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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 21. července:
ROZHODLA
- jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Vybudování automatických
závlahových systémů v plochách zeleně ve
správě MČ Praha 4“ - v parku Zelený pruh,
Přátelské zahradě Jeremenkova, Roztylské
náměstí sever, Roztylském námětí západ,
prostranstvím před Kulturním centrem
Novodvorská, v parku Halasova, dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele David Brejník,
za cenu 2.499.661 Kč bez DPH, 524928,81 Kč
21% DPH, 3.024.589,81 Kč včetně DPH;
- vybrat Komwag, podnik čistoty a údržby města,
a.s., s nabídkovou cenou za rok poskytování plnění ve výši 27.813.121,86 Kč včetně DPH, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější v souladu s ust. § 122 odst. 1
zákona, a to v rámci zadání nadlimitní veřejné
zakázky na služby „Údržba zeleně, ostatních
ploch a péče o zařízení na nich umístěných na
území městské části Praha 4“;
- souhlasit se změnou v účelu užívání nebytových prostor o celkové výměře 280,43 m2
v suterénu objektu č. p. 250, Boleslavova 1,

katastrální území Nusle, Praha 4, na školní
družinu, klubovnu a knihovnu vč. sociálního
zázemí a šatny s kolárnou;
- poskytnout ředitelům mateřských škol
a základních škol zřizovaných městskou částí
Praha 4 finanční odměnu;
- poskytnout záštitu městské části Praha 4 nad
oslavou „40 let spolu“, kterou pořádá DBK Praha a.s. se sídlem Praha 4, Budějovická 64/1667;

POŽADUJE
- v souladu s předchozími usneseními č. 4R131/2019 ze dne 20. 2. 2019, č. 18R-829/2019
ze dne 2. 10. 2019, č. 20R-781/2020 ze dne
4. 11. 2020 zajistit, aby: 1. území řešené změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP (areál bývalého
Interlovu Praha, k. ú. Chodov) v žádném
případě nebylo dopravně napojeno do ul.
U Michelského lesa a dále do ul. Vídeňská
na území Prahy 4 a za 2. zástavba v území
řešeném změnou Z 2797/00 ÚP SÚ HMP byla
koncipována tak, aby se nestala zdrojem odraženého hluku vůči zástavbě Spořilova a nebyla, při započítání kumulativního působení
okolních připravovaných záměrů, v prostoru
Spořilova zdrojem nových nadlimitních stavů

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Jan Hušbauer

jan.husbauer@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Tibor Vansa

tibor.vansa@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

z hlediska hlukové zátěže, což bude třeba
prokázat podrobnou hlukovou studií;

DOPORUČILA
- Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit
prodej části pozemku parc. č. 241/1, označená dle GP č. 3266-72/2020 jako pozemek
parc. č. 241/13 o výměře 10 m², zastavěná
plocha, k. ú. Braník, za kupní cenu ve výši
85.100 Kč + DPH v aktuální zákonné sazbě, tj.
celkem 102.971 Kč s DPH, kupujícímu – ZVONIČKA, bytové družstvo, se sídlem Gončarenkova 1182/21, Braník, Praha 4;
- Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit společný prodej pozemku parc. č. 2591
o výměře 259 m², zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Krč, za kupní cenu ve výši 1.815.590 Kč
a části pozemku parc. č. 2592/1 označené
dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc.
č. 2592/5 o výměře 526 m2, zahrada, v k. ú.
Krč, za kupní cenu ve výši 2.165.000 Kč, tj.
celkem 3.980.590 Kč, kupujícímu – Bytovému
družstvu Pod krčským lesem 759/42 se sídlem
Pod Krčským lesem 759/42, Krč, Praha 4. (red)
Všechna usnesení Rady MČ Praha 4 najdete na
www.praha4.cz pod záložkou Samospráva.
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4: 800 194 237 recepce - základní
informační linka bez možnosti přepojování!

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

Zprávy z hlavního města Prahy
Pražská kohoutková voda
bude ještě kvalitnější
V pražské vodárenské soustavě byly dokončeny investice za více než 1,5 miliardy korun,
které přispějí k ještě vyšší kvalitě kohoutkové
vody. Základem modernizace je přechod na
zcela novou technologii úpravy vody pomocí
filtrace přes granulové aktivní uhlí. Nově funguje tato technologie v modernizované vodárně v Podolí, která se díky investici ve výši 300
milionů Kč opět stala plnohodnotnou součástí
pražské vodárenské sítě. Obdobná technologie byla zprovozněna také v Úpravně vody
Želivka, která patří k největším v Evropě.
Pražská kohoutková voda je dlouhodobě špičkové kvality a ve všech měřitelných ohledech.
Aktuální informace k měření kvality pražské
kohoutkové vody si mohou Pražané najít na
www.pvk.cz , kde jsou každý měsíc zveřejňovány průměrné hodnoty všech sledovaných
ukazatelů pitné vody. (red)
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Praha hledá zhotovitele Dvoreckého mostu,
který nově propojí Prahu 4 s Prahou 5
Rada hlavního města Prahy souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby
Dvoreckého mostu pro MHD, pěší a cyklisty
spojující Smíchov a Podolí. V případě potřeby
po něm ovšem budou moct jezdit i vozidla
integrovaného záchranného systému. Délka
mostu bude 388 metrů a široký bude 16 metrů, jeho východní vyústění bude u Žlutých
lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní
poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Odhadovaná cena stavby Dvoreckého mostu je 972
milionů korun. Pokud by se vše uskutečnilo
bez problémů, metropole by mohla do začátku příštího roku získat potřebná povolení
a vysoutěžit zhotovitele. Odhadovaná délka
stavebních prací je 30 měsíců. Most by také
měl ulevit individuální automobilové dopravě
díky odvedení autobusů MHD z Barrandovského mostu. (red)

