast životníMČ Praha 4
ho prostředí Ondřej Růžička
(STAN - Tučňák). Od městské policie vítězové obdrželi drobné upomínkové předměty.
„Nasbírat více než tisíc kilogramů starého pečiva je obdivuhodný
výkon,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička a pokračoval: „Velmi oceňuji fakt, že nevyužité pečivo neskončí v odpadu
v popelnicích, ale bude dále využito. Jsem si jist, že s ekologickou výchovou je třeba začít už v dětském věku, naše děti tak získají potřebné povědomí o využívání surovin, třídění odpadů a recyklaci.“
Městská část Praha 4 jako jediná v metropoli pořádá tuto soutěž a letos ji vyhlásila potřetí. Pečivo, které děti nasbíraly, vystačí pro 26 služebních koní až na jeden rok. Staré pečivo slouží jako doplněk stravy a také
jako odměna. Protože se letos sebralo opravdu úctyhodné množství starého pečiva, městská policie část daru věnuje pražské zoologické zahradě, se kterou dlouhodobě spolupracuje.
(red)
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Rekonstrukce Branické ulice začíná
O rekonstrukci Branické ulice se mluví dlouho, ale ještě déle trvá potřeba
oprav v ulici s poničenou dlažbou na vozovce a s nevyhovujícími chodníky.
Po letech čekání je zahájení rekonstrukce na spadnutí, začne zřejmě v červenci nebo v srpnu letošního roku, aby se alespoň část nepříjemných odstávek
a výluk vešla do období prázdnin. „Snažíme se s hlavním městem koordinovat stavbu tak, aby výkopy a stavební práce trvaly co nejkratší dobu,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Výsledkem rekonstrukce bude příjemnější bydlení, kvalitnější infrastruktura a malebná nákupní ulice,“ dodal.
Součástí stavebních prací je výměna dosavadního povrchu komunikace
v některých rovných úsecích za tišší povrch z hutněné asfaltové směsi, v řadě míst, jako jsou zvýšené plochy křižovatek, parkovací místa, vjezdy do
domů a místa vyhrazená pro zásobování, zůstane dlážděný povrch. Asfalt
na chodnících naopak kompletně nahradí mozaiková dlažba. Nezapomene
se ani na zeleň, v ulici přibudou nové stromy.

Jednodenní výluky vody

■ Kompletní oprava čeká rovněž rozbité chodníky. Foto: Lucie Vlachová

Změny se nebudou týkat jen povrchů, ale také sítí v podzemí. V průběhu
rekonstrukce bude provedena výměna zastaralých vodovodních, kanalizačních a plynových sítí. Pro obyvatele a obchodníky z Branické ulice to
bude nepříjemná komplikace, ale podařilo se dohodnout, že výluky vody

budou pouze jednodenní, u plynovodů dokonce díky moderní technologii
proběhne výměna bez odstávek.
Práce začnou v úseku Ke Krči – Školní. Přesný harmonogram prací,
včetně dalších fází, nebyl do uzávěrky časopisu znám, ale městská část
Praha 4 jej zveřejní na svém webu www.praha4.cz, jakmile bude k dispozici. Po skočení rekonstrukce budou v Branické ulici nové sítě, nový povrch, který odstraní dosavadní hlukovou zátěž, která obtěžuje místní,
přibudou stromy a nové atypické osvětlení. Počet parkovacích míst přitom zůstane zachován.
Rekonstrukci Branické ulice financuje hlavní město Praha a realizuje ji
Technická správa komunikací. Městská část Praha 4 se na ní podílí
5 miliony korun, které půjdou na pořízení nového mobiliáře a osvětlení. (red)

B

ranická ulice má charakter obslužné komunikace s proměnlivou šířkou od
sedmi do osmi metrů, v ulici se nacházejí obytné domy, prodejny, restaurace,
ubytovací zařízení, dům seniorů a Branické divadlo. Povrch komunikace je
převážně dlážděný velkou žulovou dlažbou, chodníky jsou z litého asfaltu.
Dopravní režim je z velké části jednosměrný, ale v ulici je několik nepřehledných, až nebezpečných úseků, které je nutné odstranit. Důvodem pro rekonstrukci byly také časté stížnosti občanů na hluk z projíždějících aut.

■ Budoucí podoba zrekonstruované Branické ulice.
Vizualizace: Ing. arch. Lucie Vlachová

Poslední kontrola domů: 7. července
Od dubna proběhla postupná kontrola 87 ze 108 bytových domů, kterou jsou ve vlastnictví městské
části Praha 4. Zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) spolu s pracovníky odboru obecního majetku provádí
kontroly v rámci připravovaného materiálu, který

bude sloužit jako podklad pro plánovaný rozpočet
na příští rok. „Mým cílem je zjistit veškeré závady
nebo nedostatky v našich bytových domech a zároveň se přesvědčit, v jakém stavu se tyto domy nachází,“ uvedl Lukáš Zicha. „Nyní mě čeká posledních 21 bytových domů a následně dojde k podrob-

den a datum návštěvy

ulice

č. p.

č. or.

ulice

č. p.

č. or.

Pelhřimovská

1033

5

9.00 hodin

Viktorinova

1122

1

12.45 hodin

Štúrova

541

37

9.15 hodin

Na Dolinách

524

40

13.00 hodin

Sládkovičova

1236

15

9.30 hodin

Sinkulova

840

71

13.15 hodin

Návršní

285

13

9.45 hodin

Stallichova

514

2

10.00 hodin

Pod Vyšehradem

104

1

13.30 hodin

Za Zelenou liškou

953

1a

Podolská

208

31

Pikrtova

1313

5

10.30 hodin

Podolská

554

96

Pikrtova

1316

11

10.45 hodin

U Kublova

112

5

14.15 hodin

68

18

14.30 hodin

čtvrtek - 7. července

hodina návštěvy

né analýze, co zahrnout do fondu oprav na rok
2017 či dále,“ dodal. V některých zkontrolovaných
domech již probíhají výmalby, výměny lina ve společných prostorech, natíraní zábradlí nebo výměny
žárovek za úsporné. V červenci dojde na prohlídku
a kontrolu posledních 21 domů. 
(red)

10.15 hodin

den a datum návštěvy

čtvrtek - 7. července

hodina návštěvy

13.45 hodin
14.00 hodin

303

3

11.00 hodin

Pod Vinohradem

Sezimova

459

4

11.15 hodin

Pod Vinohradem

173

30

14.45 hodin

Viktorinova

1151

3

12.30 hodin

V Mokřinách

43

6

15.00 hodin

Vlatislavova
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aktuálně

STAVEBNÍ ZÁMĚRY V PODOLÍ A BRANÍKU

1.	Novostavba areálu sociálních služeb
Areál sociálních služeb pro přibližně 180 osob, objekt při ul.
V Rovinách rozdělen do 5 sekcí s výškou max. ustupující 3. NP,
druhý objekt představuje solitérní stavbu se 4 NP situovanou východně od prvního objektu. V areálu je navrženo 49 bytových
jednotek, 3 ordinace a zázemí pro správu domů, projekt projednán v roce 2015 Komisí územního rozvoje a výstavby RMČ Praha 4 s nesouhlasným stanoviskem, územní řízení je přerušeno.
2. Bytový dům Dvorecká
Bytový dům s 5 NP a 3 PP při ul. Dvorecká namísto stávajícího
domu č. p. 460. Jedná se o dostavbu koncové sekce řadových
bytových domů. Návrh obsahuje 10 bytových jednotek, administrativní a obchodní plochy, 16 parkovacích stání v podzemní garáži, MČ Praha 4 nesouhlasí se stavbou, probíhá územní řízení.
3. Bytový dům Braník
Bytový dům členěn na severní objekt “A“ - šestipodlažní terasový objekt na dvoupatrové podnoži na nároží ul. V Podhájí
a Vysoká cesta a jižní objekt “B“ - třípodlažní samostatný
objekt v hloubi pozemku, navrženo 15 bytových jednotek,
30 garážových míst. Projekt ve fázi studie projednán v roce
2013 Komisí rozvoje RMČ Praha 4 s nesouhlasným stanoviskem, žádné řízení neprobíhá.
4.	Rodinná vila Nad Lomem
Přestavba stávající vily, rodinná vila se 2 NP a 3 PP, zastřešení plochou střechou, navržena 1 bytová jednotka, 4 garážová
místa, v roce 2015 projekt ve fázi studie projednán Komisí
územního rozvoje a výstavby RMČ Praha 4 – stanovisko nepřijato, žádné řízení neprobíhá.
5. Bytový dům V Podhájí – Nad Lomem
Výstavba bytového domu ve svažitém terénu po odstranění
stávajícího domu, dva objekty propojené mezipatrem, spodní

objekt 1 PP a 4 NP (mezipatro), horní objekt 2 NP, navrženo
9 bytových jednotek a 6 ateliérů, 23 parkovacích stání, záměr má pravomocné územní rozhodnutí.
6. Bytový dům V Podhájí 30
Výstavba bytového domu ve svažitém terénu po odstranění
stávajícího domu, nepravidelný členitý půdorys s terasami a lodžiemi, 1 PP a 4 NP, zastřešení plochou střechou, navrženo
10 bytových jednotek. Loni nesouhlas MČ Praha 4 se záměrem, územní řízení není ukončeno.
7.	Polyfunkční dům Jeremenkova
Výstavba polyfunkčního domu s 1 PP a 4 NP po odstranění
nevyužívaného objektu garáží a prádelny, navrženo 6 bytových jednotek, ubytovací zařízení s kapacitou 10 lůžek, obchodní a kancelářské plochy, celkem 21 parkovacích stání.
MČ Praha 4 se záměrem nesouhlasí, žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnuta - probíhá odvolací řízení.
8.	Dům seniorů Hudečkova
Záměr MČ Praha 4, dům seniorů s kapacitou 72 lůžek, objekt
s 1 PP a 3 NP, další prostory pro ordinaci lékaře, administrativu, stravovací zařízení, služby pro veřejnost, společenské místnosti, provozní zázemí budovy a údržbu autoprovozu, vydáno
pravomocné územní rozhodnutí, stavební řízení přerušeno.
9. Bytový dům Zelený pruh
Bytový dům, tři objemově heterogenní hmoty – 12 NP, 8 NP,
5 NP na společné podnoži s atriem uprostřed, cca 90 parkovacích
míst v podzemních garážích, projekt ve fázi studie předložen v roce 2015 Komisi územního rozvoje a výstavby RMČ Praha 4 - kvůli
námitkám komise projednání přerušeno, žádné řízení neprobíhá.
10. Bytový dům Kubištova
Bytový dům se 3 PP a 12 NP, dvě boční křídla dvoupodlažní

podnože, navrženo 52 bytových jednotek + 3 mezonety, obchodní plochy, ateliéry, přízemní objekt kavárny, v podzemních garážích 85 parkovacích stání. MČ Praha 4 se záměrem
nesouhlasí, probíhá územní řízení.
11.	Rezidence Zelený pruh
Čtyři 9-12 podlažní bytové domy na společné podnoži podzemního parkingu na místě stávající budovy polikliniky, navrženo 166 bytových jednotek a komerční prostory v parteru,
cca 228 parkovacích stání, v roce 2012 ukončen proces posuzování vlivu stavby na ŽP, od té doby žádné řízení neprobíhá.
12.	Rodinné domy Zelený pruh
Pět hmotově identických rodinných domů o 2 NP, v 1. PP
jsou umístěny garáže, projekt ve fázi studie projednán v roce
2014 v Komisi územního rozvoje Rady MČ Prahy 4 se souhlasem, žádné řízení neprobíhá.
13.	Rodinný dům Mezivrší
Rodinný dům s 1 PP a 2 NP, projekt ve fázi studie projednán
v roce 2016 Komisí územního rozvoje a výstavby RMČ
Praha 4 se souhlasem, žádné řízení neprobíhá.
14. Bytový dům Branická (1)
Bytový dům s 11 bytovými jednotkami, dva objekty – první v uliční
frontě se 2 NP a podkrovím, druhý částečně zapuštěný do svahu
s 2 PP a 2 NP, zastřešení sedlovou střechou, cca 13 parkovacích stání, v roce 2015 zastaveno územní řízení, žádné řízení neprobíhá.
15. Bytový dům Branická (2)
Bytový dům s 1 PP a 5 NP, navrženo 24 bytových jednotek
a komerční prostory v přízemí, 25 garážových míst a 12 parkovacích míst na terénu, projekt ve fázi studie projednán
v roce 2014 v Komisi územního rozvoje Rady MČ Prahy 4
s nesouhlasem, žádné řízení neprobíhá. 
(red)
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Kvalita života? I pro starší
Stárneme všichni a říkává se někdy, že to je jediná spravedlnost.
S touto skutečností se srovnáváme každý po svém, podle své
povahy a konkrétní životní situace. S čím se ale musíme srovnat
všichni a na co se musíme připravovat společně, je fakt, že
stárneme jako populace.
Podle některých odhadů se
Iva Kotvová,
zástupkyně starosty počet Evropanů ve věku 65
let a více v příštích 50 letech
téměř zdvojnásobí. Na území hlavního města
Prahy budou v roce 2050 tvořit lidé starší 65 let
téměř čtvrtinu obyvatelstva. V naší městské části, která je největším správním obvodem v Praze,
žije z celkového počtu zhruba 130 000 obyvatel
v současnosti přibližně 30 000 seniorů ve věku
nad 65 let, budeme-li uvažovat skupinu již od
60 let, jedná se dokonce o téměř 40 tisíc osob.
Stárnutí obyvatelstva je tedy jednou z velkých výzev dnešní doby, kterou se zabývají veřejné orgány,
tvůrci politik, vědci i neziskový sektor, a to na mezinárodní, evropské, celostátní či pražské úrovni.
Podpora zdravého a aktivního stárnutí je totiž nejenom v zájmu jednotlivců a kvality jejich života, ale
je také předpokladem toho, aby společnost vůbec

zvládla zvyšující se nároky na systém sociální péče
a podpory, na systém sociálního pojištění nebo na
poskytování zdravotně sociální péče.