Praha eviduje na svém území
přes 90 tisíc psů
Počet hlášených psů v hlavním městě v posledních letech roste. Podle údajů pražského
magistrátu bylo na konci loňského roku do evidence přihlášeno celkem 90.183 psů a zároveň
82.949 chovatelů. Je to o více než čtyři tisíce
psů než před rokem, kdy jich bylo v evidenci
v Praze 86.033. Za loňský rok bylo v Praze nově
zaevidováno 7.272 psů a naopak odhlášeno jich
bylo 3.122. Téměř ve všech městských částech
oproti předchozímu období počet evidovaných
psů vzrostl. Vůbec nejvíc jich je nyní hlášeno
v Praze 4, konkrétně 8.894, následuje Praha 6,
kde těchto čtyřnohých mazlíčků žije 7.651,
a v Praze 10 jich je 7.038. Naopak například
v centrální Praze 1 je podle posledních údajů
hlášeno pouze 1.600 psů. Zajímavostí je, že
stále nejčastějším jménem je mezi pražskými
psy Ben, kterých po městě běhá 2.052, následují
co do počtu Max a Bety. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
čas letních prázdnin a dovolených je za námi, věřím, že jste
si odpočinuli a načerpali nové
síly do podzimních měsíců.
V době, kdy píšu tento úvodník,
není ještě zcela jasné, co nás
s podzimem čeká, zda třeba
třetí dávka vakcíny proti nemoci covid-19 a jaká omezující
opatření budou nutná, ale chci
vyjádřit pevné přesvědčení, že
v novém školním roce udržíme
děti ve školních lavicích a vláda
neuzavře obchody a služby,
kulturu a sport.
Letní rozvolnění nám umožnilo uspořádat řadu oblíbených
akcí pro děti i dospělé a v září
v tom budeme pokračovat.
Ráda bych se zmínila o Dni
zdraví, dnes již tradiční a velmi oblíbené preventivní akci,
která podporuje a propaguje

péči o zdraví našich obyvatel
každého věku. Připravujeme
i oblíbený PesFest a mnoho
dalších sportovních a společenských aktivit. A září je už
tradičně dobou sousedských
slavností Zažít město jinak.
Praha 4 bude letos opět hostit
Noc literatury, tentokrát v Podolí a v Braníku, a číst se bude
znovu na netradičních místech
a zajímavých místech. Ukázky
z nové tvorby evropských spisovatelů zprostředkují opět známé
herecké osobnosti.
O všech důležitých akcích
pořádaných Prahou 4 nebo
jinými pořadateli najdete
informace v tomto vydání Tučňáku, na webu a facebooku
městské části.
Těším se, že se na některé
z nich spolu sejdeme.
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téma

40 LET SPOLU!

Historie Domu bytové kultury a Bud
Už 40 let stojí na Budějovické obchodní
centrum DBK, dříve Dům bytové kultury.
Kdysi kontroverzní stavba, která pro mnohé
představovala socialistický pozůstatek, dnes
reprezentuje jedno z vrcholných děl české
brutalistní architektury.

Jak se měnila Budějovická

DBK se začalo rodit souběžně se stavbou metra
již v roce 1972 podle návrhu architektky Věry
Machoninové. Bylo prvním velkým pražským
obchodním domem, který byl stavěn pouze za
pomoci domácích dodavatelů, a tak se musela
často hledat neobvyklá řešení.
Pro veřejnost se DBK otevřelo v roce 1981 jako
výkladní skříň československého nábytkářského průmyslu. Kromě nábytkových výstavních
expozic, prodejních pultů a skladů se uvnitř nacházelo také specializované oddělení bytových
architektů, snack-bar, restaurace, kinosál a šatny
s úschovnou. Po revoluci tu našla domov vůbec
první česká prodejna IKEA, která zde působila
pět let. Několik let byla budova provozována
jako obchodní dům v síti PRIOR, postupně se

Ke 40. výročí otevření se DBK rozhodlo ve spolupráci s historikem fotografie Pavlem Vančátem
zmapovat obrazové dějiny DBK i celé lokality
Budějovická v internetové fotogalerii. Na adrese
40let.dbkpraha.cz najdete stovky fotografií
z různých časových období a mnoha soukromých i veřejných archivů, které detailně ukazují,
jak se proměnila Budějovická, životní styl i generace zákazníků. V galerii můžete vyhledávat
podle časové osy, klíčových slov nebo geolokace.
Historii DBK si můžete připomenout také na
výstavních panelech umístěných v -1. patře
obchodního domu, ve facebookových soutěžích
o zajímavé ceny a v rámci chystaných komentovaných prohlídek. Více na www.dbkpraha.cz
nebo na www.facebook.com/DBKBudejovicka.
(red)

však vrátila k původnímu zavedenému názvu.
V současné době je DBK plnosortimentním
obchodním centrem s rozsáhlou gastro zónou
a fitness studiem.

Do roku 1970 stála na místě dnešního DBK provizorní hasičská stanice. Foto: archiv HZS Praha

Pasáž metra Budějovická v 70. letech. Foto: DPP
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Již čtyři desítky let se u stanice metra Budějovická vypíná s

Takto vypadalo po otevření DBK jeho přízemí. Foto: archiv DBK
www.praha4.cz

téma
Přispějete i vy?

dějovické ve fotografiích

K tvorbě webové databáze chce DBK přizvat
i obyvatele z blízkého okolí. Ti mohou
vlastní vzpomínky sami vložit do fotogalerie,
případně lze fotografie přinést do prodejny
CEWE FOTOLAB v -2. patře DBK, kde vám
je zdarma naskenují a postarají se o jejich
zveřejnění. Více se dozvíte přímo na adrese
40let.dbkpraha.cz. (red)

Výstavba stanice metra u ulice Olbrachtova.
Foto: archiv Dopravního podniku hl. m. Praha

Venkovní parking a chladicí věže v roce 1981.
Foto: archiv DBK

Otevření obchodu IKEA se v roce 1991 zúčastnil
i budoucí prezident Václav Klaus (vlevo).
Foto: archiv Ikea

stavba DBK. Foto: Jaroslav Franta

3 otázky pro
Když se v roce 1981
otevřel DBK, jak
jste tuto stavbu
z architektonického
hlediska ohodnotil?
Tehdy jsme byli
nadšení, neboť v té
panelákové šedi
byla každá zajímavá
stavba událostí.
Navíc byl určen pro
normální občany,
tedy žádný Tuzex nebo podnik zahraničního obchodu, a zejména v nejvyšším prodejním patře
www.praha4.cz

architekta Zdeňka Lukeše

se daly koupit kvalitnější věci, než bylo tehdy
obvyklé. Dům byl zajímavý i svým vnitřním
uspořádáním. Bylo to prostě oživení na pražské
architektonické scéně.
V dnešní době jsme svědky bourání budov z tzv.
období socialistického brutalismu, ale třeba
i prvorepublikových vil. Měl by být DBK prohlášen za kulturní památku, aby unikl podobnému
osudu?
Domnívám se, že DBK bezprostřední nebezpečí
nehrozí. Ale vzhledem k jeho architektonickým
kvalitám by zapsán být mohl, podobně jako se to
stalo nedávno v případě Kotvy.

V čem je v současnosti pro vás, ale i pro Prahu
DBK unikátní?
Ne všechny stavby ze sedmdesátých a osmdesátých let dnes obstojí, neboť mezitím prudce
vzrostly nároky na jejich vybavení, bezpečnost,
provozní řešení a samozřejmě se především
hlídají tepelné ztráty, které byly v době levných
energií nepodstatné. Také bývají problémy
s azbestem, o němž se tehdy nevědělo, že je
škodlivý. Proto někdy vyjde majiteli jako výhodnější tyto stavby zbourat a nahradit je novými.
DBK ale po rekonstrukci dobře slouží svému
účelu, a tak mu toto nebezpečí nehrozí, stavba
prostě obstála v čase. (md)
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Pokračuje dostavba protihlukové stěny
na Spořilovském plácku
Až do 14. listopadu pokračuje Technická správa
komunikací hlavního města Prahy ve výstavbě
protihlukové stěny na Spořilovském plácku. Nová
stěna bude mít délku přibližně 20-25 metrů a po
dobu její výstavby je v místě stavby omezena
rychlost projíždějících vozidel. Součástí stavby
je dokončení protihlukové stěny, která přispěje
k ochraně objektů v ulici Jižní XVII. a Čtyřdílná
před hlukem, a dále dokončení protihlukové
stěny v místě ulic Jižní XV. a Jihozápadní IV. Po
dokončení stavebních prací budou provedeny
přeložky inženýrských sítí. (red)
Praha 4 se zapojí do prestižního
mezinárodního výzkumu
Do konce října letošního roku bude i v Praze 4
probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jeho
cílem je zjistit, jak jsou obyvatelé v jednotlivých
zemích připraveni na výzvy současné doby, jako
jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání
digitálních technologií v práci i v osobním životě.
Na vybrané domácnosti se obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN.
Výsledky výzkumu poskytnou zpětnou vazbu
českému vzdělávacímu systému a umožní lépe
plánovat opatření pro rozvoj dovedností obyvatel
ČR. Česká republika se projektu účastní spolu
s dalšími 32 zeměmi z celého světa. (red)
Nový zastupitel Prahy 4
K datu 30. 6. 2021 rezignovala na svůj mandát
Ing. Jitka Zykánová (TOP 09) a na uprázdněné
místo nastoupil náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany, a to dnem následujícím po
dni, kdy došlo k zániku mandátu. Novým zastupitelem je Petr Tomáš Opletal. (red)
Vestavba atria v poliklinice
přináší omezení
Poliklinika Budějovická pokračuje v projektu
nazvaném Vestavba atria – Poliklinika Budějovická, jehož cílem je rozšíření dosavadních služeb
a zkvalitnění poskytovaného komfortu v rámci
areálu polikliniky. V nové přístavbě bude po levé
straně restaurace s cca 100 místy, poštovní úřadovna a komerční prostory k pronájmu. Harmonogram stavebních prací spojených s vestavbou
atria je rozdělen do několika fází, které po dobu
výstavby přinášejí i omezení. Poliklinika proto
žádá veřejnost i nájemce prostor o pochopení,
shovívavost a trpělivost po dobu stavebních prací.
Jejich ukončení se očekává v průběhu roku 2022.
Info na www.praha4.cz. (red)
Gratulace čestným občanům
Od června do srpna oslavilo narozeniny několik našich čestných občanů. Jmenovitě to byli
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc, prof. MUDr. Pavel
Pafko, DrSc, Štefan Margita a Emma Srncová.
Všem MČ Praha 4 prostřednictvím Tučňáku
gratuluje. (red)
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Praha 4 sportuje
– přidejte se také!

Při hře kanjam je především důležitý odhad a cvik, protože trefit se talířem přímo do koše, to není
jen tak. Foto: kanjam.cz

Během září se můžete zúčastnit několika zajímavých akcí, které pro vás připravila městská
část Praha 4 či je alespoň podpořila. Sportovat
mohou děti i dospělí
Každoroční tenisový turnaj rodinných dvojic
(čtyřhra) se uskuteční v neděli 12. září na kurtech
tenisového klubu Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3.
Zúčastnit se mohou rodiny s trvalým pobytem
v Praze 4, členové sportovních klubů v Praze 4
nebo osoby, které jsou tu zaměstnány. Soutěžit
se bude ve dvou kategoriích označených
KAT A a KAT B. KAT A - v páru musí být jedno
dítě do 11 let věku, KAT B – v párech bez věkového
omezení. O několik dní později, ve středu 15. září,
se na stejných kurtech odehraje seniorský turnaj
ve čtyřhře mužů a žen. Podmínkou je věk 60 let,
a více. Přihlášky do obou turnajů jsou k dispozici
v informačních centrech MČ Praha 4 nebo na www.
tkk.cz, kde naleznete také informace, kam přihlášku zaslat. Účast v obou turnajích je zdarma.

Footbag, kanjam či pétanque
Především pro děti je v září připravena tradič-

ní série sportovních akcí pod názvem Čtyřka
sportuje. Začíná se překážkovým během ve
dvojicích – Wipe Out Extrem Run – v úterý
7. září od 15.00 hodin na Roztylském náměstí.
O týden později, v úterý 14. září, je v Murgašově ulici v Krči připraveno Sportovní odpoledne mezi paneláky. Od 15.00 hodin si mohou
zájemci vyzkoušet či se naučit slackline (chůze
po laně), footbag, freestyle fotbal, spikeball
turnaj (míčová hra), kanjam (hra s létajícím
diskem) a další. V parku Jezerka se v úterý
21. září od 15.00 hodin zabaví v nafukovacím
bludišti především ti nejmenší a různé druhy
street sportů si můžete dopřát v neděli 26. září
od 14.00 hodin. v parku Na Pankráci.
A v rámci akce Kavky 4 sport se v parku Na
Pankráci uskuteční v sobotu 18. září od 10.00
hodin Pétanque turnaj dvojic a rodinných
týmů pořádaný seniorskými dobrovolníky
z Letokruhu. Přihlášky na info@letokruh.eu,
kapacita je omezena! Pravidla včetně sady
koulí na pétanque budou k dispozici na
místě, vlastní sady koulí ovšem vítány. Info
na www.letokruh.cz. (red)

Kampaň Chraň svůj svět! cílí na děti
Odbor komunikace a vnějších vztahů, oddělení prevence Policejního prezidia České
republiky, Nadační fond Hanky Kynychové
a hudebník Tokhi, ti všichni spojili své síly,
aby zamezili zvyšující se kriminalitě páchané
dětmi do 18 let prostřednictvím kampaně
Chraň svůj svět!
Covidová pandemie totiž způsobila, že dochází
k sociální izolaci dětí, způsobené mimo jiné
i uzavřením škol, a vzrůstá kriminalita páchaná
mládeží. Zvyšuje se také brutalita jejich chování
a útoků. Významnou roli hrají faktory jako
absentování školní docházky u dětí ze sociálně
vyloučených a jinak rizikových skupin, jejich
předčasné ukončení školní docházky, život
v nepodnětném prostředí apod.