Podpora zahrnuje mnoho služeb
V Praze 4 se o seniory staráme, oblast aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity je již delší dobu jednou z priorit. V rámci aktivizačních programů připravuje městská část pro seniory celou řadu
akcí, mezi něž patří tradiční ples pro seniory, oblíbená taneční odpoledne, koncerty, přednášky, vycházky Prahou a návštěvy muzeí a pražských památek. Senioři také využili pestré nabídky kurzů
v rámci projektu Zpátky do školy, který byl realizován již potřetí. Na jaře měli senioři možnost zakoupit si zlevněné vstupenky na plavání do areálu
Podolí nebo tam docházet na rehabilitační cvičení.
A nyní od května až do konce prázdnin mohou
chodit cvičit tai-či v parku na Pankráci.
Celý systém podpory a péče o lidi v seniorském věku však zahrnuje široké spektrum služeb, aktivit a programů poskytovaných různými
poskytovateli sociálních nebo zdravotních služeb. Služby jsou odstupňované podle míry potřeby profesionální nebo komunitní podpory, od
prevence a rehabilitace až po podporu na konci
života. Úkolem obce je rozvoj a provázanost ta-

kových služeb plánovat a podporovat.
Naprosto zásadní je při tom všem postupně
odstraňovat zažité stereotypy, jako je podceňování lidí v seniorském věku. Je také důležité
uvědomit si, že seniorskou populaci musíme
vnímat jako různorodou skupinu. Typický senior neexistuje. Lidé v této skupině se liší svým
věkem, zdravotním i funkčním stavem, rodinnou situací, vzděláním a profesními zkušenostmi, životním stylem, povahou.
Klíčové a společné však je, a výzkumy to dokládají, že lidé i v seniorském věku přirozeně
preferují žít život ve svém prostředí, doma. K tomu je zapotřebí vytvářet podmínky.
Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ),
zástupkyně starosty MČ Praha 4

■ MČ Praha 4 pravidelně organizuje pro svoje
seniory například výletní plavbu po Vltavě. Foto: Praha 4

Vláda hodila dokončení Pražského okruhu
přes palubu, Spořilov se bude dusit dál...
Z mnoha stran jsme poslední
dva roky slyšeli, jak je dokončení Pražského okruhu v jeho
jihovýchodní části nezbytné
a že stavba SOKP 511 Běchovice - dálnice D1 je takříkajíc
„na spadnutí“. Jen málokdo
by čekal, že výraz „na spadnutí“ se lehce změní na
„odpadnutí“.
Jan Schneider,
Jak jinak lze totiž chápat pozastupitel
stup současné vládní koalice
ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která na „doporučení“
Evropské komise ochotně vyřadila pro Prahu klíčovou dopravní stavbu z jedenáctky podobných,
pro které chtěla vyjednat výjimku ze starého posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Obyvatelé Spořilova a dalších pražských čtvrtí se tak
stanou obětí odporného kšeftu, kde na jedné
straně pomyslných misek vah je zoufalá snaha
rozpadající se vlády nepřijít o evropské dotace
a na druhé pak zdraví našich obyvatel.
Kdyby nešlo o lidi, tak bych považoval za velmi humorné, že se primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nechala o stavbě SOKP 511 přes média
slyšet, že: „Kdyby to bylo na Praze, jakože není,
tak by to bylo dávno hotovo. Je to bohužel státní
stavba.“ Zřejmě tím narážela na fakt, že dvěma
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klíčovým ministerstvům - dopravy a životního
prostředí - šéfují ministři za ANO.

Sliby se dýchat nedají
Podobně se proti zámyslu vlády vyřadit
SOKP 511 z vládních priorit postavil i její náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), když pro
média uvedl: „Praha dělá všechno pro to, aby se
začalo stavět, ale je to stavba státní, takže hlavní
slovo mají ministerstva životního prostředí a dopravy.“ Skoro jako by zapomněl, že kabinetu šéfuje a za jeho činnost odpovídá jeho stranický
kolega - premiér Bohuslav Sobotka. Právě ten
Sobotka, který 12. září 2014, tedy chvilku před
komunálními volbami, při své návštěvě Spořilova potvrdil zdejším obyvatelům prioritní zájem
státu na co nejrychlejším dokončení aktuální varianty Pražského okruhu, resp. stavby 511.
Na druhou stranu nelze Dolínkovi upřít, že se
do boje za Pražský okruh pustil již opravdu ostře.
Začal totiž připravovat opatření, která by vyhnala
kamiony z Prahy a z těch komunikací, kam těžká
tranzitní doprava opravdu nepatří. Je sice otázka
kam a zda nepůjde jen o vytloukání klínu klínem, ale alespoň něco. V době, kdy píšu tyto řádky, Dolínek dokonce vede mediální válku s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
(ANO), kterého výroky o Agrofertu a shánění do-

tací vytočily do běla a kde by mohlo dojít i na žalobu z nactiutrhání. Budu mu tedy při snaze
ochránit Prahu a Pražany držet palce!
Jak celá kauza okolo Pražského okruhu a jeho
stavby SOKP 511 dopadne, je zatím ve hvězdách
a bojím se, že těch unijních. Bylo by proto asi na
místě, aby Praha začala bez ohledu na partajní
knížky táhnout za jeden provaz a vláda bojovat
za lidi a jejich zdraví, a ne jen za dotace. Možná
je mé přání naivní, ale určitě si na něj vzpomenu
při dalších volbách, a to jak u těch „velkých“, tak
i komunálních, a věřím, že vy také.
Jan Schneider (Pro Prahu),
zastupitel MČ Praha 4

■ Kamiony budou zřejmě Spořilov dusit ještě
další roky… Foto: archiv

názory

„Podolský partyzán“ aneb milujme Čtyřku,
naše město má košatou historii
Přiznávám, nejsem rodilý Podolák, do Prahy 4 jsem se přiženil. Se svým okolím se stále
seznamuji, leccos jsem se dočetl a mnohé vyslechl od pamětníků a tyto skutečnosti
prohlubují moje pouto k Praze 4 a přinášejí zajímavá zjištění. Proto se chci s vámi
o jedno takové v letním vydáJaroslav Míth,
ní Tučňáka podělit.
radní
Před velkou budovou ZŠ
Nedvědovo náměstí stojí v keřích trochu zarostlá socha. Někteří lidé jí říkali Rudoarmějec,
zjevný omyl, vždyť nemá uniformu, ale civilní
šaty. Daleko více lidí jí však říká Partyzán nebo
Podolský partyzán a netváří se na ni moc pozitivně. To mně přišlo divné, vždyť jak by se u nás
ocitla socha partyzána, když na území celé Prahy 4 nepadnul v květnu 1945 ani jeden? Tak
jsem se se zvědavostí trochu začetl, trochu zaposlouchal a zjistil zajímavé skutečnosti. Na
místě, o kterém mluvíme, kdysi stávala římskokatolická fara. A jak víme, u církevních staveb
často vznikaly hřbitovy. Na začátku května 1945
byla chladno, na archivních snímcích ze začátku

povstání proto vidíme Pražáky v dlouhých kabátech. Na jeho konci se však udělalo velké teplo.
Márnice byly přeplněné, a proto byla na vhodných místech narychlo zřizována dočasná pohřebiště. Jedno takové vzniklo právě i ve zmiňovaném parčíku před školou, kde stávala fara. Teprve později byli padlí povstalci exhumováni
a pohřbeni na čestném pohřebišti v Braníku.
A ta socha? Není to rudoarmějec ani partyzán,
je to pražský povstalec, barikádník, umístěný na
tomto pietním místě na počest těch, kteří zde
padli v době povstání.

narazily na odpor, právě proběhly za povstání
jedny z nejtěžších bojů. A tak v seznamu padlých
povstalců jsou i cizokrajně znějící jména, jako
například Šariparov. Nejde o chybu, nebyli to rudoarmějci ani uprchlí zajatci. Byli to právě naši
místní bulharští zahradníci bojující v povstání.
Uznejte sami, není ta naše Praha 4 krásná
a zajímavá? Přeji všem spoluobčanům krásné léto a prázdniny.
Jaroslav Míth (ODS),
radní pro školství MČ Praha 4

Ztráty předčily krvavou pláž
A ještě pár zajímavostí k Pražskému povstání na
území Prahy 4. Věděli jste, že během povstání jen
na území Prahy 4 padlo více lidí než za invaze na
proslulé pláži Krvavá Omaha? Víte, že před válkou žila v Praze bulharská menšina, často provozující zahradnictví? Tak jako dnes často říkáme
místo jdu do večerky jdu k Vietnamci, se dříve říkalo místo jdu k zelináři jdu k Bulharovi. No,
a Praha 4 byla v roce 1945 okrajem Prahy. Na
Pankrácké pláni končila hustá městská zástavba
a začínala pole a zahrady. Zde, na hranicích Nuslí
a Podolí, kde německé posily SS z Benešovska

■ Socha upomíná padlé vlastence.
Foto: Martin Dudek

Boj o Pankráckou pláň pokračuje.
Jak se k občanské petici vysloví magistrát?
Unikátní projekt, který nastaví zcela novou laťku moderního metropolitního bydlení.
Tak píše o Rezidenčním parku Kavčí Hory investor, společnost Central Group. Řeč je
o plánovaném sídlišti s pěti
asi 70 metrů vysokými věžáky a obchodní zónou, které
mají stát vedle parku Na PanPetr Horálek,
kráci. Mezi lidmi ale převažuzastupitel
je strach z negativních dopadů na automobilovou dopravu, nedostatku parkovacích míst v ulicích, zničení panoramatu Prahy a ohrožení zeleně v parku.

UNESCO se bude divit
Vy, kteří jste přišli začátkem května na zasedání
komise územního rozvoje na Nuselskou radnici,
víte, co tam proběhlo. Pro ty ostatní to stručně
zrekapituluji. Docent Josef Štulc ze Státního památkového úřadu uvedl, že organizace UNESCO
v minulosti dala doporučení ohledně maximální
výšky budov (70 metrů) jen pro oblast tzv. pentagonu, nikoli pro pozemek mezi parkem a budovami České televize. Vyvrátil tak tvrzení in-

vestora i vedení radnice Prahy 4, že developerský projekt vyhovuje podmínkám UNESCO. Došlé připomínky k projektu v hlasování podpořili
pouze dva zástupci opozice včetně ČSSD. Koalice všechna usnesení zablokovala a přítomní zástupci investora ani neslíbili projekt přepracovat.

Někdo hází petentům
klacky pod nohy
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro interpelaci
na vyšší úrovni, tedy na zastupitelstvu hlavního
města Prahy. Den před zasedáním jsem náhodou
zjistil, že se změnil program – byl doplněn o projednání zmíněné petice proti projektu Central
Groupu. Použil se tedy stejný trik jako před zastupitelstvem Prahy 4, kdy se pro někoho nepohodlný
bod nestandardně zařadil doslova jen pár hodin
dopředu, aby se veřejnost nestihla zaktivizovat. Je
evidentní, že někdo politicky exponovaný se hodně snaží házet petentům klacky pod nohy.
Okamžitě jsem kontaktoval petiční výbor
a upozornil ho, že se druhého dne bude jejich
věc projednávat. Ukázalo se, že je nikdo na zasedání nepozval! Na magistrátu jsem pak
26. května zastupitele hlavního města ve dvou
vystoupeních upozornil na rizika developerské-

ho projektu. Snažil jsem se jim vysvětlit, co lidem vadí a čeho se bojí. (Úplnou verzi vystoupení si můžete přečíst na webu praha4.cssd.cz.)
Požádal jsem paní náměstkyni primátorky Petru
Kolínskou (Trojkoalice/Strana zelených), aby se
písemně vyjádřila, zda projekt podporuje
a schvaluje, nebo zda má jiný názor než její
straničtí kolegové z Prahy 4.

Většina lidí výstavbu odmítá
Osobně nebo přes e-mail jsme s kolegy z ČSSD
o projektu komunikovali asi se 150 lidmi z Pankráce, částečně i při sběru podpisů pod petici.
Nikomu (až na dva provokatéry) se plánovaná
výstavba nelíbila. Když je podle investora jejich
projekt tak skvělý a progresivní, kde jsou tedy
zástupy nadšených lidí a politiků, kteří by mu
tleskali a veřejně demonstrovali podporu? Vždyť
i na zastupitelstvu Prahy 4 politici stranící developerovi většinou mlčeli, mlžili nebo odváděli
pozornost jinam. Sociální demokraté každopádně prosazují radikální úpravu projektu. Radnice
musí v prvé řadě hájit zájmy lidí, ne developerských firem! Ukřičet ani uplatit se nedáme.
Petr Horálek (ČSSD),
zastupitel MČ Praha 4
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Předsedkyně Kontrolního výboru Marie Zacharová:
„Některé předvolební sliby politické strany nedodrží“
Kontrolní výbor (KV) MČ Praha 4, který zřizuje zastupitelstvo a volí jeho předsedu /předsedkyni a další
členy tohoto orgánu, kontroluje především plnění
usnesení zastupitelstva a rady, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem
městské části v samostatné působnosti a plní úkoly,
jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. KV předsedá zastupitelka Marie Zacharová (TOP 09), která má s prací
KV zkušenosti již z minulého volebního období.
Práce KV je jasně specifikovaná, takže čím se
zabýval v poslední době
a s jakými
výsledky?
KV se zabýval
Marie Zacharová, celou řadou témat a podnětů.
zastupitelka a předsedkyně Kontrolního Zmíním především jednací řád
výboru
výborů zastupitelstva a komisí rady. Původní jednací řád umožnil
veřejnosti zúčastnit se zasedání
výboru či komise, na kterých byly
zmiňovány osobní údaje pod podmínkou podpisu mlčenlivosti.
Jsem samozřejmě pro to, aby veřejnost mohla být přítomna na
těchto zasedáních, nemohu ale
souhlasit s podpisem mlčenlivosti,
protože dotyčného občana, který
tento závazek podepíše, nemůžeme legitimovat. Nevíme tedy, kdo
závazek opravdu podepsal, a v případě, že by mlčenlivost porušil,
nemůžeme ho postihovat. Představte si, že například komise, která má rozhodnout o přidělení sociálního bytu některému z členů
vaší rodiny, bude na zasedání za
přítomnosti veřejnosti zmiňovat
jeho osobní údaje, tedy rok narození, bydliště, lékařské diagnózy
apod. Z důvodu právní opatrnosti
ve smyslu porušení zákona
o ochraně osobních údajů jsem
proto oslovila Úřad pro ochranu
osobních údajů s žádostí o jeho
stanovisko. Úřad dal za pravdu mé
obavě z možných úniků osobních
údajů a na základě toho byl jednací řád přepracován. V případě projednávání osobních údajů ve výborech či komisích mohou tyto prohlásit zasedání za neveřejné. A jen
podotýkám, že zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí ze zákona.

STRANA 10

K vašim rukám určitě chodí i podněty od občanů. Co jste na zasedání KV museli řešit?
Řešili jsme stížnost občanů na výpověď nájemních smluv na 99 let na
pronájem pozemků pod domy, které
zprivatizovali. Někteří majitelé si už
pozemky pod svými domy koupili,
ostatní nabídku radnice na uzavření

ková a.s. Teprve pokud tyto nekonají, může se tím zabývat KV na základě stížnosti na nečinnost výše
jmenovaných.
Občané se na mne také často obracejí s tím, že se stali obětí předvolebních slibů. Je opravdu těžké pomoci jim vyřešit problémy, jejichž
vyřešení jim některé politické strany
slibovaly.
Jak často KV zasedá a kolik má
členů?
Scházíme se přibližně jednou měsíčně.
Kontrolní výbor má devět členů z řad
koalice i opozice. Jako předsedkyně
KV se snažím, aby KV plnil svoji funkci kontrolního a poradního orgánu zastupitelstva a děkuji všem členům za
přínosnou a věcnou spolupráci.

„Spolupracujeme s odbory napříč úřadem,
bez toho by naše práce nebyla úplná“
nájemní smlouvy na kratší dobu nebo na odkup odmítají. KV doporučil
Radě MČ Praha 4 urychlit agendu
spojenou s prodejem pozemků pod
privatizovanými domy a zvážit doplnění pravidel o možnost prodávat
pozemky za cenu dle znaleckého posudku s odkazem na zásady řádného
hospodáře.
Z kontrol, kterými se KV zabýval,
zmíním například kontrolu využívání služebních vozidel v souladu s nařízením tajemníka, kontrolu namátkově vybraných nájemních smluv
uzavřených městskou částí k nebytovým objektům, kontrolu vyřizování
interpelací, kontrolu jednání výborů
a komisí v souladu s jednacím řádem, pravidelnou kontrolu plnění
usnesení rady a zastupitelstva
a další.
Když se vrátím k občanům, měli
ještě nějaké jiné výhrady?
Podněty občanů se často týkají zhoršené kvality bydlení, nepředložení
informací podle zákona 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, a nečinnosti úřadu v řadě záležitostí. Některé podněty jsou oprávněné, jiné nikoliv. Je třeba upozornit,
že zhoršenou kvalitou bydlení se zabývají především odbor obecního
majetku, odbor kontroly a 4-Majet-

Adresují vám lidé stížnosti, které přímo nespadají do kompetence KV?
Ano, stává se to, především když jde
o stížnosti na nevyhovující bydlení.
Spolupracujete s odbory napříč
úřadem?
Samozřejmě, bez toho by naše práce
nebyla úplná. Spolupracujeme s odborem obecního majetku, s odborem
hospodářské správy, odborem kontroly a dalšími.
Pokud chci vědět, s jakým výsledkem KV můj podnět projedná, mohu se jeho zasedání zúčastnit?
Jistě, zasedání jsou veřejně přístupná,
stačí se přihlásit přes www.praha4.cz.
Jak jsem však již uvedla, může se stát, že
vzhledem k projednávání citlivých osobních
údajů prohlásíme zasedání KV za neveřejné.
V takovém případě
o tom přihlášené návštěvníky včas informuji, právě tak jako
o termínu, kdy jejich
podnět přijde na řadu.
Práce v KV pro vás
není ničím nezná-

mým, v minulém volebním období
jste spolupracovala s předsedou
KV. Máte tedy dostatek zkušeností
i znalostí. Je nějaký případ, který
nemůžete vytěsnit z hlavy?
Asi nejzoufalejší jsou případy lidí,
kteří žijí v zanedbaných obecních
domech. Oni by si byty nejraději odkoupili, ale Praha 4 se nemůže zbavit
veškerého movitého majetku, protože peníze z nájmu jsou důležitou položkou obecního rozpočtu.
Před očima mám například návštěvu
v bytě jedné paní, kde byla opakovaně naměřena vysoká vlhkost vzduchu. Její případ se řeší už přibližně
šestým rokem a teprve teď to vypadá, že se po dohodě městské části
a dotyčné paní dopracujeme k tomu,
že by jí mohl být přidělen nový byt.
Je třeba ale zdůraznit, že chyba
v tomto případě nebyla pouze na
straně městské části, která musí jednat podle zásad řádného hospodáře.
A takových případů tu, bohužel, máme více…
Vaše práce je především o kontrole. Co všechno musel KV ještě
prověřit?
Vyžádala jsem si podněty občanů
za určité období a zkontrolovala
jsem, zda jim bylo řádně zodpovězeno. Také jsem zkontrolovala, zda
výbory a komise jednají v souladu
s jednacím řádem. Doporučila
jsem, aby si ve výborech i komisích
schvalovali program. Umožní to
přehlednější práci všem zainteresovaným. Dále by měla zasedání začínat ve stanovený čas, aby se nestávalo, že občané, kteří se přišli
na zasedání podívat, museli čekat,
než se postupně členové sejdou.
(md)

■ Některé domy potřebují opravu, jako například Na Zámecké 408 v Nuslích.

sport

ŠACHOVÍ DOROSTENCI OAZY
PRAHA MISTRY REPUBLIKY
Ve Vlachovicích (Nové Město na Moravě) proběhl finálový turnaj extraligy Mistrovství ČR
dorostu v šachu. Poprvé ve svojí historii zde
zvítězil šachový klub PROMAT OAZA Praha,
který suverénním způsobem ovládl extraligovou sezónu 2015/2016. V 11 zápasech zaznamenal devět výher, jednu remízu a jedinou
prohru. OAZA celou sezónu odehrála v základní sestavě, bez jediného střídání, a téměř výhradně s vlastními odchovanci. Jediný hráč sestavy, Filip Nový, začal hrát šachy v Sokole Vyšehrad, za OAZU však nastupuje posledních
šest sezón. Všichni ostatní, Petr Hollan - Martin
Hollan - Michal Jelínek i sestry Kamila a Karin
Němcovy, se na aktuální šachovou úroveň vypracovali výhradně díky OAZE, ve které začínali hrát obvykle ve věku 7-10 let.
(red)

■ Úspěšným mladým šachistům pogratulovali v prostorách radnice zástupci starosty
Lukáš Zicha (vlevo) Iva Kotvová (uprostřed)
a Zdeněk Kovářík (vpravo). Foto: MČ Praha 4

SPORTOVCI POMOHLI THOMAYERCE
Sportovní nadšenci se zúčastnili
Běhu pro Thomayerku na podporu
dobrovolnického centra Lékořice.
Na akci, která se uskutečnila pod
záštitou zástupce starosty Zdeňka
Kováříka (ODS), se celkem vybralo
22 100 Kč, které budou použity
na realizaci výtvarných dílen na
Oddělení geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v ne(red)
mocnici. 

Pád z okna ukončil život
Františka Jakubce (60),
bývalého československého fotbalového
obránce, účastníka mistrovství světa 1982 ve
Španělsku, který svůj
fotbalový život spojil
s Bohemians Praha
Foto: archiv
a posledních 15 let
s AFK Slavojem Podolí Praha.
Místopředseda AFK Slavoj Podolí Karel Dvořáček
na známého fotbalistu zavzpomínal: „V Podolí
působil jako profesionální trenér mužstva dospělých i dětí a nejvíce se věnoval nejmenším, kteří
se sportem teprve začínali. Dalo by se vyjmenovat mnoho jeho dalších zásluh o sport, ale já
bych vyzdvihl i jeho povahu. Byl to rovný, usměvavý a férový člověk s mezinárodními zkušenostmi, které rád předával dalším. Právem patří do
fotbalového nebe.“
František Jakubec byl rovněž zakladatelem
systému kroužků klubu, fotbalových škol a mateřských školek, kde mohou sportovat všechny
děti bez rozdílu talentu a finančních možností.
V Praze 4 byly tyto kroužky založeny zatím v pěti školách a devíti školkách. Každý týden tímto
(red)
způsobem sportuje přes 500 dětí.

Dorostenci Steppu
Praha slaví

■ Účastníci běželi z plných sil. Foto: TN

Maratonci „doběhli“ na radnici

■ Vytrvalostním běžcům k jejich výkonům pogratuloval zástupce starosty Zdeněk Kovářík. Foto: Zdeněk Kříž

PODOLÍ ZTRATILO
TRENÉRA

Pražského běhu na 42,195 kilometru se
zúčastnilo i šest běžců z „velké“ čtyřky.
Lokálními šampiony se stali Jindřich Tučan z Modřan a Michaela Mertová z Písnice. Celkovým vítězem z MČ Praha 4 je
Monika Kováříková ze Lhotky, která běžela svůj první maraton v Čechách, celkově pátý.
„Atmosféra, organizace, scenérie i počasí neměly chybu, tudíž ve mně pražský
maraton zanechal jen příjemné vzpomín(md)
ky,“ uvedla Monika.

Podolský oddíl vodního póla Stepp Praha se dlouhodobě soustředí na práci s mládeží, a velkou odměnou mu je tak letos zisk hned dvou mistrovských titulů v nejvyšší celorepublikové lize.
Svůj premiérový titul vybojovali kadeti do sedmnácti let a o dva roky starší junioři úspěšně obhájili titul mistra ČR z loňské sezóny. Oba týmy potvrdily skvělou formu ve finálové nadstavbě, hráči
nedali soupeřům šanci a s jistotou si došli pro vytoužené zlaté medaile. Zásluhu na vítězném tažení si připsali i trenéři dorostenců Štěpán Rezek
a Prokop Ludvík, kteří se už nyní pomalu připravují na budoucí sezónu. V ní by chtěli tento výji(red)
mečný úspěch zopakovat.

GÓLY Z MALÝCH
KOPAČEK
Malí fotbalisté z mateřských škol se
utkali v turnaji, který proběhl v základní
škole Bítovská. Ceny nejlepším hráčům
a celkům pak předal zástupce starosty
(red)
Zdeněk Kovářík (ODS).

Foto: Zdeněk Kříž

■ Podporu dorostencům Steppu vyjádřil
i zastupitel Prahy 4 Pavel Caldr (druhý zleva), který týmu slavnostně poblahopřál na
domácím stadionu v Podolí. Foto: Stepp Praha
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rozhovor
Olympionik Jan Micka:

„Když vyhraju, koupím si byt v Praze“

Nejen příznivci plavání, ale i všichni patrioti Prahy 4 by měli mít v kalendáři
zatrženo datum 6. srpna. Tehdy se v Brazílii ponoří do olympijských vod
JAN MICKA (21), aby se pokusil vybojovat postup do finále plavecké soutěže
400 metrů volný způsob.
Martin Dudek

Foto: archiv JM

Olympiáda
už doslova
ťuká na
dveře. Jste
nervózní?
Ani ne. V 17
letech jsem
byl na předešlých
olympijských hrách
jako nejmladší český
účastník,
takže premiéru už mám
za sebou.

Letošní olympijské hry se konají v Rio de Janeiru.
Co o městě a o Brazílii víte?
Já se do Ria moc těším, hlavně na závody, abych
předvedl, co umím. A když budu mít volno, chci
se podívat na proslulou sochu Krista Spasitele
a poznat blíže místní přírodu, mám rád vysoké
kopce a skály. Navíc jsem v Jižní Americe dosud
nebyl.
Nebojíte se viru zika?
Ne, strach nemám.
Ani pověstné kriminality v Riu, kde každodenní okrádání turistů je běžnou realitou?
Já si myslím, že tam bude tolik lidí, že pochybuji, že by právě ke mně někdo přiběhl a něco mi
udělal. Olympijská vesnice, její okolí a i dějiště
her budou přísně střežené policií a armádou, tak
se nemám čeho obávat. Bude to tam v pohodě.
Připomeňte čtenářům vaše dosavadní největší
sportovní úspěchy…
Mými největšími úspěchy jsou dvě první místa
a jedno druhé na ME juniorů v roce 2013 v polské Poznani. Pak jsem byl dvakrát druhý a jednou třetí na MS juniorů v Dubaji. A nedávno
jsem skončil čtvrtý na seniorském mistrovství
Evropy v Londýně.
Na olympiádě budete startovat na 400 a 1500
metrů volný způsob. Máte šanci na medaili?
Samozřejmě bych nějakou medaili rád přivezl,
ale sebekriticky musím připustit, že to z této
olympiády asi ještě nebude. Udělám všechno pro
postup do finálové osmičky, hlavně na trati
1500 metrů volný způsob.
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To je startovní pole tak nabité?
Ano, soupeři jsou skutečně famózní. Ital Gregorij
Paltrinieri mi třeba v závodě na 1500 metrů volný způsob „ujel“ o 30 metrů, což je skutečně
o hodně. Já ho favorizuji na olympijské zlato.
U sebe doufám, že se mi na této trati podaří sundat ještě nějakou tu vteřinku a že se do finále
probojuji. Ale abych měl jistotu, musel bych zaplavat čas kolem 14:50 minut. A já mám, zatím
jako jediný Čech v historii, rekordní čas 14:58…

„Rodiče mi říkají, že je
lepší mne šatit než živit“
Přesto, zatím alespoň hypoteticky, připusťme,
že se na stupně vítězů postavíte. Víte už dopředu, za co byste utratil olympijskou prémii, která se pohybuje od 1,75 milionu do 525 tisíc
korun?
Asi bych peníze uložil do banky na horší chvíle
nebo si zažádal o hypotéku a koupil si menší
byt, abych se osamostatnil. Bydlím totiž pořád
s rodiči v Michli.

Každý sportovec si většinou vozí i nějaký talisman. Co vám má přinést štěstí?
Já mám několik talismanů. Pár malých plyšáků,
které vozím v pytlíku. A koňskou podkovu, kterou našel jeden z mých fanoušků v lesní louži.
Ale s ní přece neprojdete na letišti přes bezpečnostní rám!
Nosím ji v batohu a zatím jsem s ní všude v pohodě prošel.
Když jsme spolu před pěti lety dělali první
rozhovor, svěřil jste se, že si sílu dodáváte syrovým masem. Platí to stále?
Platí, rád si dopřeji tataráky a krvavé bifteky.
Životosprávu jsem nezměnil, s chutí se najím,
jen se musím více hlídat. Když jsem kvůli nemoci na týden přestal trénovat, nabral jsem
hned osm kilo. Rodiče mi říkají, že je lepší
mne šatit než živit.
Zbývá vám čas na nějaké koníčky?
Příliš ne. A když ano, na chalupě si rád zajdu na
ryby nebo se projedu na kole.

Hodně cestujete po světě a máte tedy srovnání.
Jaká je Praha 4 v porovnání s jinými
metropolemi?
To záleží na tom, z jaké strany a s čím to mám
srovnávat. Naposledy jsem byl v Londýně a moc
se mi tam nelíbilo. V Praze 4 je třeba více zeleně,
v Londýně jsou to samá sídliště, věžáky a administrativní budovy. Britská metropole má naopak
více linek metra a soupravy nejsou věčně přecpa■ V olympijském bazénu bude reprezentovat
né, jako je tomu u nás třeba na trati metra C
i Prahu 4. Foto: archiv JM
v úseku mezi I. P. Pavlova a Kačerovem. Ale
i když jsem poznal už kus světa, Praha 4 pro
mne zůstává nejlepší čtvrtí.
Vraťme se zpět k olympiádě. Do Brazílie poletíte s mezipřistáním přes 14 hodin. Nemáte
strach?
Nejdelší cesty jsem absolvoval do Thajska a do
Jihoafrické republiky, ty trvaly okolo 17 hodin
i s přestupem, tak doufám, že těch 14 hodin
uteče. S velkými letadly se nebojím létat, ale
občas mám problém s těmi menšími. Jakmile
se začnou klepat, mám obavy, že spadneme.
Naštěstí poletíme vládním speciálem.
A co se týče pohodlí, my sportovci máme
většinou problém vtěsnat se rameny vedle sebe, ale vždy se to nějak zvládne. Já mám v tomhle výhodu, jsem nejmenší plavec, tudíž nejvíce „skladný“.

Jan micka

• narozen 15. ledna 1995 v Praze
• od roku 2012 držitel dvou českých rekordů
v plavání na 400 m, 800 m a 1500 m volný
způsob
• na letních olympijských hrách 2012 v Londýně
byl nejmladším českým olympionikem a v plavání na 1500 m volný způsob se umístil na
24. místě
• na nedávném mistrovství Evropy v Londýně
skončil 4. na 800 metrů volný způsob v novém
českém rekordu 7:50,38 minuty a 5. na 1500
metrů volným způsobem v novém českém rekordu 14:58,62 (první Čech v historii, který pokořil magickou hranici 15 minut na 1500 vz)

kalendáriumnačervenec/srpen
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Pá 1. 7. – St 31. 8.

Po 25. - Pá 29. 7.

8. 8.30 – 17.00 hod. MINIŠKOLKA BABY OFFICE
Pro děti od 15 měsíců do 6 let, Krč.

Po 11. 7.

18.00–19.30 hod. JAK VÍCE JÍST, MÉNĚ VÁŽIT A UDRŽET
SI PEVNÉ ZDRAVí
Jak efektivně změnit životní styl, aby se zdravotní stav váš i vašich blízkých
zkvalitnil. Závěrem koktejlové pohoštění (RAW). Přednáší: MUDr. Milan Moskala,
Institut pro zdraví a rodinu. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.

Út 12. 7.

Út 26. 7.

20.00 hod. KONCERT BRUTUS
Žluté lázně.

St 13. 7.

20.00 hod. NA STOJÁKA
Žluté lázně.

Čt 14. 7.