Projekt Chraň svůj svět! si proto prostřednictvím nově natočeného klipu hudebníkem
Tokhim a podzimních osobních setkání klade
za cíl eliminovat emotivně motivované násilné
chování s absentující rozumovou složkou u dětí.
Cílí též mimo jiné do sociálně vyloučených
lokalit a do dětských domovů. Na skladbu bude
navazovat choreografie společného tance, tzv.
flash mob, který by tančily děti po celé zemi.
Další z podpůrných akcí bude běh/pochod, kde
si mezi sebou jednotlivé skupinky dětí budou
předávat štafetu a budou si společně počítat kroky z jednotlivých měst. Na závěrečném eventu
se pak vyhlásí, kolik se ušlo kroků pro snížení
vzrůstající kriminality dětí do 18 1et. Celou
kampaň podpořila i městská část Praha 4. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Květnaté louky, kam se podíváte

Novodvorská před OC Plaza

5. května před Kongresovým centrem

Antala Staška před úřadem MČ Praha 4

Před více než rokem vysela Praha 4 jako
pilotní projekt první květnatou louku ve středovém silničním pásu v Novodvorské ulici.
Úspěch této akce přiměl úřad k zamyšlení
se nad dalšími vhodnými plochami k osetí
a právě středové pásy zeleně jsou místem,
kde květnaté louky potěší nejvíce; kromě
kolemjdoucích a lidí čekajících na autobus je
na očích i projíždějícím řidičům a cestujícím
v MHD a ukrátí jim třeba čekání na zelenou.

nakonec podařilo vzorovou smlouvu uzavřít
a louku mohla Praha 4 osít.
To, jaký bude mít louka charakter a barevnost,
což je určeno převládajícím zastoupením letniček v květinové směsi, si vzal na starost radní
pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš
Hrdinka (ANO 2011), který s prvotním nápadem
vysetí květnaté louky přišel poté, co se inspiroval v obci Klentnice na moravské Pálavě.

Vysetí první louky předcházelo asi půlroční vyjednání se zástupci Technické správy
komunikací (TSK) o výpůjčce pozemků, řešily
se rozhledové úhly kolem křižovatek, jak to
bude s případnými opravami potrubí v podloží
a podobně. Díky vstřícnosti pracovníků TSK se

„Nesmírně mě potěšily desítky pozitivních reakcí našich občanů, od těch, kteří v louce spatřují
potravu pro užitečný hmyz, až po ty, co to jen
chtějí mít v okolí svého bydliště hezké. Že si Novodvorská takové místo zaslouží, bylo nasnadě,“
uvedl Tomáš Hrdinka. Louka na Novodvorské

nakonec kvetla téměř tři měsíce, i když se její
část „podařilo“ neopatrným pracovníkům správcovské firmy pokosit těsně před vykvetením.
Městská část loni ve spolupráci s TSK vybrala
dalších pět lokalit, na kterých byly letos na jaře
louky vysety, a to stejnou druhovou směsí jako na
Novodvorské. Konkrétně jde o pozemky v Modřanské ulici u zastávky Přístaviště, v Jeremenkově
ulici u křižovatky s ulicí V Ondřejově, u Thomayerovy nemocnice na křížení Zálesí a Vídeňské, na
výjezdové rampě z Kongresové ulice na 5. května
a před úřadem MČ Praha 4 v ulici Antala Staška.
Tři louky už jsou v plném květu, tři další stále
nakvétají, veřejnost tak má ještě dost času se
jejich květy potěšit. Příští rok chce Praha 4 v souladu s titulkem tohoto příspěvku znovu plochy
rozšířit, přesto je už nyní v Praze lídrem. (red)

Barevných ploch přibývá

PesFest – báječný den pro psa a jeho rodinu
Všichni „pejskomilové“ se sejdou 5. září v parku
Na Pankráci na již osmém ročníku PesFestu,
celodenním festivalu věnovanému čtyřnohým
společníkům.
Od 11.30 hodin začíná nabitý program. Čekají vás psí vystoupení a komentované ukázky,
agility park, psí poradny, oblíbené psí
soutěže a samozřejmě vyhlášení sympaťáka
PesFestu 2021. Pro malé dvounohé účastníky akce bude připraven dětský koutek.
V letošním roce se můžete těšit na skvělého
moderátora Miroslava Konvalinu.
„PesFest jsme se snažili připravit tak, aby
byl zajímavý i pro ty, co psa nemají. Aby
byl tento den setkáním nás všech a společně
www.praha4.cz

jsme si ho užili. Program je připraven pro
velké i malé návštěvníky, totéž platí rovněž
pro psí plemena. Například každý příchozí
si může s vlastním psem vyzkoušet agility
překážky,“ uvedla zastupitelka Prahy 4
a spoluzakladatelka PesFestu Lucie Michková (ODS).
Na ploše parku se dále představí neziskové organizace, starající se o opouštěné či týrané psy.
Návštěvníci budou moci některá zvířata přímo
na místě adoptovat nebo si alespoň zakoupit
drobné suvenýry s fotkami útulkových pejsků.
Nebude chybět ani prodej zvířecích potřeb,
k dostání budou psí i kočičí pamlsky, obojky,
vodítka apod. (md)
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Názory zastupitelů
Zmizelé lavičky, hluk a louky Spolu to zvládneme!
Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři,
doufám, že jste si užili
léto podle svých představ
a že jste si před nástupem
podzimu odpočinuli.
Rád bych se níže věnoval
tématům, která u vás přes
léto nejvíce rezonovala,
většinu problémů se snad
podařilo vyřešit.

Zmizelé lavičky
Asi jste si už také všimli, že v Praze 4 již
zmizelo nebo brzy zmizí téměř 300 modrých
reklamních laviček, které byly ponejvíce v bezprostředním okolí zastávek MHD. Firma, které
patřily, zkrachovala, lavičky byly ošuntělé, často
hyzdily veřejné prostranství. Ale sloužily, lidé
a zejména senioři si na ně zvykli a využívali
je. Nyní byly bez náhrady exekučně zabaveny,
tedy odstraněny. V naprosté většině se jedná
o pozemky, které jsou v majetku magistrátu
(a správě Dopravního podniku HMP), který si
s náhradou zatím neví rady, laviček bylo zkrátka
příliš mnoho. Než situaci magistrát nějak vyřeší
a pořídí lavičky nové, Praha 4 z vlastních zásob
se souhlasem magistrátu dočasně umístí své
lavičky na plochy, kde nejvíce chybějí, typicky
třeba před polikliniku, pobočky úřadu, v dopravních uzlech MHD a podobně. Je jasné, že
ale půjde spíše o jednotky až desítky kusů. Občanům do doby plnohodnotné náhrady bohužel
nezbude, než využít jiných míst k sezení, pokud
to okolí jen trochu dovolí.