16.00 hod. KONCERT KYTAROVÉHO TRIA
Kytarové trio Altera Pars (ve složení Daniel Amcha, Ondřej Čihák
a Ladislav Trylč) zahraje průřez hudebními žánry. Vstup zdarma.
Nemocniční kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
17.00-19.00 hod. MINDFULNESS LEKCE – PRÁZDNINOVÁ
OCHUTNÁVKA
2. lekce Body scan – procházení těla - chceme-li žít tady a teď,
musíme vzít naše tělo „do hry“. Přijďte si vyzkoušet, jak nám může
naše tělo pomoci se snadným usínáním a znovuusínáním, když nás
v noci honí myšlenky. 1 lekce 300 Kč/ 4 lekce 1050 Kč. Baby Office.
16. 7. 10.00–20.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TJ
KOTVA BRANÍK
Vyzkoušíte si seakajak nebo kanoepolo pod dohledem zkušených, dozvíte se zajímavé informace či jak naplnit volný čas
svých dětí. TJ Kotva Braník, U ledáren 55. Info na tj.kotva@
atlas.cz, www.facebook.com/events/697716690368548/

18.00–19.30 hod. PŘIROZENÁ KOMUNIKACE ANEB JAK
SPOLU MLUVIT, ABY NÁM BYLO DOBŘE
Návody, jak zlepšit vztah k sobě, dětem i ostatním členům rodiny.
Praktické ukázky, jak tvořit nové vzorce komunikace a tím získat
láskyplnější vztahy. Přednáší: Hana Brodinová, autorka knihy Mami,
tati, jak si spolu povídáme a projektu Bílá oáza, www.bilaoaza.cz.
Pouze rezervace na 733 761 059, vstupné 70 Kč. KLUB ZDRAVÍ
Lhotka.

Út 2. 8.

17.00-19.00 hod MINDFULNESS LEKCE – PRÁZDNINOVÁ
OCHUTNÁVKA
3. lekce Hostinský dům pro náročné emoce – abychom mohli náročné emoce zvládnout a ony neovládaly nás, musíme je přijmout.
Že jste to zkoušeli a nejde to? Přijďte se naučit jednoduchou i zábavnou techniku, jak se se svými emocemi potkat a spřátelit. Lekce
300 Kč/ 4 lekce 1050 Kč. Baby Office.
20.00 hod. KONCERT GARAGE A TONY DUCHÁČEK
Žluté lázně.

Út 9. 8.

20.00 hod. KONCERT UŽ JSME DOMA
Žluté lázně.

Po 15. - Pá 19. 8.

9.00–9.45 hod. LETNÍ TVOŘIVÉ HRÁTKY
Týdenní kroužek pro děti od cca 2 do 4 let a jejich rodiče. Každý
den děti vystřídají zpívání, hraní na hudební nástroje, hry, tanečky,
cvičení a tvoření zaměřené na rozvoj jemné motoriky a dětské
fantazie. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

Út 16. 8.

Čt 28. 7.

20.00 hod. KONCERT PRECEDENS
Žluté lázně.

So

9.00–9.45 hod. LETNÍ TVOŘIVÉ HRÁTKY
Týdenní kroužek pro děti od cca 2 do 4 let a jejich rodiče. Každý
den děti vystřídají zpívání, hraní na hudební nástroje, hry, tanečky,
cvičení a tvoření zaměřené na rozvoj jemné motoriky a dětské
fantazie. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

18.00–19.00 hod. JAK ŘEŠIT VZTAHOVÉ KONFLIKTY
Základní pravidla řešení konfliktů a co dělat, aby k nim tak často
nedocházelo. Návody, jak nakládat s hněvem a jak vztahy stále
vylepšovat. Závěrem ochutnávka smoothie (RAW). Přednáší: Jan
Libotovský, KC Klíč. Vstupné dobrovolné. KLUB ZDRAVÍ Lhotka.

17.00–19.00 hod MINDFULNESS LEKCE – PRÁZDNINOVÁ
OCHUTNÁVKA
4. lekce - Cvičení, běh nebo procházku můžeme využít mnohem
více, než si myslíme. Uplatníme-li mindfulness při pohybu, porozumíme signálům našeho těla a tělo se stane naším spojencem pro
využití intuice. Lekce 300 Kč/ 4 lekce 1050 Kč. Baby Office.
20.00 hod. KONCERT VLTAVA
Žluté lázně.

Út 30. 8.

20.00 hod. KONCERT PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
Žluté lázně.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3, 6.
patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz, www.facebook.
com/babyoffice.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info tel. 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle
e-mail: info@hernickalumpik.cz
tel: 731 464 889 - do herničky, tel: 773 898 855 - info narozeniny
akce (po-pá 10:00-18:00)

ZAČÍNAJÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
LÉTO S BEACHEM
Beachklub Pankrác připravil pro děti 4-16 let
prázdninové příměstské kempy. Tábory povedou zkušení trenéři a účastníci budou rozděleni do skupin podle věku a sportovní úrovně.
Trénovat a hrát se bude ve třech fázích a celý
týden zakončí odpolední páteční turnaj a soutěže, ve kterých nejlepší získají diplomy a ceny. Více informací na beachklub.cz.  (red)
Kdy: 18 -22. 7., 25.-29. 7., 1.-5. 8., 8.-12. 8

Ilustrační foto: Beach Pankrác

Kde: Beachklub Pankrác, Horáčkova 1100
Cena: 2800 Kč, v ceně je oběd a pitný režim.

Báje a pověsti ve Žlutých lázních
Areál Žluté lázně v Podolí otvírá od začátku prázdnin příměstské tábory. V letošním
roce se zaměří na individuální potřeby dítěte a nabídne projektové dny na téma české báje a pověsti. Příměstské tábory Sluníčka se školkou začínají 1. července a potrvají do 31. srpna.
Tábory mohou navštívit děti ve věku od
čtyř do deseti let. Malé táborníky čeká

Běháme
i o prázdninách!

sport, relaxace, kulturní naučné či výtvarné programy, soutěže, zábava nebo se mohou zapojit do projektových dnů. Rodiče
mohou využít vždy celý týdenní turnus nebo jen jeden den (á 700 Kč), vždy od sedmi do devatenácti hodin. Výhodou tábora
je vlastní kuchyň, která umožňuje přípravu
jídel pro děti s omezením i denní režim,
kdy spí doma.
(red)
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Nuselská radnice hostila přednášku o islámu
Koncem května proběhla pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy
(STAN – Tučňák) zajímavá přednáška s názvem „Imigrace a integrace
očima českého muslima“, kterou pořádala zastupitelka a předsedkyně
Kontrolního výboru Marie Zacharová (TOP09) a spolek občanů PRAHA 4 BEZPEČNÁ v prostorách Nuselské radnice.
Přednášejícím byl učitel francouzského, italského a arabského jazyka Hatem Berrezouga, absolvent italské a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který již 18 let žije v České republice.
Přednášky se zúčastnilo přes třicet účastníků, z toho mnoho zastupitelů napříč politickým spektrem, kteří si vyslechli pravdy a nepravdy
o islámském náboženství, kultuře, historii a jakým způsobem by měla
probíhat integrace muslimů v Evropě.
Přednáška měla velmi kladnou odezvu a již nyní se připravuje další
setkání.
(red)

■ Přednáška se uskutečnila pod záštitou zástupce starosty
Lukáše Zichy (vlevo), zorganizovala ji zastupitelka Marie Zacharová
a zúčastnili se jí například i zastupitelé Petr Kučera a Patrik Šebesta.
Přednášející Hatem Berrezouga uprostřed. Foto: MČ Praha 4

Akci „Habrovka přátelská rodině“ ukončily rozmary počasí
Koncem května se v krásných prostorách zahrady u kostela sv. Františka z Assisi v Krči
konal v pořadí již 5. ročník akce mezigeneračního setkávání občanů MČ Praha 4 „Habrovka
přátelská rodině“.
Od 14.00 hodin byla pro děti i seniory připravena spousta soutěží či znalostních kvízů,
dále kouzelník, malování na obličej, výtvarné
dílničky a další zajímavý program. Hudební
doprovod zajišťovala kapela Nanovo a pro
všechny bylo připraveno malé občerstvení.
A vyhrát se dala spousta dobrot či malých dárečků, jako pastelky, pexesa, omalovánky či
rozvrhy. Snahou pořadatelů bylo přispět
i k ekologické výchově, proto byly přistaveny
barevné kontejnery na plasty a biologický od-

Úspěch žáků v soutěži
AntiFETFest 2016
V celopražském kole 9. ročníku soutěžního
festivalu videosnímků s tematikou rizikového
chování AntiFETFest, který vyhlašuje pro žáky
škol, školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež pražský magistrát, zazářily dva snímky ze „Čtyřky“.
Snímek vytvořený pěti žákyněmi ZŠ Ohradní
(Dominika Částková, Denisa Burková, Aneta
Vyskočilová, Karolína Junková, Lucie Miláčková) „Vidíte nám do hlavy“ se umístil na krásném druhém místě a Karolína Bímová ze SŠ
Kavčí hory získala zvláštní cenu za svůj herecký výkon ve snímku „Ztratit lásku“.
K úspěchu jim pogratulovala předsedkyně
Výboru pro bezpečnost Prahy 4 Lucie Michková a radní pro školství Jaroslav Míth (oba
ODS). Jedním z hlavních partnerů cen pro vítěze byla společnost Barrandov Studio a.s.,
která žákům zajistila prohlídku ateliérů. (red)
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■ Děti plnily soutěžní úkoly i za pomoci
dospělých. Foto: Praha 4

pad. Novinkou byla také instalace knihobudky, kam děti ze škol mohly přinést některou
již přečtenou knihu ze své knihovničky a vypůjčit si jinou. „Habrovka“ si už si našla svůj
okruh zájemců, již před druhou hodinou dorazily děti ze školních družin, maminky s kočárky, ale též několik seniorů. Akci slavnostně zahájila Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty, a pak už se děti pustily do
plnění soutěžních úkolů či výtvarné činnosti.
Senioři luštili křížovky a vyplňovali zábavné
testy či jen poslouchali veselé písničky. Bohužel příchod prudké bouřky, silného deště
a krupobití donutil organizátory tuto pěknou
akci předčasně ukončit, což byla jistě velká
škoda.
(red)

Do parku Na Pankráci přišly na oslavu Dne
dětí stovky školáků
Městská část Praha 4 připravila na čtvrtek
9. června v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
pestrý program plný zábavy, her i poučení. Součástí akce pro děti i jejich rodiče byly v parku
Na Pankráci prezentace policistů, strážníků či
hasičů formou ukázek vybavení, výcviku a zajímavých testů. Děti lákala i řada stanovišť, kde se
v rámci ekologické výchovy prezentovaly organizace, které mají v Praze na starosti třeba zeleň, záchranu zraněných živočichů nebo nakládání s odpady a které pro děti připravily spoustu
soutěží.
Hlavním lákadlem měly být dopoledne fenka
Rozárka či ukázky výcviku služebních psů, ale
velmi jim konkuroval velký nafukovací kukavůz,
na který se stála fronta. Nakonec ale na plné čáře zvítězila konkurence v podobě „bublináře“
a „balónkáře“. Za prvním a jeho duhovými bublinami neúnavně běhaly desítky dětí a u druhého na meče a zvířátka z balónků čekala ještě
delší fronta než na skákací kukavůz. Odpoledne

■ U dětí vzbudil největší zájem „bublinář“.
Foto: MČ Praha 4

byla zlatým hřebem programu prezentace výcviku koní městské policie.
Na dětský den se přišli z naší radnice podívat
i starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), radní
Zdeněk Pokorný a Ondřej Růžička (oba STAN –
Tučňák).
(red)
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PesFest BYL VĚNOVÁN čtyřnohým kamarádŮm
Majitelé a milovníci psů se počtvrté sešli v parku Na Pankráci na dalším ročníku PesFestu, celodenním festivalu věnovaném čtyřnohým společníkům člověka.
„Psi jsou od dětství součástí naší rodiny a PesFest je poděkováním všem pejskům za jejich
přátelství,“ uvedla zastupitelka a organizátorka
PesFestu Lucie Michková (ODS) a dodala: „Jako
vždy i letos měla akce, kterou připravila městská
část Praha 4, charitativní podtext. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem účastníkům, kteří
přispěli na psí útulky jakýmkoliv darem.“
V programu PesFestu, který moderoval Jan
Musil, byly jako obvykle zastoupeny různé soutěže, včetně té o největšího psího sympaťáka,
a ukázky agility, nechyběly obchůdky s chovatelskými potřebami, odbornými knihami a hračkami a představily se služby pro psy a charitativní organizace, které se starají o zvířata v nouzi. Návštěvníky možná překvapil stánek se psí
zmrzlinou a také je potěšila novinka – celodenní
kynologická poradna pod vedením Pavla Bradáče.
(red)

■ Festivalu přálo teplé počasí a o soutěže i ukázky psích dovedností byl velký zájem. Foto: Zdeněk Kříž

FESTIVAL KALEIDOSKOP PODPOŘIL INTEGRACI
Přispět ke vzájemnému poznání obyvatel různého původu a zvyklostí bylo cílem multikulturního festivalu Kaleidoskop, který v sobotu 11.
června uspořádala městská část Praha 4 v parku
Na Pankráci.
Návštěvníci mohli celý den poznávat jiné kultury, ochutnat tradiční i méně tradiční pochoutky mezinárodní kuchyně, zúčastnit se workshopů pro děti i dospělé a pobavit se při pěveckých
a tanečních vystoupeních. Festival byl spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy
a záštitu nad ním převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.
„Spolu s námi žije v Praze 4 stále více Ukrajinců, Rusů, Vietnamců a dalších zástupců menšin a my chceme, aby se dobře integrovali do
naší společnosti, naučili se jazyk a poznali naše
zvyky. Zároveň chceme, aby se s námi podělili
o své kulturní tradice,“ uvedl starosta Petr Ště-

upozornili na potřebu bezproblémového soužití
a podpořili vzájemnou toleranci a respekt.“

Žije tu nejvíce cizinců

■ Součástí festivalu byla cizokrajná taneční vystoupení. Foto: Praha 4
pánek (Trojkoalice/SZ) a pokračoval: „Akce, jako je Kaleidoskop, pořádáme proto, abychom

Podle statistik MV ČR žije v Praze 4 celkem
15 579 cizinců (8 441 s trvalým pobytem,
7 138 s přechodným pobytem) a jejich počet
dále roste. V absolutních číslech je tak Praha 4 městskou částí s největším počtem
cizinců.
„Chápeme, že jazyková bariéra může být
velkým problémem při vzájemných kontaktech našich obyvatel, a proto jsme loni zahájili
projekt Žijeme na čtyřce společně, jehož součástí byly jazykové kurzy Integračního centra
Praha pro dospělé cizince. Ty budou pokračovat i letos,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.
Informace o jazykových kurzech najdete
v tomto čísle na str. 17.
(red)

DOST SLUŠNEJ DEN POBAVIL DĚTI
Začátkem června proběhla v areálu Vltavanů a na přilehlé
louce akce nazvaná Dost Slušnej Den, kterou pořádala
MČ Praha 4 společně s Hobby centrem 4. Dost Slušnej
Den byl vyvrcholením kampaně Za slušnost na cyklostezkách, kterou MČ Praha 4 realizovala v dubnu a květnu.
Během báječného odpoledne si malé i větší děti mohly
vybrat z celé řady soutěží, kreativních dílen a další zábavy. Po nasbírání soutěžních razítek pak proběhlo losování
se starostou MČ Praha 4 Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/
SZ), který vyhlásil 15 vítězů hezkých cen. Na pódiu si návštěvníci užili skvělá vystoupení, například oblíbené ka- ■ Děti mohly vyzkoušet i kontaktní
pely Sebastian.
(red) sporty. Foto: MČ Praha 4

■ Vítězům předával ceny starosta Petr
Štěpánek. Foto: MČ Praha 4
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senioři
BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu

Dne 28. června oslaví 70. narozeniny

Marie Veselá z Pankráce
K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme
hodně zdraví, pohody, klidu a spokojenosti v dalších letech. Manžel a dcery
s rodinami.