Hluk u Vltavy
V areálu naproti branickým ledárnám pořádá
Lucerna Music Bar na soukromém pozemku
letní koncerty pro širokou veřejnost. Jde o kvalitní hudební produkci, která je až na výjimky
ukončena v souladu s vyhláškou o nočním klidu
před 22. hodinou. Nicméně navazující (už méně
kvalitní) hudební produkce z přilehlého baru
rušila i dlouho přes půlnoc mnoho obyvatel
nejen z Jiráskovy čtvrti a Hodkoviček. MČ Praha 4
se proto po několika zásazích policie nakonec
domluvila s pořadatelem, aby k porušování
nočního klidu nadále nedocházelo, dodržování
opatření je pravidelně kontrolováno. Jednorázová, extrémně hlučná srpnová technoparty
v retenční nádrži Braník (pozemek magistrátu)
byla pro nedodržení smluvních podmínek svého
druhu poslední; MČ Praha 4 bylo po našich
urgencích ze strany města přislíbeno, že už
pozemek na podobné akce pronajímat nebude.

Louky stále kvetou
Všech šest květnatých luk, které Praha 4 na
jaře nově osela, je stále v plném květu a kromě
hmyzu, který v této době již mnoho jiné květové
potravy nemá, zve všechny na osobní a fotografickou návštěvu. Více v samostatném článku
v tomto Tučňáku. Přeji vám hezké podzimní
dny!
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Kultura v Praze 4 žije!

Lucie Michková (ODS), zastupitelka
MČ Praha 4
Už dva roky nás sužuje
koronavirus a opatření
proti jeho šíření všem
znesnadňují život. Co
dříve bylo normální, je
omezené, nebo dokonce
zakázané. Pokud si dříve
někdo s chřipkou nasadil
chirurgickou roušku, aby
chránil ostatní před nákazou, byl spíše za exota. V současné době bez
nich nebo respirátorů prakticky nevycházíme
z domu. Jsem ráda, že většina lidí u nás nepodlehla dezinformacím a roušku nebo respirátor
používají podle aktuálně vyhlášených pravidel.
SARS-CoV-2, mikroskopická částice, pořádně
zatřásla s našimi životy. Generace našich otců
a babiček prožila jednu, nebo dokonce dvě
světové války, nepopsatelné hrůzy a poválečnou
bídu, jeden nebo dva autoritářské režimy. My
čtyřicátníci jsme zažili dětství v socialismu,
ale již od doby dospívání jsme mohli dýchat
demokracii a prožívat euforii z nabytých svobod
a možností, o které teď zase pomalu, ale jistě
přicházíme…

Michal Hroza (TOP 09),
místostarosta MČ Praha 4
Září bude v Praze 4 ve
znamení otevírání kulturních institucí a také
výstav. Až do 17. září si
můžete ve foyeru radnice
na Budějovické prohlédnout výstavu Za vaši
i naši svobodu, která byla
připravena ve spolupráci
s Ústavem pro studium
totalitních režimů a už od srpna nám připomíná
výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy před 53 lety. Výstava představuje
protesty proti tomuto barbarství jako jeden ze
základů hnutí odporu proti komunistickým
režimům v řadě středoevropských i východoevropských zemí.
V parku Na Pankráci bude po celé září k vidění
výstava Kořeny osobností připravená ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města
Prahy.

Hluboký respekt
a poděkování

9. září nás čeká v Nuselské radnici jeden z vrcholů našeho cyklu koncertů a to vystoupení
Dagmar Peckové a jejích objevů. Jde o mimořádnou událost, kdy naše přední hvězda operního
zpěvu představí nejtalentovanější malé hudebníky z celé České republiky.

Pracoviště s pacienty nakaženými koronavirem byla přeplněná, personál padal únavou.
Sdělovací prostředky nám denně oznamovaly
počty mrtvých lidí – jako bychom byli ve válce.
Skoro každý máme mezi přáteli, spolupracovníky, dokonce i v rodině, někoho, komu nemoc
covid-19 vzala blízkého člověka. Přesto bychom
měli projevit hluboký respekt a poděkovat všem,
kteří nám pomohli dostat se z nejhoršího.

Možná se naučíme
vážit si zdraví
Věřím, že koronavirus se časem oslabí a nebude
ani tak nakažlivý, ani tak smrtící. Do té doby
musíme zachovat co nejvíce z našeho obvyklého života - nerušit kontakty v rodině či navštívit
svého lékaře, aniž bychom se v čekárně podezírali z nákazy. Musí fungovat školství, volnočasové aktivity a sociální služby, musíme uchovat
kulturu a sport. Abychom to všechno mohli
financovat, musíme primárně vytvářet vhodné
a jasné podmínky pro ty, na kterých ekonomika stojí – tedy na živnostnících, podnikatelích
a jejich zaměstnancích. Umíme se postarat o ty
nejslabší a nejohroženější, ale bez fungující
ekonomiky to nelze.
V případě zvolení v říjnových volbách budu
v Poslanecké sněmovně nadále hájit náš svobodný život, tržní ekonomiku, právní stát a nezávislé instituce a zdravý rozum. Budu nadále
pomáhat nejohroženějším skupinám obyvatel
a budu bránit ty, kdo pomáhají.

Festival Zlatá Pecka opět
v Nuselské radnici!

Noc literatury v Praze 4
Akce se bude letos konat 22. září v naší městské
části a čtení proběhnou na celkem 20 místech
v Podolí a v Braníku, například také v Podolské vodárně. Kompletní program naleznete na
webových stránkách Českých center a vstup je
na všechna čtení zdarma.

Svatováclavské velebení
Po jednoroční odmlce vynucené epidemií čínské
chřipky se opět bude konat tradiční svatováclavská akce v parku Jezercka, která i letos bude
věnována především rodinám s dětmi. Své loutkoherecké umění představí například loutkové
divadlo Kozlík, studio Damúza nebo Loutky bez
hranic, které se na akci vrací pro velký úspěch
v posledním ročníku. Hudbu obstará kapela
Pískomil se vrací a nebudou chybět ani tradiční
rytířské souboje.
Věřím, že si i při nutné zvýšené opatrnosti
a ohleduplnosti akce užijeme a těším se na
případné setkání na některé z nich.

www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Metro D - jak skloubit
potřeby místních
s potřebami
celého města

Jan Hora (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4
Metro D je bezpochyby
jednou z největších
dopravních staveb Prahy,
přičemž většina stanic
budovaných v první
etapě se nachází na území naší městské části.
Obyvatelé si přejí, aby je stavba co nejméně
obtěžovala, a chtějí co nejlepší ochranu zeleně
v okolí. Hlavní město skrze svůj Dopravní
podnik Hl. m. Prahy pak usiluje o co nejrychlejší
a nejefektivnější provedení.

Sporné části vyřešeny
U většiny nových stanic se podařilo dosáhnout
rozumných kompromisů, kdy Dopravní podnik
hl. m. Prahy souhlasil se změnami ve způsobu
provedení stavby. Dohoda s místními obyvateli
je vždy v zájmu stavitele, protože následná
právní bitva projekt zdrží či vrací na začátek.
S hrdostí mohu říct, že většina těchto dohod
byla dosažena mou kolegyní Petrou Rejchrtovou
(Piráti a nezávislí) v době, kdy byla radní pro
územní rozvoj.

Výjimečná Olbrachtova
Výjimkou je stanice Olbrachtova. Zde místní
zvolili jinou strategii a podali odvolání proti
výsledku stavebního řízení nejen pro tuto
stanici, ale pro celou stavbu. Kvůli tomu nebyla
výstavba metra D zahájena, přestože geologický
průzkum je prakticky u konce a po technické
stránce stavbě nic nebrání.
Obavy místních chápu. Z jejich pohledu jsou
hlavní město Praha i pražský dopravní podnik
velké kolosy a čestné slovo jejich představitelů
nemusí občany upokojit. Zároveň ale s nabíhajícím zpožděním naskakují náklady způsobené
inflací, jde o desítky milionů korun týdně.
Dopravní podnik se tak brzy dostane do stavu,
kdy už dále nebude schopen plánované ústupky
z hlediska ochrany zeleně a šetrného provádění stavby obhájit ekonomickou výhodností.
V konečném důsledku pak bohužel prohraje jak
město, tak místní obyvatelé.

Hledáme řešení
Existuje však cesta, která může vést ke kompromisu a vyřešit poslední spor, který brání
zahájení stavby metra D. Dopravní podnik
nabídne dohodu v podobě závazné smlouvy
s adekvátními sankcemi i pojistkami pro obě
strany a rada hlavního města tuto dohodu posvětí. Místní občané tím získají jistotu, že pokud
dodrží svou část dohody, pak i město dodrží
své závazky, případně bude následovat bohaté
odškodnění. Právě o toto řešení nyní s kolegy
ze Zastupitelstva hl. m. Praha usiluji. Věřím, že
tato dohoda, která je v zájmu města, místních
obyvatel i všech Pražanů, je možná.
www.praha4.cz

Má být dostupné bydlení
starostí Prahy 4?

Alžběta Rejchrtová
(Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4

Bydlení, které se stalo
nedostupným nejen
pro nízkopříjmové, ale
i středněpříjmové skupiny
obyvatel je již několik let
jedním z nejpalčivějšch
problémů zejména velkých měst. Bytovou krizi ještě zhoršila koronavirová pandemie i skutečnost, že stále více bytů je
kupováno na investici, protože z dlouhodobého
hlediska představují jistotu zhodnocení. V Praze
se už prodává na investici 50% nově postavených
bytů. Vedení města přistoupilo k bytové krizi
aktivně, obecní byty poskytuje nejvíce zranitelným osobám a plánuje na městských pozemcích
postavit byty další. Většina městských pozemků
se však rozprodala za dlouhotrvající vlády ODS na
magistrátu a velká část byla svěřena do vlastnictví
městských částí, které nemají jednotnou bytovou
politiku. Například Praha 4 dále své byty prodává,
i když jich má jen 1803. Volné byty jsou zpravidla
soutěženy za komerční nájem, na nějž například
mladí lidé z profesí potřebných pro chod města
nedosáhnou. Přispět k tomu, aby bylo bydlení
v Praze dostupné, by měla i naše městská část ve
spolupráci se soukromým sektorem. Proto jsem
se v minulém volebním období z pozice radní pro
územní rozvoj snažila vyjednávat o kontribucích
do občanské vybavenosti i dostupného bydlení.

Budou v Nuselském
pivovaru dostupné byty?
Velkou příležitostí byla konverze areálu Nuselského pivovaru do převážně rezidenčního komplexu,
plánovaná společností Penta. Na areál s asi 450
byty navazuje i pozemek patřící městské části, zde
měl developer podle rozjednané dohody vybudovat
pouze na jeho části další dům pro sebe a jeden
dům s devíti byty pro městskou část, k tomu
komunitní centrum v historické budově pivovaru
a veřejné hřiště. Jaké však bylo moje překvapení,
když v červnu můj nástupce ve funkci radní Patrik
Opa (ODS) předložil zastupitelstvu memorandum,
v němž se městská část zavázala směnit celý
svůj sousedící pozemek za pouhých devět bytů.
Z předchozího jednání vyplývá, že Penta by získala
dalších třicet čtyři šedesátimetrových bytů a navrhovaná transakce by byla pro ni nákladově neutrální, zato pro městskou část nevyvážená a v její
neprospěch. V takovém případě by měla dostat více
bytů a navíc komunitní centrum, o kterém nebyla
v memorandu ani zmínka. Penta již nyní nabízí
byty podobné velikosti za astronomickou částku
osmi až devíti milionů. Architektonicko-urbanistické řešení areálu je sice velmi zdařilé, ale chybějí
dostupné byty a opatření, které by smluvně zajistilo, aby se alespoň v historické části neprodávaly
byty na investice ke krátkodobému pronájmu. Po
zrušení memoranda čeká městskou část vyjednávání, v němž by se měla snažit tyto cíle prosadit.

Parkovací dům Budějovická

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

Stalo se bohužel poslední
dobou obvyklým, že
o některých zásadních
záměrech městské části
Praha 4 se nedozvídáme
ani ze zápisů z jednání
Rady MČ Praha 4, ani
z jejích tiskových zpráv.
Dozvídáme se o nich
víceméně náhodou, od
třetích osob. Stejně tak tomu bylo i v případě
obnoveného záměru realizace parkovacího
domu na Budějovické. Jedná se o původní
záměr výstavby čtrnáctipodlažního otevřeného
parkovacího domu přímo vedle Polikliniky Budějovická, mezi ulicemi Antala Staška a U Krčské vodárny. Pozemek má téměř tři tisíce metrů
čtverečních, naše městská část jej má svěřený,
vlastníkem je hlavní město Praha a pro rozvoj
a další osud lokality je poměrně zásadní.
Jak jsme zcela náhodou zjistili až z podkladů
pro jednání Rady hlavního města Prahy, již
v listopadu 2020 se rozhodla paní starostka Michalcová (ANO 2011) původní záměr obnovit
(v plném rozsahu, včetně cen) a v tomto směru
informuje magistrát Hlavního města Prahy.
Jistě, je možné, že se paní starostce záměr vybudování čtrnáctipodlažního (5 jich má být pod
zemí a 9 nad) parkovacího domu může líbit.