Dne 5. července oslaví 80. narozeniny

JAROSLAV VOKURKA
ze Spořilova
Hodně zdraví a životní pohody přejí
vnoučata Alenka, Vašek, Hanka a Pavel
s rodiči a manželka Jarmila.

Dne 8. července oslaví 88. narozeniny

Ladislav Vašek z Braníku
Celý život zasvětil lidovému tanci a pedagogice. Hodně zdraví a spokojenosti
přeje dcera Pavlínka, rodina a přátelé.

Dne 8. července oslaví 95. narozeniny

Anna Benešovská
z Pankráce
Blahopřání posílají synové Jan
a Jaroslav s rodinami včetně pravnoučat Vítka, Stáni, Olivera, Vavřince,
Laděnky a Toníka.

Dne 12. července oslaví zlatou svatbu manželé

Josef a Božena
Melvaldovi ze Lhotky
Vše nejlepší do dalších společných let přejí vaše děti Lenka,
Radka, Šárka a Josef.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

KULATINY VÝZNAMNÉHO
SBORMISTRA
Čestmír Stašek z Prahy 4, sbormistr a pedagog, oslaví
21. srpna 90. narozeniny. Dětskými pěveckými sbory
pod jeho vedením prošlo přes 7 000 dětí. Nejdéle se věnoval Dětskému pěveckému sboru Československého
rozhlasu a zejména Pražskému dětskému sboru, který
v roce 1948 založil a až do ukončení činnosti v roce
2009 vedl. Za svou činnost byl opakovaně oceněn.  (red)

■ Čestmír Stašek natočil s dětskými pěveckými sbory přes 600 nahrávek pro
Československý rozhlas a Československou
televizi. Foto: archiv
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ZEMŘEL VÝTVARNÍK ADOLF BORN
V rodinném kruhu zesnul koncem května známý
český výtvarník, čestný občan Prahy 4 Adolf Born.
Bylo mu 85 let.
„Některé zprávy se neříkají snadno a tato k nim
bohužel patří," uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „V krátkém čase nás navždy opustily
tři nenahraditelné osobnosti, tři čestní občané naší městské části, a především lidé, kteří byli svým
přístupem k životu a společenskou odpovědností
příkladem nám všem,“ dodal.
Přední český malíř, ilustrátor a grafik se narodil
Foto: Martin Dudek
12. června 1930 v České Velenici. V letech 1950 až
1955 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a ihned po škole začal kreslit karikatury a ilustrovat knížky. K jeho nejkrásnějším patří
ilustrace ke knihám Robinson (Daniel Defoe), Muž s dýmkou a houslemi (Arthur Conan Doyle) nebo Pipi Dlouhá punčocha (Astrid Lindgrenová). Bornova schopnost vcítit se do daného tématu a respektování atmosféry předlohy z něho učinila skutečného mistra svého oboru. Stejnou popularitu
jako ilustrace knih získala Bornovi i jeho práce v animovaném filmu. Výtvarně spolupracoval na
65 filmech, z nichž Žofka a spol., a především Mach a Šebestová se staly českou animovanou klasikou.
V roce 2003 byl Adolf Born oceněn prezidentem republiky medailí Za zásluhy I. stupně. Městská
část Praha 4 mu udělila čestné občanství v roce 2009. 
(red)

OSLAVILA ÚCTYHODNÉ
JUBILEUM
„Klub stoletých“ se v Praze 4 rozrostl o Mariannu Důrasovou, která 7. června oslavila
toto úctyhodné životní jubileum. V den jejích 100. narozenin jí přišel osobně popřát
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. S vitální dámou si pak hezky popovídali o lyžování
a zavzpomínali na Špindlerův Mlýn a okolí, který oba dobře znali.
(red)

■ Se starostou Petrem Štěpánkem
se na závěr jeho návštěvy stoletá
oslavenkyně rozloučila s tím, že se na
něj za rok opět těší a aby nezapomněl.
První muž radnice slíbil, že se tak určitě nestane. Foto: MČ Praha 4

Léto v Centru Elpida
Letní kurzy angličtiny
od začátečníků po konverzaci
úterky a čtvrtky dopoledne po celé léto

Pokud je vám už víc než 55 let a chcete spoléhat na svůj
mozek, být dlouho soběstační a setkávat s novými přáteli,
přijďte na Gymnastiku myšlení.

WINDOWS 10
úterý 12. 7. 12:30–15:30, čtvrtek 18. 8. 9:00–12:00
Nahuštěný průvodce po hlavních změnách nového systému
Windows 10.

Výtvarné dílny s arteterapeutickými prvky
úterý 19. 7. 15:00–17:30
Pokud vám umění a různé výtvarné techniky dělají velkou radost, pojďte tuto radost sdílet.

VELKÝ OPAKOVACÍ KURZ
18. – 22. 7. Po až Pá 9:00–11:00
Opakování všeho, co chcete umět na PC.

Tajemné kouzlo šerosvitu a temnosvitu
úterý 16. 8. 15:00–17:00
Co potřebuje dobrý obraz?

Letní Gymnastika myšlení
čtvrtek 14. 7. 10:00-12:00
středa 10. 8. 10:00-12:00

Tablet a smartphone HELP pro seniory
středy 17. 8. a 20. 7. 12:45–14:15
Individuální poradna se specialistou O2 Guru zdarma.

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

vzdělání

KURzY ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE
V letošním roce bude ÚMČ Praha 4 ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s. (dále jen ICP) realizovat projekt s názvem „Žijeme na
čtyřce společně 2016“, který je zaměřen na podporu integrace cizinců.
Projekt je spolufinancovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR.
Dílčí projekt realizovaný ICP nese název „Češtinou k integraci 2“ a nabízí výuku českého jazyka cizincům, kteří žijí na území Prahy 4. Znalost jazyka je totiž základním předpokladem pro
komunikaci se spoluobčany - tedy pro socializaci a život v místě nového bydliště.
ICP, které sídlí a působí v Praze 4 od roku
2012, uspořádá pro začátečníky celkem tři kurzy
ČJ pro dospělé v rozsahu 50 vyučovacích hodin.
Kurzy budou zdarma (je však nutné zaplatit

vratnou zálohu 500 Kč) a budou probíhat od září do prosince 2016 dvakrát týdně v podvečerních hodinách v prostorách základních škol nedaleko stanice metra Budějovická. Navíc letos
proběhne i letní přípravný kurz českého jazyka
pro žáky a žákyně základních škol.

Các khóa học tiếng Séc
cho người nước ngoài

Courses of Czech
language for foreigners

Năm nay, ủy ban thành phố Praha 4 với sự hợp tác
với Trung tâm hội nhập Praha (ICP) sẽ thực hiện dự
án „Chúng ta sống cùng nhau tại Praha 4“ vơi mục
đích hỗ trợ người nước ngoài hội nhập vào xã hội
trên lãnh thổ Praha 4. Một phần của dự án này là các
khóa học tiếng Séc cho người nước ngoài. Dự án
được tài trợ một phần nhờ Bộ Nội vụ Cộng hoà Séc.
Dự án nhỏ được thực hiện bởi ICP mang tên
„Hội nhập qua tiếng Séc 2“ được tập trung vào việc
giảng dạy tiếng Séc cho người nước ngoài sinh
sống tại Praha 4. Kiến thức về ngôn ngữ là điều cần
thiết để giao tiếp với người dân bản địa - giao lưu
trong xã hội và cuộc sống ở nơi cư trú mới. Vì lý
do này, chúng tôi xem việc rất quan trọng là mở
rộng các khóa học dành cho người nước ngoài
không nói tiếng Séc, đó là điều cơ bản để có thể
chung sống tốt với nhau. Tổ chức mà thực hiện các
khóa đó là Trung tâm hội nhập Praha (tiếp theo
ICP) – tổ chức phi chính phủ mà đã được thành
lập bởi tòa thị chính Praha vào năm 2012 và đã
hoạt động trên lãnh thở Praha 4 từ năm đó.
ICP sẽ tổ chức 3 khóa học tiếng Séc, mỗi khóa
kéo dài 50 tiếng học. Các khóa học này đều dành
cho những người mới học tiếng Séc và miễn phí.
Trong tiết học dầu tiên những người tham gia sẽ
phải đóng 500Kč tiền đăng ký hoàn lại. Khoá học
sẽ bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2016, mỗi
tuần hai lần vào tầm giờ chiều tối tại 2 trường phổ
thông gần bến tàu điền ngầm „Budějovická“, đường
C – trường phổ thông Poláčkova và Bítovská.
Ngoài ra, năm nay vào mùa hè cũng sẽ có một
khóa học chuẩn bị tiếng Séc cho học sinh tiểu học.
Nếu bạn là người nước ngoài và sống ở Praha 4
thì bạn có thể đăng ký vào các khóa học tiếp theo:
Khóa học cho những người có tiếng mẹ đẻ Sla- vic:
T2 và T4, 17:30 – 19:00, Trường phổ thông Poláčkova
Khóa học cho những người không có tiếng mẹ
đẻ Slavic: T3 và T5, 17:30 – 19:00, Trường phổ
thông Bítovská
Khóa học cho những người nói tiếng Việt: T2
và T4, 17:30 – 21:00, Trường phổ thông Poláčkova
Khóa học dành cho học sinh tiểu học: 15.- 26. 8.,
4 giờ học tầm buổi sáng, trường tiểu học Bítovská.
Hãy đăng ký vào khóa học qua e-mail praha14@
icpraha.com hoặc số điện thoại +420 775 553 188.
Chỗ đăng ký khoá học có giới hạn!

This year, municipal district Prague 4 organizes integration project „We are living in Prague 4 together“. One part of this project are courses of Czech
language for migrants who live in Prague 4. Courses will be realized by Integration center Prague
(ICP) – public benefit organization founded by
Pragues’ City Hall in 2012, which offers its services
in Prague 4 since 2012.
ICP will organize 3 courses of Czech language, each
course will be 50 class hours long. Courses are intended for beginners and are free of charge (although refundable deposit of 500 Kč is required).
Courses will be held twice a week in the evenings
from September to December 2016. Classrooms
are near line C underground station Budějovická –
at the primary schools Poláčkova and Bítovská.
In additon to the classes for adults, this year we
are opening one summer course of Czech language
for primary school students.
If you are a foreigner and you live in Prague 4
then you can enrol for the following courses:
Course for migrants from Slavic languages
speaking countries: Mon, Wed, 17:30 – 19:00,
ZŠ Poláčkova
Course for Vietnamese migrants: Mon, Wed
19:30 – 21:00, ZŠ Poláčkova
Course for migrants from non-Slavic languages speaking countries: Tue, Thu 17:30 –
19:00, ZŠ Bítovská
Course for primary school students: mornings
15. - 26. 8., ZŠ Bítovská
Register for the courses via email praha14@
icpraha.com or phone +420 775 553 188. Number
of students is limited.

Pokud jste cizinec/cizinka žijící v Praze 4,
můžete se zapsat do následujících kurzů:
Kurz pro slovansky hovořící migranty:
PO a ST 17:30–19:00, ZŠ Poláčkova
Kurz pro vietnamsky hovořící:
PO a ST 19:30–21:00, ZŠ Poláčkova
Kurz pro neslovansky hovořící:
ÚT a ČT 17:30–19:00, ZŠ Bítovská
Kurz pro žákyně a žáky ZŠ: 15.- 26. 8., vždy
4 vyučovací hodiny v průběhu dopoledne,
ZŠ Bítovská.
Na kurzy se registrujte prostřednictvím e-mailu
praha14@icpraha.com nebo tel. +420 775 553 188.
Kapacita kurzů je omezena!
(red)

Курсы чешского языка
для иностранцев
Городская районная администрация Праги 4
осущестляет в этом году проект «Мы живем в Праге
4 вместе», целью которого является поддержка
интеграции иностранцев. Данный проект включает
в себя курсы чешского языка для иностранцев,
проживающих на территории Праги 4. Курсы
организует Интеграционный Центр Прага (ИЦП) –
некоммерческая организация, основанная
Магистратом города Прага, которая предлагает свои
услуги в этом районе с 2012 года. Речь идет о 3
курсах чешского языка для начинающих (50 академ.
часов каждый). Курсы бесплатные, но в начале
взымается возвратный залог в размере 500 крон.
Курсы будут проходить с сентября по декабрь 2016
года два раза в неделю в вечернее время в
помещениях начальных школ, находящихся
недалеко от станции метро «Budějovická» (ZŠ Poláčkova и ZŠ Bítovská). В этом году ИЦП предлагает
также подготовительный курс чешского языка
для учеников начальных школ. Если вы
иностранeц, проживающий в Праге 4, то вы
можете записаться на один из следующих курсов:
Курс для людей с родным славянским
языком: ПО и СР с 17:30 до 19:00, ZŠ Poláčkova
Курс для людей с родным вьетнамским
языком: ПО и СР с 19:30 до 21:00, ZŠ Poláčkova
Курс для людей с родным неславянским
языком: ВТ и ЧТ с 17:30 до 19:00, ZŠ Bítovská
Курс для учеников начальных школ: 15. - 26.
8., занятия будут проходить в первой половине
дня (по 4 академ. часа каждое), ZŠ Bítovská
Регистрация на курсы осуществляется по
электронной почте praha14@icpraha.com или по
тел. +420 775 553 188. Количество мест ограничено.

■ Loňské kurzy českého
jazyka byly úspěšné a pořadatelé věří, že tomu tak bude i letos. Foto: archiv
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červenec/srpen

kultura/společnost

V BRANÍKU OŽIJE DIVADLO A ZAHRAJE SI I WERICH!
Do branického Dominikánského dvora můžete přes celé léto i na podzim zajít nejen na pivo,
ale i za kulturou. Pod záštitou zástupce starosty
Lukáše Zichy (STAN – Tučňák) zde vznikl Letní
Divadelní Dvůr (LDD).
Dramaturgie LDD bude zaměřena na francouzskou romantickou (případně komediální) tvorbu.
„Chceme divákům nabídnout programové vyvážení Shakesperovských slavností a dalších letních
scén. Na žánr komedie dell´arte padla logicky volba proto, že se jedná o styl, který je téměř ideální

na divadelní scény pod širým nebem, ale zároveň
stále velmi diváky oblíbený,“ vysvětluje herec, režisér a producent Václav Čížkovský, který je spoluautorem myšlenky LDD. „Pouze letos z technických důvodů uvedeme v premiéře 2. července anglickou konverzační komedii R. Cooneyho Běž za
svou ženou, která patří k tomu nejlepšímu, co tento vynikající autor komedií napsal. Diváci se mohou těšit na skvělou zábavu,“ dodává.
Na scéně LDD se v různých hrách objeví například Jiří Racek, Barbora Mottlová, Mojmír

Maděrič a jako speciální host se v roli vévody Filipa Orleánského představí poprvé na české divadelní scéně syn Jana Wericha Jiří Werich
Petrášek. Letní Divadelní Dvůr si však předsevzal objevovat i zcela nové neotřelé herecké tváře, těmi se letos stanou slovenská herečka Andrea Bulišová a čerstvá absolventka herectví Sabina Valová.
Do hlediště LDD se vejde 300 diváků a veškeré informace najdou zájemci na www.letnidivadelnidvur.cz.
(red)

Hraje se za každého počasí.

Dobrá snídaně s farmáři
Něco navíc našli v letošním roce zákazníci tradičních
farmářských trhů na Spořilově. Kromě nabídky sezonního ovoce, zeleniny, pečiva a uzenin je na Roztylském
náměstí čekal i doprovodný program. Organizace Slow
Food při něm ukazovala, že jíst se dá i jinak než ve
spěchu a něco jiného, než na co jsme zvyklí. Od konce
května do konce června připravila několik ochutnávek
regionálních specialit od českých farmářů.
A tak se Roztylským náměstím nesla po čtyři sobotní dopoledne vůně čerstvě upečených lívanců, které přivezli mistři kuchaři ze Šluknovského výběžku. Po
sladkém přišlo na řadu slané potěšení v podobě podomácku vyrobené vepřovky ze statku Pochvalov
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a včelař z Otvovic nechal Spořilovské ochutnat letošní první květový med. Pěstitelé nabízeli květiny, byliny, sazenice a keříky pro okrasu i užitek. Ochutnávaly
se jahodové speciality a vše zakončil piknik na trávě
Roztylského náměstí.
„Farmářské trhy pro nás představují vítanou alternativu k nákupům v kamenných obchodech, ale je to
vlastně jen pár století, kdy lidé nakupovali většinu
potravin právě tímto způsobem,“ uvedla radní pro
kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.). „Dnes jsou
farmářské trhy místem, kde návštěvníci nejen dobře
nakoupí, ale sejdou se a pobaví s přáteli a ochutnají
často zapomenuté pokrmy. Na Spořilově se můžeme
rozpomenout na to, že jíst se dá i pomalu a ve společenství lidí,“ dodala.

Od 1. července do 3. září přecházejí farmářské
spořilovské trhy na prázdninový úsporný režim. I ve
zmenšené podobě zajistí každou sobotu dostatek ze(red)
leniny, ovoce, pečiva, sýrů, masa a uzenin.

■ Vše důležité o medu sdělil Spořilovským
včelař z Otvovic. Foto: Slow Food

inzerce
NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ
NÁRODNÍ
CIRKUS
GRANDHOTEL
HONG KONG

Svět návštěvníka Říše středu

NOVÁ SHOW

18. a 19. 1. 2017 - PRAHA
Kongresové centrum

15. 1. 2017 - PARDUBICE

17. 1. 2017 - BRNO

16. 1. 2017 - OSTRAVA

20. 1. 2017 - ČESKÉ BUDĚJOVICE
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sociálníoblast

Seriál o sociálních službách v Praze 4
A Doma pomáhá v důvěrně známém prostředí
Od roku 2007 poskytuje občanské sdružení
A DOMA, sídlící na Pankráci, osobní asistenci
seniorům v domácím prostředí. Kromě toho nabízí zájemcům i trénování paměti.
„Posláním naší organizace je být jedinečným
rodinným přítelem, který rozumí potřebám seniorů a umí jim flexibilně a rychle poskytnout vysoce profesionální domácí péči,“ charakterizuje
práci spolku jeho ředitelka Jitka Zachariášová.
Ta má s terénními službami letité zkušenosti,
věnuje se jim již od roku 1999.
A Doma pomáhá seniorům a lidem s chronickým duševním onemocněním (demence, Alzheimerova choroba) zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. „Každý náš klient si podle
svých požadavků zvolí službu, která mu pomáhá při činnostech, které již sám špatně zvládá.
Nejčastěji se jedná o dopomoc při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti, nákupy či pro-

cházky,“ říká Jitka Zachariášová a pokračuje:
„V loňském roce jsme v Praze poskytli pomoc
111 klientům v rozsahu 31 000 hodin. Z tohoto
celkového počtu hodin využilo naše služby
45 klientů z MČ Praha 4, kteří čerpali 11 000 hodin péče.“
Demografické prognózy očekávají, že v České
republice bude narůstat počet osob závislých na
péči. Tím, že MČ Praha 4 patří k největšímu
správnímu obvodu, žije zde i nejvíce seniorů,
kteří potřebují pomoc. Většina z nich by ráda
dožila v domácím prostředí. Dochází tak ke zvýšené poptávce po terénních službách, které
A DOMA poskytuje.

TRÉNOVAT PAMĚŤ JE NUTNÉ
Kromě osobní asistence A DOMA nabízí, jako
jedna z mála organizací v Praze, individuální
trénink paměti v domácnostech seniorů. „Má-

me letité zkušenosti s osobami s různými typy demencí. Naši vysokoškolsky vzdělaní
a certifikovaní trenéři se po vyhodnocení testů proto vždy zaměří na problematické situace, kterým se následně cíleně věnují,“ vysvětluje Jitka Zachariášová a přidává varování:
„Z našich zkušeností víme, že dochází často
k bagatelizování onemocnění Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence. Pro
příbuzné seniora by proto měly být varovnými příznaky nejen zapomínání, špatná orientace v čase, místě, porucha osobnosti, ale
i váhový úbytek (zapomíná jíst) a časté pády
(nedodržení pitného režimu). V takových případech doporučuji se neprodleně obrátit na
psychologa, psychiatra či neurologa a požádat
o specializované vyšetření.“
(md)

ČLOVĚK NENÍ SÁM
A DOMA z. s. realizovalo projekt Nablízku, který byl zaměřen na individuální podporu osob,
které pečují o své blízké, formou odborných
konzultací. Po jeho skončení organizuje setkávání pečujících osob v prostorách spolku za
účasti zajímavých hostů. Účastníci mají možnost sdílet zkušenosti, příběhy a rady i mezi
sebou. Výstupem setkání je nejen zjištění, že
člověk na to není sám, ale i zpravodaj organizace Nejsi v tom sám.

■ Účastníci projektu Nablízku mají možnost mezi sebou sdílet zkušenosti, příběhy a rady. Foto: A DOMA

DENNÍ STACIONÁŘ PRO NAŠE SENIORY
Součástí péče, kterou našim seniorům poskytuje příspěvková organizace Ústav
sociálních služeb v Praze 4, je také nabídka návštěv denního stacionáře. Tato
služba pomáhá jak samotným seniorům, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří
se díky ní mohou věnovat svému povolání nebo jakékoliv jiné činnosti s vědomím toho, že je o jejich blízké během dne dobře a profesionálně postaráno.
V současné době je pro seniory k dispozici denní stacionář „Domovinka“, který naleznete v přízemí domu s pečovatelskou službou v Branické
ulici č. 65/46. Momentálně má kapacitu 8 míst a klienti mohou využít tři
místnosti a sociální zařízení včetně sprchového koutu. Návštěvníci denního stacionáře mají k dispozici také společenskou místnost k tvořivé
činnosti, povídání a běžnému pobytu během dne.
V „Domovince“ mají naši senioři i malou kuchyňku a jídelní místnost.
Velkou výhodou je příjemný balkon k posezení během teplých dnů.
Denní stacionář je v provozu vždy od pondělí do pátku od 7.00
do 15.30 hodin.
(red)
KONTAKTY:
Denní stacionář „Domovinka“, Branická 65/46, Praha 4-Braník
telefon 244 462 523, 605 241 550, fax 241 433 587, e-mail ps4@uss4.cz
spojení
autobusem č. 170, 196, 197, stanice „U Staré pošty“
tramvaj č. 3, 17 – stanice „Přístaviště“.
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A Doma
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Jitka Zachariášová
Mobil: +420 733 194 952, e-mail: info@adoma-os.cz

ZAPOJILI JSME SE DO
Give & Gain Day 2016
Naše městská část rozšířila svou podporu v oblasti dobrovolnických aktivit a zúčastnila se 6. ročníku mezinárodního dobrovolnického dne
Give & Gain 2016. Ve spolupráci se společností ZENOVA services se
uskutečnil strojový úklid parku Na Pankráci a ulic Hvězdova, Na Pankráci a Budějovická. ZENOVA poskytla městské části komunální techniku s obsluhou.
„Vážíme si všech iniciativ, které podporují pořádek a čistotu na území
naší městské části,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(STAN - Tučňák. „V letošním roce jsme materiálně podpořili dvě desítky
dobrovolnických skupin, především v rámci akcí Ukliďme Česko a Den
Země. Projekt Give & Gain je pro nás výzvou, kterou můžeme dobrovolnickou činnost posunout ještě dál,“ dodal.
Give&Gain Day je největší mezinárodní akce firemního dobrovolnictví, kterou zaštiťuje britská Business in the Community. V Česku je národním partnerem platforma Byznys pro společnost. Tento projekt si
klade za cíl zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci lidem, kteří pomoc potřebují, a lokalitě, ve které žijí. Letos se do
projektu Give & Gain 2016 zapojilo přes tisíc zaměstnanců z více než
40 firem.
(red)

inzerce
generální partner
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slavnosti 2016
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ptámesezastupitelů...

Co obyvatelům Prahy 4 popřejete do letních měsíců?
v přírodě. Léto je ten pravý čas, kdy
lze objevit a prožít, na co v každosněným odpočinkem. Možná si nědenním shonu není ta pravá chvíle.
kteří z nás vzpomenou na klasické
Co bych přál občanům Prahy 4, je
dílo Vladislava Vančury, mimořádné- prázdninový zážitek nově prožitého
ho mistra pera a kultivované poetické vztahu a společenství. Především
češtiny, Rozmarné léto. Novela má
s těmi nejbližšími, s manželkou, dětpozitivní závěr, neboť poukazuje na
mi, rodinnými příslušníky a třeba
blahodárný vliv jakékoli pozitivní
i (staro)novými přáteli. Přidanou
změny, ať už jde o změnu prostředí, hodnotou takové zkušenosti v jiném
nový pohled na každodenní stereoty- prostředí může být doslova překvapy a samozřejmě blahodárný pobyt
pení a ujištění, kdo že je pro mne

ten nejbližší, jak moc ho potřebuji,
za co vše mu vděčím nebo čím si
můžeme navzájem prospět. Nový
pohled může být motivujícím povzbuzením k novému začátku. S takovou zkušeností se pak může každý z nás vracet domů a na pracoviště rád a snad také s cílem nového
začátku. Prostě se pokusit žít a pracovat jinak a snad trochu lépe. Kéž
by se nám to všem povedlo co
nejlépe.

vydržet i po návratu do všedních
dní. O to se vám také přičiní i nová
prázdninová scéna „LETNÍ DIVADELNÍ DVŮR“, nad níž jsem osobně převzal záštitu a kam vás srdečně zvu. Najdete ji ve dvoraně historického Dominikánského dvora
v Braníku na dobře zapamatovatelné adrese se samými čtyřkami Branická 44/44, Praha 4. Červenec

tam odstartuje ve znamení anglického humoru. Dvůr několikrát uvede komedii R. Cooneyho - Běž za
svou ženou. Další informace lze najít na www.letnidivadelnidvur.cz.
Vstupenky budou k dostání v síti
TicketPro a rovněž přímo na místě
vždy tři hodiny před začátkem
představení. Hezké prázdniny
a příjemné zážitky!

kapsáři ať vám nevyfouknou peněženku i s doklady těsně před
odjezdem k Baltu či na Maltu.
Každopádně pevné nervy. Třešně,
co v nich nejsou červi. Taky žádné karamboly a střety s hlupcem,
což pěkně bolí. Na hlavě ručník
jen po koupeli… Ale no tak, život
přece není žádná jednoduchá říkanka! Dávejte na sebe hlavně po-

zor, nikde už není tak bezpečno
jako loni. Ať už vaše cesty povedou kamkoli, vraťte se zpátky bez
úhony! Všude dobře, doma nejlíp,
no vždyť to znáte. A ruku na srdce: že ta naše Praha je stejně nejhezčí město na světě? Užívejme si
jí proto i v létě plnými doušky.
Zkrátka: mějte báječné prázdniny,
Pražané ze Čtyřky!

neme. Na druhou stranu jako „děti“
bychom neměli zapomínat, že máme i rodiče.
A pokud již ne, tak se jistě v našem okolí najde někdo osamělý, komu jistě udělá velkou radost, když
mu třeba jen pár větami či malinkou pomocí dáme najevo, že není
na tom světě úplně sám.
Vím, že řada z vás je smutná
z toho, že ani letos nebude mít
ještě možnost, když už bude v létě doma, vyrazit na koupaliště

Lhotka. Ani já z toho nemám radost. Nicméně při posledním setkání komise pro jeho obnovu
jsme měli možnost vidět postup
příprav a věřím, že budoucí koupání v oblíbené lokalitě je na dobré cestě. Záměrně říkám „na dobré cestě,“ protože bych velmi nerad něco sliboval a uváděl přesné
termíny. Reinkarnovat starou dobrou Lhotku jednoduše nešlo, stejně tak, jako se nedá dvakrát
vstoupit do téže řeky.

počinku a relaxace je tady. Bohužel je tady však mnoho okolností,
které toto období odpočinku může
nám všem otrávit – prázdninové
výluky v dopravě, opravy komunikací jak v okolí našeho bydliště,
tak silniční sítě, hlučné letní večírky, zvyšující se riziko terorismu
v některých dovolenkových desti-

nacích a v neposlední řadě i pokračující půtky politických stran
v médiích. A co vám všem obyvatelům Prahy 4 tedy přeji – ať vám
váš odpočinek nic nepokazí. Vaše
dovolená nechť je bez jakýchkoliv
problémů a návrat zpět domů - do
Prahy 4 - ať je s radostí, neboť všude dobře, doma nejlíp.

JOSEF SVOBODA, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice/KDU-ČSL
Dobu dovolených poznají občané Prahy
sníženým provozem
na ulicích, prodlouženými intervaly tramvají, autobusů
a metra a zároveň sníženým počtem
spolucestujících v městské hromadné
dopravě. Příčina je jasná, Pražané vyjíždějí ven z města, za změnou, za
novými zážitky a především za vy-

LUKÁŠ ZICHA, zástupce starosty MČ Praha 4, STAN - Tučňák
Všem občanům žijícím v naší části
hlavního města přeji
ze srdce jedno: byl
bych rád, kdyby v kruhu svých
blízkých načerpali v létě nové síly.
Ať mají všichni tu možnost alespoň na čas vyjet do přírody nebo

si někde odpočinout. Příjemně se
dá relaxovat jak ve vlastech českých s jejich rybníky a lesy, tak
v cizině. Vždyť vyrazit k moři je
pro nás „vnitrozemce“ velmi lákavé. V každém případě platí, že dovolená by měla vrátit lidem do tváře úsměv. Dobrá nálada však musí

KLÁRA CINGROŠOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ODS
Modrou oblohu a tu
pravou pohodu.
Senzační zmrzlinu
v místní cukrárničce, jejíž majitel se
ještě nepoložil z nutnosti zakoupení registrační pokladny. Studené pivo nebo limču ve vaší oblíbe-

né hospůdce, kde pan výčepní zatím nezkolaboval samým štěstím
z právě probíhající kontroly číslo
25. Minimum cyklistů válejících
se po kapotě vašeho auta. Sandály
bez vyšlápnuté psí hromádky.
A ať ty oblíbené letní šaty moc
neutrpí při jízdě mastnou tyčí,

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, BEZPP
Červenec a srpen
jsou pro většinu
z nás dlouho očekávaným obdobím,
kdy vyrážíme načerpat síly pro další část roku a školáci
si zase užít zasloužené prázdniny.
Ať již budete kdekoliv, přeji vám
krásné počasí, klid a pohodu. Houbařům plné košíky a minimum klíšťat, cyklistům ohleduplné řidiče

a naopak, rybářům Petrův zdar,
slunícím se dobrou ozónovou vrstvu, koupajícím se vodu bez sinic
a turistům pěkné výlety bez puchýřů. Prostě každému, na co se těší,
ale hlavně ve zdraví!
Ale ani v létě bychom neměli zapomínat, že pokud jsme rodiče, tak
máme jisté povinnosti a andělé
strážní nemusejí ve vztahu k malým dětem stihnout vše, co opomi-