Pouze férový prodej
Názory jsou ale různé. Obhájci výstavby tvrdí,
že situace s parkováním v okolí je natolik
kritická, že parkovací dům je nutný a místní
občané si za něj případně i rádi zaplatí. Odpůrci
říkají, že se neúnosně zvýší hlučnost a prašnost
v okolí, cca 2.500 nových denních průjezdů
zatíží neúnosně okolí a výstavba objektu včetně
protihlukové stěny u přilehlých rodinných
domů významně znehodnotí charakter lokality.
Zlí jazykové pak tvrdí, že v tomto obnoveném
plánu vůbec nejde o parkovací místa pro občany, ale o zajištění dostatečné parkovací kapacity
pro vlastníka areálu Polikliniky Budějovická,
kterému má být pozemek městské části napřímo
a bez soutěže prodán a který zamýšlí realizovat
v místě výstavbu ještě dalších výškových budov.
Ať je pravda jakákoli, jedno je jisté: i kdyby
snad paní starostka prosadila svou myšlenku
pozemek prodat z majetku městské části k výše
uvedenému účelu, bude tak muset činit otevřeně a za férových podmínek odpovídajících dnešním cenám. A ty jsou dnes úplně někde jinde.
Pozemek v Praze k realizaci kapacitně mnohem
menšího stavebního záměru se dnes prodává
za 30 tisíc korun za metr. Ta matematika je pak
poměrně jednoduchá, stačí vynásobit uvedenou
částku výměrou pozemku. Výměra pozemku
činí 2.888 metrů čtverečních. To je o slušných
pár desítek milionů víc než 21 milionů, za které,
paní starostko, zamýšlíte pozemek prodat!
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Prázdniny plné sportu s městskou částí Praha 4
Během prázdninových měsíců připravila MČ Praha 4 několik volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

Vodní klouzačka potěšila děti na spořilovském Roztylském náměstí.

Moderní sporty pro mladé - opičí dráhu a parkur - si děti vyzkoušely na
hřišti v parku Na Jezerce.

Tanec a kondiční cvičení lze provozovat v každém věku, to se potvrdilo
v Podolí na místním multifunkčním hřišti.

Hráči vodního póla a beach water póla si na koupališti Lhotka ověřili, jak
náročné je koordinovat pohyby ve vodě.

Terasa Budějovická prošla kontrolním dnem
Oprava terasy nad metrem Budějovická pokračuje a firma, kterou hlavní město vybralo, předpokládá, že práce skončí do konce letošního
roku. Terasa je dlouhodobě v havarijním stavu,
do její konstrukce zatéká voda, a je proto třeba
vybourat její betonovou část. Nutností je proto
i dočasné uzavření jižního vestibulu metra,
který je nejblíže k Úřadu MČ Praha 4 a Poliklinice Budějovická, v současnosti je tak umožněn
vstup pouze z Olbrachtovy ulice. Město zaplatí
za opravy přibližně 46 milionů korun. Vstup do
metra i výstup jižním vestibulem by se mohly
otevřít dříve než koncem roku, bude však záležet na průběhu opravných prací souvisejících se
zatékáním do vestibulu. (red)
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Dělníci musí z terasy vybourat spoustu betonu.

Kontroly se zúčastnili pražský radní Jan Chabr
(vlevo) a místostarosta Prahy 4 Michal Hroza
(oba TOP 09).
www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Dejte šanci svému zdraví
Domníváte se, že Pražané či všeobecně Češi
dbají na prevenci a hlídají si svoje zdraví?
Společnost se rozdělila na většinu Čechů, kteří
sice mají strach z nemocí, ale vítězí u nich pohodlnost. Leč i tento typ se o sebe stará nesrovnatelně více než za socialismu. A pak jsou ti,
kdo pro sebe něco dělají a jejich typickou čtvrtí
je dynamická Praha 4. Nejenomže se prodlužuje
délka jejich života, ale hlavně delší část života
stráví bez těžkých nemocí a bolesti. Aktivně.

„Češi si nejvíce ubližují pohodlností - tedy kombinací nadváhy, nadměrného užívání alkoholu
a menší hygieny, například dutiny ústní,“ říká
MUDr. Roman Šmucler. Foto: Asklepion

Městská část Praha 4 pořádá preventivněosvětový program Den zdraví, jehož cílem je
snaha o změnu nesprávných až rizikových
návyků životního stylu.
Příchozí mohou využít připravená stanoviště,
kde je čeká několik bezplatných druhů měření
a testování jejich zdravotního stavu včetně
nezbytných konzultací. Na jednom z nich by
měl působit i doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.,
majitel sítě center estetické medicíny Asklepion
a prezident České stomatologické komory.

Jakých nejčastějších hříchů se v péči o naše
tělesné schránky dopouštíme?
Češi si nejvíce ubližují pohodlností - tedy kombinací nadváhy, nadměrného užívání alkoholu
(jako forma relaxace) a menší hygieny (třeba
dutiny ústní). V tom jsme skoro mistři světa.
Naopak úplnými mistry světa jsme v návštěvách lékaře. Nikdo nechodí tak často a rád na
prohlídky jako my. Souvisí to s tím, že víme, že
nežijeme úplně správně. No a zároveň máme
„bezplatné zdravotnictví“ a úkolem lékaře je
přece udržet nás v pořádku… Problémem je, že
se „prošvihávají“ často důležité prohlídky. Lidé
rádi chodí k lékaři s banalitami, zejména senioři. Leč bojí se jít na onkologickou prohlídku,
neboť mají strach, že „něco najdou“, a pak je
třeba pozdě.
Vaší specializací je stomatologie. Patří průměrný český chrup do evropské TOP 10?
Nůžky se naprosto rozevřely. Praha 4 má