ANTONÍN LÉBL, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Léto v našich myslích evokuje vzpomínky na naše mládí a „školské povinnosti“, které vždy končily prázdninami. Prázdniny znamenaly období volnosti bez povinností a věnování se jen příjemným činnostem.
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S dospělostí a se zapojením se do
„pracovního procesu“ veškeré vymoženosti studentského života
skončily a náhradou je nám určitý
počet dnů dovolené – a těch není
nikdy dost! Rozhodování o tom,
jak nejlépe se dny dovolené naložit, se blíží. Čas zaslouženého od-

ptámesezastupitelů...
Karel Ptáčník, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Jako předseda sociální demokracie
v Praze 4 chci všem
spoluobčanům popřát příjemný odpočinek, případně i dovolenou.
Pohodové léto se určitě dá prožít
i v naší stověžaté matičce, kde
v červenci a srpnu vždycky vládne specifická atmosféra. Hlavně
ať nemáte zdravotní problémy
z vedra a ze sluníčka! Všem bych
rád popřál, aby se zbytečně ne-

stresovali kvůli maličkostem, takže se možná ani nedívejte na televizní zprávy a nekupujte noviny bude to bezpečnější. Daleko důležitější je věnovat čas rodině,
svým blízkým a uskutečnit společné a třeba dlouho odkládané
plány.
Strašně rád bych vám také popřál, abyste se šli vykoupat na
Lhotku, ale tam stále narazíte na
uzamčené branky. Bývalý starosta Pavel Caldr (Hnutí pro Prahu)

MICHAL HROZA, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09
Za všechny zastupitele klubu TOP 09
Prahy 4 vám přeji
léto plné zajímavých zážitků podle
vašich představ, co nejvíc času
stráveného s vašimi rodinami
a přáteli a dostatek odpočinku od

všedních starostí. Těm z vás, kteří
cestujete, pak přeji především
šťastný návrat domů.
Mrzí mě, že se nebudete moci
vykoupat ve zrekonstruovaném
koupališti Lhotka, protože vládnoucí koalice bohužel v jeho
opravě přes řadu slibů nijak vidi-

nám všem ve volební kampani
sliboval otevření areálu v dubnu
2015, pak to přesně před rokem
(v červencovém čísle Tučňáku)
upravil na rok 2016.
Současný starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Strana zelených)
v lednu 2015 slíbil (také v Tučňáku), že během pár měsíců nechá
areál otevřít jako veřejný park
a že koupaliště zprovozní do léta
2016. Skutek utek! Asi se v koalici
často hádají. Možná že pan zástupce starosty Zdeněk Kovářík

(ODS), který má na starosti investice, řešil jiné a naléhavější úkoly.
Proto vám, občanům největší
pražské části, přeji, abyste si dlouhodobě aktualizovali seznam splněných a nesplněných volebních
slibů.
Ať už se jedná o privatizaci bytů, přestěhování radnice do levnějších prostor, změny smluv na
údržbu zeleně, ceny tepla nebo
přístup k developerům. Přeju pěkné bilancování.

telně nepokročila. I v našem městě
ale lze v létě zažít řadu zajímavých
akcí a tak doufám, že jste si stejně
jako my užili festival Pojď dál, pořádaný úspěšně už čtvrtým rokem
spolkem TAP TAP v prostorách Jedličkova ústavu, nebo festival Habrovka, který každým rokem úspěšně rozšiřuje svůj program pro děti
a kterého se jich v doprovodu svých

rodičů letos zúčastnilo téměř pět
stovek. Doufám, že se potkáme na
některém z divadelních představení, která se budou konat v prostorách Dominikánského dvora v Braníku nebo na United Islands of
Prague.
Krásné léto a dětem dobrodružné prázdniny přeje za celý zastupitelský klub TOP 09 Michal Hroza.

CVIČENÍ PRO SENIORY S INSTRUKTOREM ZDARMA
VŠTJ Medicina Praha připravilo
pod záštitou zástupce starosty
Zdeňka Kováříka (ODS) cvičení
pro seniory ve Sport parcích pro
seniory. Konzultace a cvičení

pod vedením instruktora pohybových aktivit se
zaměřením na civilizační onemocnění je určeno
pro každého, kdo se chce hýbat na čerstvém
vzduchu. Čeká vás rozcvička a 30 minut
posilování. Přijďte v pohodlném oblečení a obuvi

Mažoretky slavily úspěch

■ Sedm medaili získal tým mažoretek. Foto: SympA

V posledních květnových
dnech se v Hradci Králové
uskutečnilo finále
Mistrovství České republiky
mažoretek. Pražský tým
SympA, trénující v několika
školách v Praze 4, na něm
získal řadu medailových
ocenění – celkem děvčata
vybojovala čtyři tituly
mistryň ČR a 3 tituly II.
vicemistryň ČR. Na
mistrovství Evropy,
respektive na mistrovství
světa, postoupila celkem ve
12 kategoriích. 
(red)

a přineste si s sebou pití a ručník. Z kapacitních
důvodů je potřeba nahlásit se nejpozději den
předem telefonicky na recepci VŠTJ Medicina
Praha na čísla 224 965 721 nebo 777 715 622
(v době od 4. 7. do 15. 7. probíhá rezervace na tel.
čísle 777 715 630). Cvičení bude probíhat: v úterý
5. 7., 2. 8. a 6. 9. od 10.00 do 11.00 ve Sport parku
pro seniory na Pankráci a v pátek 8. 7., 12. 8.
a 16. 9. od 11.30 do 12.30 ve Sport parku pro
seniory u Podolské vodárny. 
(red)

DOTACE NA OBMĚNU
TEPELNÉHO ZDROJE
Pražský program Čistá energie Praha 2016, který je financován
z prostředků hl. m. Prahy, přispěje k čistšímu ovzduší v našem
městě. O dotaci si nyní můžete zažádat.
Program je určen pouze pro žadatele, kteří obměňují
tepelný zdroj na území hl. m. Prahy. Obměnou je myšlen zdroj
jak v bytech a v rodinných domech, tak i v bytových domech
(obměna vytápění z neekologického na ekologický způsob
vytápění, rekonstrukce plynového vytápění, instalace
tepelných čerpadel a solárních kolektorů).
Příjem žádostí probíhá do 30. září 2016 a může být
předčasně ukončen v případě vyčerpání finančních
prostředků. Podrobné informace na http://portalzp.praha.eu/
jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/
index.html
(red)
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inzerce
REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Hana Žížalová

Michelská 1005/29
141 00 Praha 4 - Michle
+420 602 406 106
+420 241 433 739
pohrebnictvizizalova@seznam.cz

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-351158/11

SC-361903/01

generální partner

uvádí

Foto: Pavel Mára

letní shakespearovské
slavnosti 2016

roMeo a Julie | 2. 8. – 20. 8. |

předprodej vstupenek: www.shakespeare.cz
hlavní partneři

spolupořadatelé

hlavní mediální partneři

partneři

Specifikace loga příkazníka

mediální partneři

pořadatel

předprodej

Glanc

SC-361608/10
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EXKURZE
ŽIVOT VČEL
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:30
NA STŘEŠE CENTRA,
Více na plazanovodvorska.cz

ZPĚT DO ŠKOLY
S VESMÍRNOU ODYSEOU
1. ZÁŘÍ 2016

PRODEJ
DÁRKOVÝCH ŠEKŮ
NEVÍTE SI RADY S DÁRKEM PRO VAŠE BLÍZKÉ?
Věnujte dárkové šeky v hodnotě 200 či 500 Kč.
Více na infostánku nebo na plazanovodvorska.cz

LIKE US ON FACEBOOK.COM/NOVODVORSKAPLAZA

SC-351841/06
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inzerce
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-361816/02

Tomáš Munzar

PŘIJMEME
MAKLÉŘE

Instalatér

608
554 617
44x30

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE

SC-351771/07

SC-361862/01

KOUPÍM starý nábytek

44x26

SC-351786/07

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

ODHADY NEMOVITOSTÍ
SC-361411/04

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů

roku 2001
üZaloženo
a rok
onstrukcí z
2
ü150 rek
0m
a ploše 25
n
í
m
e
z
á
Z
ü
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

278
800 112

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

BALKAP, s.r.o.

Tel.: 604 868 055

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-361061/05
PVJ-2015_44x30 10.1.2015
15:45 S
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-351879/06

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

SC-361860/01

SC-351757/07

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
20. 5. 2017 PRAHA
Tipsport arena — 15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Malířství
Lakýrnictví

SC-361897/01

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)



23 let jsme tu s Vámi

na stavu a stáří nezáleží!

www.znalec.f-m.cz

SC-351920/06
Vagenknecht_44x30
4,4 x 2,0 cm 5.2.2014 10:56 Kontakt: 604 438 177
lubos.houstecky@re-max.cz

SC-351810/06

SC-351795/05

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

tel.: 602 581 122

SC-350033/01

MA
E ZDAR
VOLEJT

Roztylské náměstí
Spořilov

Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec

SC-332422/02

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

RE/MAX Cool hledá
šikovného realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí, i bez
zkušeností. Nabízíme příjemné
a profesionální zázemí
s bezproblémovým
parkováním.

EUROPEAN TOUR 2017
SC-351899/46

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

KOUPÍM starý nábytek

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-351787/07

Příští číslo vychází
31. srpna,
uzávěrka inzerce
19. srpna.
Pro kalkulaci,
objednávku
nebo rezervaci
kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

SC-351837/07

BP bezpečnostní a protipožární dveře.
Ochraňte sebe i Vaši domácnost.
Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové
žebrování. Akustická izolace až 46db.
Až 14-ti bodový systém zamykaní.
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně,
zaměření a kompletní montáže.
Dále nabízíme prodej a montáž vertikálních
a horizontálních žaluzií a sítí proti hmyzu.
Navštivte naši prodejnu!

www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.
SC-361901/01
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různé
KONTEJNERY AŽ V ZÁŘÍ
O prázdninových měsících nebudou přistaveny velkoobjemové kontejnery (VOKy). Rozpis VOKů na září přinese Tučňák na konci srpna.
(md)

POPLATEK ZA PSA ZAPLAŤTE
DO KONCE SRPNA
Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že
splatnost poplatku za psa (sazba 1500 Kč) za
II. pololetí je nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez
vyměření předem. Složenky na místní poplatek se
nerozesílají.
Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit
včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech nebo na poště na složenku
typu A. Vždy je velice důležité uvádět váš variabilní symbol, který je desetimístný a začíná
9004…… nebo 1341……. (variabilní symbol je
uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů
nebo na dokladech o zaplacení z minulých let). Číslo účtu pro úhradu je: 19-2000832359/0800.
Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně ÚMČ
Praha 4, Antala Staška 2059/80b. Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol nebo bude-li potřebovat
nějakou bližší informaci či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let
v max. výši 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku na tel. 261192488, 261192434 nebo na
e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz
a vladimira.roschlova@praha4.cz.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele psa,
změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu
– pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele
psa, přihlášení psa staršího 3 měsíců k místním poplatkům, přihlášení psa vyzvednutého z pražského
útulku), je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů
(red)
správci poplatku.

VOLNÉ MÍSTO V KUCHYNI
Školní jídelna při gymnáziu v Praze 4, Na Vítězné pláni
1160, přijme pomocnou sílu do kuchyně. Nástup září
(red)
2016. Informace na tel. čísle 602 549 909.

LETNÍ PROVOZ KNIHOVEN
Pobočka Krč: Út 9–16; čt 12–19;
Pobočka Novodvorská:
Po 13–19; út 9–16; st, čt 12–19; pá 9–16;
Pobočka Michle a Pankrác: Út 9–16; čt 12–18;
Pobočka Vikova: St 12–19; pá 9–16;
Pobočka Spořilov: Po 13–19; st 12–19; pá 9–16;
Všechny pobočky jsou uzavřeny 25. 7.–7. 8.

(red)
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Školáci sesbírali přes
200 použitých mobilů
Pět základních škol se letos zapojilo do 5. ročníku soutěže ve sběru použitých mobilů, která probíhala od ledna do dubna. Dohromady se školákům podařilo zachránit cenné suroviny z 239 zařízení a zároveň tím i ochránit životní prostředí. Staré mobily byly
na slavnostním vyhodnocení na
konci května odevzdány zástupcům společnosti ASEKOL k dalšímu využití v rámci zpětného odběru elektrozařízení. A jak soutěž dopadla?
Letos měla vlastně vítězů víc,
■ Diplomy zástupcům škol postupně předávali starosta
Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) s radním pro životní ale vždy vyhrálo životní prostředí. V absolutních počtech, které
prostředí Ondřejem Růžičkou (STAN – Tučňák). Za ASEKOL
pak Petr Šťastný, který starostovi předal i certifikát spole- byly tradičním kritériem v minulých ročnících, se školy umístily
čenské odpovědnosti pro Prahu 4. Foto: Praha 4
v pořadí: 1. ZŠ U Krčského lesa
(64 mobilů), 2. ZŠ Táborská (61), 3. ZŠ Filosofská (55), 4. ZŠ Křesomyslova (30) a 5. ZŠ Na Chodovci (29), a rozdělily si od společnosti ASEKOL celkem 11.500 korun. Také rada čtvrté městské
části finanční podporou soutěže motivuje děti i školy ke správnému nakládání s odpady. Zde bylo
pro rozdělení podpory zvoleno kritérium, které zohlednilo velikost školy – tj. počet žáků na jeden
odevzdaný mobil. Pořadí se pak změnilo následovně: ZŠ Táborská, ZŠ Křesomyslova, ZŠ Filosofská, ZŠ U Krčského lesa a ZŠ Na Chodovci, a rozdělovalo se 15 tisíc korun.
(red)

KOVOVÉ OBALY JIŽ MŮŽETE RECYKLOVAT
Městská část Praha 4 zahájila ve spolupráci se
svozovou společností Pražské služby na dvaceti
vytipovaných stanovištích tříděného odpadu
sběr a svoz kovových obalů. K tomuto projektu
přistoupila ještě dříve, než tuto komoditu začne celoplošně sbírat hlavní město Praha. Pilotní projekt, do kterého se městská část zapojila,
probíhal od 1. listopadu 2013 do 31. prosince
2014.
„Pilotní projekt měl dobré výsledky a setkal se pozitivním ohlasem obyvatel naší
městské části, proto jsme nyní vytipovali dvacet stanovišť, kde od 1. června 2016 pravidelně probíhá sběr kovových obalů,“ uvedl radní
pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN –
Tučňák) a dodává: „Jsem přesvědčen, že

ochrana životního prostředí a recyklace surovin
má smysl.“
Do šedých kontejnerů o objemu
1.100 litrů je možné odkládat nápojové plechovky,
konzervy od potravin, zvířecí
konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd. Naopak
do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly
od barev, benzinu, motorových olejů atd. (red)

Seznam stanovišť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podolská x Pravá
Pacovská x Jankovská
Vavřenova (u obchodu)
Hlavní x Choratická
Na Líše
Jižní IX – ve slepém konci
Otakarova
Zálesí x Sulická
Nad Lesem 10
Branická x K Ryšánce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiskrova x Na Mlejnku
K Výzkumným ústavům
Sinkulova x Lopatecká
Humpolecká x Herálecká I
Na Veselí x Soudní
Na Květnici
Ohradní x Michelská
Děkanská vinice I x U Děkanky
Na Rovinách 46
U Krčské vodárny x Hornokrčská

různé

NOVĚ PŘIVÍTANÍ
OBČÁNCI
V červnu byli přivítáni zástupkyní starosty Ivou
Kotvovou (Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole
Přímětická a příjemnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 14. června byli přivítáni: Antonín Pánek, Kristýna Kateřina Venigerová, Štěpán Fořt,
Michal Ohnoutek, Nela Krabáčová, Daniel Ehrenberger, David Jandík, Nicolas Pavelka, Vilém Dolejš, Emilie Kosprtová, Eduard Kosprt, Antonio
Gameiro Goncalves, Nikol Tolarová, Jakub Kudláček, Olga Křížová, Petr Václav, Nela Blažková.

LETOS BUDE VYSAZENO VÍCE NEŽ 300 STROMŮ
Městská část Praha 4 plánuje letos vysadit na
svém území více než tři stovky stromů a postupně opravit městský mobiliář – lavičky a odpadkové koše, kterých má ve své správě více než
3 000 kusů. Jedná se o nejrozsáhlejší výsadbu
dřevin a opravy mobiliáře za posledních pět let.
„V prvním čtvrtletí letošního roku jsme vysadili
téměř 200 stromů a další vlnu sázení plánujeme
na podzim letošního roku. Částka, kterou na to
máme vyčleněnou, je ve výši tří milionů korun,“
uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(STAN – Tučňák) a dodal: „U městského mobiliáře máme v plánu opravit 600 laviček a více
než 200 odpadkových košů.“

MČ Praha 4 podporuje chráněnou dílnu
Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4
zakoupením dárku pro uvítaná miminka.
Partneři vítání
občánků z Prahy 4

HLASY PRO
ZÁCHRANU VILY
Obyvatelé Podolí i Komise územního rozvoje a výstavby MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí se záměrem zbourat stávající prvorepublikovou vilu na adrese Pod
Klaudiánkou čp. 135/19 a na jejím místě realizovat
projekt prezentovaný jako Bytový dům Pod Klaudiánkou (na parc. č. 533/1, 533/2 a 532). Ten má mít čtyři
nadzemní a tři podzemní podlaží, 20 bytových jednotek a deklarovaných 38 parkovacích stání. Místní se
obávají, že navrhovaný projekt bytového domu změní
charakter lokality z vilové zástavby na prostředí zahuštěné bytovými domy a že další rozšiřování takové
zástavby v Podolí působí precedenčně pro další podobné projekty. „Je nutné ochránit hodnoty Podolí
a zabránit jeho postupné plíživé přeměně v de facto
obyčejné sídliště s luxusním výhledem,“ píší mimo jiné v petici adresované MČ Praha 4. Tento názor sdílí
i starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ): „Občany,
kteří sepsali a podepsali petici Za původní ráz Podolí,
určitě podporuji. Podolí je převážně rezidenční vilovou
čtvrtí, kam naddimenzované ani výškové budovy nepatří.“Více info na e-mailu nasepodoli@gmail.com
(md)
nebo na Facebooku Naše Podolí.

Ušetřené peníze jdou na zeleň
Nové stromy doplní a obohatí parkové plochy na
Zeleném pruhu, v parku Na Pankráci, v parku
Na Fidlovačce nebo v parku Na Topolce. Před
dokončením jsou projekty na výsadbu uličních
stromořadí v ulicích Na Strži, Senohrabská a Severovýchodní I.
Na území městské části Praha 4 je několik velice významných stromořadí. Například v ulici
Hlavní, v ulici Žateckých, Jeremenkova nebo
středový pás v ulici Na Pankráci před obchodním centrem Arkády. Městská část usiluje o svěření také této zeleně do své správy.

(red)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa A
středa
27. 7.

křižovatka ul. Čestmírova - Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská - Adamovská
ul. Družstevní ochoz č.1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 - Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní - Na Chodovci č. 2880/59

čtvrtek
28. 7.

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

čtvrtek
7. 7.
středa
17. 8.

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

čtvrtek
7. 7.
čtvrtek
18. 8.

ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
křižovatka ul. Havlovického - Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků - Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově - U Lesa
křižovatka ul. Višňová - Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova - V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova - Trnková

15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
1710–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Trasa B
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:30–16:50
17:00–17:20
17:30–17:50
18:00–18:20
18:30–18:50

Trasa C
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:30–16:50
17:00–17:20
17:30–17:50
18:00–18:20
18:30–18:50

Trasa D
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:30- 16:50
17:00–17:20
17:30–17:50
18:00–18:20
18:30–18:50

Trasa E
středa
17. 8.

Foto: Martin Dudek

Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách
křižovatka ul. Krčská - Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská - Přímětická
ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

8:00–8:20
8:40–9:00
9:30–9:50
10:10–10:30
10:50–11:10
11:30–11:50
12:00–12:20

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.
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PUTOVÁNÍ PO POLICEJNÍCH ODDĚLENÍCH PRAHY 4
Ředitelství a městská část úspěšně spolupracují
Co se týče počtu obyvatel, spadá největší masa
lidí z celé republiky pod Obvodní ředitelství policie (OŘP) Praha IV. V letní či v zimní sezoně se
přibližně tisícovka policistů z 12 místních oddělení, oddělení hlídkové služby, dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a vyšetřování musí denně postarat o bezpečí až půl milionu rezidentů a návštěvníků!
Pod OŘP Praha IV spadá území z několika
městských částí (4, 10, 11 a 12) a vzhledem k tomu, že se v tomto prostoru nacházejí velká nákupní střediska, je vysvětlena ta ohromující průtokovost lidí. „Kapesní krádeže samozřejmě patří
k běžným kriminálním činům, které řešíme, nicméně nejvíce případů máme spojených s automobily. Ať už jde o krádeže věcí z jejich interiérů, součástek či celých vozidel,“ říká mjr. Mgr.
Jan Simmerl, vrchní komisař z OŘP Praha IV,
a pokračuje: „Hodně nás tíží okrádání seniorů, na
druhou stranu násilná kriminalita není v Praze 4
vysoká a navíc má velkou míru objasněnosti.“

O zajímavé případy nemají policisté z OŘP
Praha IV nouzi, tak alespoň jeden za všechny:
motorizovaná hlídka pronásledovala po Jižní
spojce opilého a zfetovaného řidiče, který ujížděl a kličkoval, jak jen to šlo. Jenže dostal smyk,
auto se roztočilo a nakonec se dveřmi u řidiče
doslova přimáčklo na svodidla. Muži zákona tak
nemuseli nebezpečného šoféra honit někde po
lesích a nivách a jen si ho z vozidla lehce
vyzvedli.

Společné bezpečnostní akce
Policisté z OŘP Praha IV pod vedením ředitelky plk. Mgr. Renáty Havlíkové a jejích dvou
náměstků – plk. Ing. Tomáše Kouby pro uniformovanou policii a plk. Mgr. Romana Wopata z kriminální policie a vyšetřování - již
několik let úspěšně spolupracují s Úřadem
MČ Praha 4 a s vedením radnice a společně
realizovali několik desítek bezpečnostních
akcí, zaměřených na aktuální problémy, na-

příklad na dopravu či na bazary a zastavárny.
„Spolupráce s radním Zdeňkem Pokorným
a předsedkyní Bezpečnostního výboru Lucií
Michkovou je velice přínosná, vzájemně si
vycházíme vstříc. V průměru jednou za dva
měsíce se sejdeme na pracovní schůzce, kde
probereme aktuální otázky,“ říká Jan Simmerl. Radnice policisty podporuje také hmotně a finančně, například pomohla zakoupit
osvětlovací techniku a kamery. „Velice rádi
policisty podpoříme v jejich nelehké práci
a touto cestou bych jim chtěl za vše, co pro
nás dělají, poděkovat,“ uvedl Zdeněk Pokorný (STAN-Tučňák), radní MČ Praha 4. (md)
Kontakt:
Obvodní ředitelství Praha IV
U Plynárny 2, 140 00 Praha 4
tel.: 974 854 229, fax: 974 854 218
datová schránka: rkiai5y
e-mail: orp4.kr.podatelna@pcr.cz

OCENĚNí ŽÁCI V PROJEKTU DĚLÁM VÍC, NEŽ MUSÍM
Ve společenském sále Nuselské radnice proběhlo slavnostní vyhlášení
VIII. ročníku projektu městské části Praha 4 pod názvem „Dělám víc, než musím“. V letošním roce slavnostním večerem provázel Vlasta Korec a radní pro
školství Jaroslav Míth (ODS). Dvacet výjimečných žáků základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 a jejich dvacet neobyčejných příběhů, to byli
hlavní hrdinové slavnostního večera „Dělám víc, než musím“. Za přítomnosti
zástupců škol, rodičů a příbuzných byli oceněni nominovaní žáci, kteří jsou
úspěšní a výjimeční v tom, že „dělají víc, než musí“. Žáci během krátkého
představovacího medailonku a rozhovoru na sebe prozradili to podstatné, aby
všem bylo jasné, že si chvilku slávy a velké poděkování zaslouží. Jedni vytrvale pracují na rozvoji svého talentu, druzí pomáhají lidem a jsou i tací, kteří se
statečně dokázali poprat s nepříznivým osudem a ještě k tomu pomáhat svému okolí. „Všem oceněným dětem přeji, aby co nejdéle zůstaly takové, jaké
jsou. Rodičům, aby se co možná nejdéle nebo nejlépe napořád dařilo chránit
to hezké, co v nich je. Bude to dobré nejen pro vás, pro děti, ale je to inspirací
pro nás všechny kolem,“ dodal Jaroslav Míth.
(red)
Ocenění žáci
Marie Rezlerová
Tomáš Jareš
Filip Ježek
Klára Koritenská
Patrik Starý
Dejan Ribarovski
Tomáš Jaroš
Andrea Šotová
Klára Staňková
Matěj Bláha
Barbora Schimiková
Anna Dědečková
Anna Řežábková
Lucie Mayerová
Ara Martirosyan
Natálie Králíková
Matěj Bednář
Daniel Petržilka
Gabriela Tůmová
František Cuřín
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Základní škola
Bítovská
Filosofská
Horáčkova
U Krčského lesa
Jeremenkova
Jílovská
Jižní IV.
Kavčí hory
Křesomyslova
Mendíků
Na Chodovci
Na Líše
Na Planině
Nedvědovo náměstí
Ohradní
Plamínkové
Poláčkova
Sdružení
Školní
Táborská

volnýčas
Městské zahradničení
má zelenou
V pořadí druhou komunitní zahrádku v Praze 4 si
osázeli užitečnými bylinkami obyvatelé Rybářské ulice
v Podolí. První založili obyvatelé panelového domu
v Hodkovičkách a třetí je nyní vybírána a bude v krátkém čase osazena.
„Letos jsme podpořili tři komunity městských
zahradníků, kteří se rozhodli zlepšit blízké okolí
svých domovů a pěstovat rostliny, které obohatí
jejich jídelníček,“ uvedl starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ). „Věřím, že v příštím roce budeme
moci podpořit ještě víc zájemců o městské zahradničení, oživí se tím veřejný prostor i mezilidské
vztahy,“ doplnil.
Všechny tři bylinkové zahrádky si založili s podporou městské části obyvatelé Prahy 4, kteří o ně budou
také v dalších měsících a letech pečovat. Městská
část jim poskytla pozemek, substrát a sazenice, pomohla se založením záhonů a zprostředkovala pomoc
(red)
a odborný dozor zahradníků z Kokozy.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE KNIHU!
Kde se vzalo jméno
Miloň? Jakou fatální roli sehrál v životě Zdeňka Svěráka? Proč se Šebánek se Smoljakem
neměli rádi? Jaké
noční můry ho
pronásledují?
Který hit napsal
pro Martu Kubišovou? Spoluzakladatel Divadla
Járy Cimrmana Miloň Čepelka se otevřel v bilančním rozhovoru se známým publicistou Alešem Palánem. Knihu Nedělňátko aneb s Cimrmanem
v zádech vydalo k blížícím se Čepelkovým
osmdesátinám nakladatelství Vyšehrad.

soutěžní otázka:

V jakém měsíci se Miloň Čepelka narodil?
a) srpen

b) září

c) listopad

Odpovědi zasílejte do 15. srpna 2016 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získá autor/ka 39., 78. a 122.
správné odpovědi.

VÝHERCI Z červnového ČÍSLA: (správná odpověď - c, Praha 9): Anna Boháčková, Andrea Pospíšilová, Jiří Kolář, Magdaléna Debová a Oldřich Starý.
Gratulujeme!

MALÍ TUČŇÁCI CESTOVALI NA KOLECH

Foto: archiv

ZŠ Bítovská zve na
oslavu kulatin
V nadcházejícím školním
roce ZŠ Bítovská oslaví
kulaté narozeniny. K padesátému výročí chystá
oslavu pro žáky, rodiče,
současné i bývalé zaměstnance, všechny přátele a příznivce školy i širokou veřejnost. Zváni
jsou také zástupci MČ
Praha 4. Vše vypukne
26. a 27. září. Aktivně se do oslav zapojí i žáci, kteří
již nyní nacvičují zajímavá vystoupení. Podrobnosti
o programu a přesném čase budou upřesněny na
(red)
www.zsbitovska.cz.

Mateřská škola 4 Pastelky uskutečnila týdenní cykloškolku v překrásném prostředí jižních Čech. Okolí
Suchdola nad Lužnicí děti projezdily
křížem krážem, celodenní výlet
podnikly do Třeboně a za celý týden
urazily 110 km.
Při každém výletu je doprovázeli
tučňáci na reflexních vestičkách
Prahy 4.
(red)

BESEDA O OMÁNU
Cestopisná beseda o Ománu s názvem Brána do světa
mýtického námořníka Sindibáda se českým turistům,
exportérům i umělcům otevírá dřív než ostatním se
uskuteční 30. června od 13 hodin v zasedacím sále zastupitelstva na Nuselské radnici. Akci pořádají Hospodářská komora ČR, městská část Praha 4 a Česko-slovensko-ománská obchodní komora pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy (STAN – Tučňák). Besedujícími budou Ivo Vaněk (STAN- Tučňák), zastupitel MČ
Praha 4, profesor Maurizio Tosi, hlavní ománský archeolog a poradce ministra národního dědictví & kultury, a Roman Garba, cestovatel a dobrodruh. Vstup bude
z důvodu omezeného počtu míst umožněn po předchozí registraci na e-mailové adrese info@sultanatoman.cz
a přidělením registračního čísla nejpozději 30. června
do 10 hod. dopoledne. Bez registračního čísla nebude
(red)
možné se cestopisné besedy zúčastnit.

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

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

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

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510 •
Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •
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VÝKUP VOZŮ
ZA NEJVYŠŠÍ
CENY
800 50 00 50
www.mamacar.cz
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inzerce
ING. PE TER KOVARČÍK ve spolupr áci s mti new york uvádí muzik ál

BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

posledních 28 představení
slavnostní derniéry 30. a 31.12.2016 V KONGRESOVÉM CENTRU
H. VONDRÁČKOVÁ · a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · m. nosková · H. HOLIŠOVÁ · p. VRASPÍROVÁ
H. KŘÍŽKOVÁ · J. ASTEROVÁ · A. GONDÍKOVÁ · D. GRÁNSKÝ · M. FORET · R. FIŠAROVÁ · A DALŠÍ...

WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ

DARK STYLE
Agency
generální partner

Glanc

hlavní partner

producenti

Již 17 let

váš svět zábavy
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FOTO TOMÁŠ BRABEC & PATRIK BORECKÝ

ale sedadlo 3 v lóži č. 4
je jen moje!

Předplatné 2016/17 do Národního divadla je právě v prodeji.
www.predplatnend.cz
SC-361121/36