největší hustotu zubních lékařů na světě
hned po Brnu a Olomouci (pokud nepočítám
specializované ulice třeba v Londýně). Takže
spousta obyvatel chodí do neskutečně kvalitních
ordinací a má chrup ošetřený v kvalitě centra
New Yorku, jenže za zlomek tamní ceny. Řada
lidí vlastně stomatologa nepotřebuje, neboť perfektně dbá o hygienu dutiny ústní. A pak jsou
lidé se zdevastovaným chrupem, kteří hledají
hodného, špičkového a levného stomatologa,
který má volno. Takového nikdy nenajdou.
Bohužel, stomatologie vinou pokynů od politiků
nikdy nebyla prioritou zdravotních pojišťoven.
Takže úroveň chrupu mnoha lidí v ČR je hodně
špatná.
Budete na Dni zdraví Prahy 4 poskytovat
zájemcům rady a konzultace?
Naší snahou není duplikovat místní zdravotnictví. Mimochodem poliklinika v Budějovické
ulici patří ve světě k citovaným příkladům, jak
organizovat a postavit zdravotnictví. Předběhla
v mnoha ohledech Západ. Na Den zdraví chceme
přinést technologie, které jsou velmi moderní,
zachraňují životy či zpříjemňují léčbu. Budeme
mít na místě digitální dermatoskop (bohužel,
vždy najdeme nějaký zhoubný nádor, ale už
jsme také řadu lidí zachránili). K němu přivedeme špičkového dermatologa - klíčoví jsou lidé, ne
technika. Na místě budeme konzultovat služby
cévní chirurgie, ORL, postcovidové programy, ale
také třeba provádět diagnostiku pleti. (md)

VĚNUJTE 10 MINUT SVÉMU ZDRAVÍ

10

min.

ÚTERÝ 7. 9. 2021
OD 11.00 DO 18.00 HODIN
OC ARKÁDY PANKRÁC
(VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• dermatologické vyšetření – kontrola znamének (13–18 h)
a diagnostika pleti • cévní konzultace • dostaňte se do
kondice po covidu • ORL – prevence a odstranění chrápání
a chronické rýmy • kurz první pomoci • prevence rakoviny
prsu – ukázky na modelech a konzultace • celiakie a měření
cukru v krvi • prevence osteoporózy • jak správně měřit krevní
tlak • prevence rakoviny plic • oční vyšetření – prevence
šedého a zeleného zákalu a měření dioptrií • měření CO ve
vydechovaném vzduchu – vhodné pro kuřáky • spirometrie
• měření nasycení krve kyslíkem • měření skrytého tuku v těle
+ BMI • nutriční poradenství

SPECIÁLNĚ PRO DĚTI
• dětský koutek s Asklepionem a Dr. Klaun • prevence zubního kazu • návštěva u lékaře
• projekt pro děti „Šetři své plíce“
Programem Vás provedou Václav Žmolík, Alžběta Korčáková a Petra Zajíčková.
Akce je s podporou radního pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáše Hrdinky.

www.praha4.cz
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se na území České republiky se konají
ve dvou dnech, v pátek 8. října začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin a v sobotu
9. října začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve
14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a není u něj překážka ve výkonu volebního
práva tj. a) zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo b)
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Na základě opakovaných telefonických žádostí občanů znovu zveřejňujeme přihlášku za
člena do okrskových volebních komisí v MČ
Praha 4, kterých je celkem 132.
Čitelně vyplněnou přihlášku s označením
„VOLBY“ s požadovanou přílohou (oboustranná
fotokopie OP) můžete nejpozději:
a) osobně do 8. září do 16.00 hodin předat pracovníkům odboru správních agend na Úřadu MČ
Praha 4, Antala Staška 2059/80b (dále jen „OSA“),
vpravo od podatelny, tel. kontakt č. 261 192 124,
b) odeslat na e-mail volby@praha4.cz,
c) osobně do 7. září předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ Praha 4,
d) odeslat na adresu: Úřad městské části
Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška
2059/80b., tak, aby OSA byla doručena nejpoz-

ději 8. září do 16.00 hodin.
Opětovně pro informaci uvádíme, že 1. zasedání okrskových volebních komisí bude
probíhat v období od 13. září do 17. září, vždy
ve velkém společenském sále budovy Úřadu
městské části Praha 4 - Nusle, Táborská
500/30 (3. patro s výtahem). Za váš zájem
předem moc děkujeme.

Hlasování do přenosné volební schránky
O hlasování do přenosné volební schránky
může volič požádat pouze na adrese ÚMČ Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, vpravo od
podatelny, nebo na tel. 261 192 411, 261 192 675,
261 192 124 do 7. 10. do 14.00 hodin a v informačních centrech MČ Praha 4 nejpozději do
6. 10. do 16.00 hodin a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi (dále jen „OVK“),
která vyšle k voliči své dva členy s volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky
(telefonní čísla na OVK budou uvedena na
www.praha4.cz včetně formuláře žádosti).
Informace o voličských průkazech
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště,
může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Ode dne vyhlášení voleb, tj. 31. 12. 2020, lze

požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Občané s trvalým pobytem na území Prahy 4
mohou požádat o voličský průkaz na Odboru správních agend, přízemí, Antala Staška
2059/80B, Praha 4 - Krč.
a) osobně - od vyhlášení voleb do 6. října do 16.00
hodin - Odbor správních agend, ÚMČ Praha 4
b) prostřednictvím datové schránky (do 1. 10.)
c) písemně - musí být opatřeno ověřeným
podpisem občana, žádost nemá předepsaný
formulář, lze napsat volnou formou, nutné
uvést jméno a příjmení voliče, datum narození,
adresu trvalého pobytu a požadovaný způsob
doručení voličského průkazu.
Voličský průkaz lze zaslat na žádost voliče na
adresu v České republice, zastupitelský úřad,
popř. na adresu v zahraničí.
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tedy 23. 9.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Při ztrátě, odcizení nebo zničení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce Thomayerovy nemocnice došlo ke změně sídla volebního okrsku číslo 4080. Novým sídlem
VO 4080 je Krčská mateřská škola, Kukučínova 1150/3, Praha 4 - Krč.

PŘIHLÁŠKA
pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!
příjmení............................................................................... jméno (popř. jména)........................................................................... titul...........................
rodné číslo............................................................................... místo narození......................................... ID datové schránky............................................
		
adresa trvalého pobytu....................................................................................................................................................... PSČ.........................................
		
doručovací adresa .............................................................................................................................................................. PSČ.........................................
(v případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)
kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)............................................................................. e-mail..................................................................................
Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp. dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do 15. 10. 2021.
Adresa a kontakt na kancelář mzdové účtárny: ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; telefon: 261 192 406, 261 192 456.
Svým podpisem:
· stvrzuji v případě mého přijetí účast na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 13. 9. do 17. 9. 2021 (doba zasedání bude cca 90 minut),
· souhlasím se zpracováním svých osobních údajů týkajících se účasti v OVK,
· akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.
V Praze dne:						podpis:
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISE. NA ZÁKLADĚ VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY
DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN. O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ OVK
A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ PRAHA 4 www.praha4.cz. O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ
PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT. Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 1.800 Kč brutto, pro místopředsedu
OVK 2.100 Kč brutto a pro předsedu OVK 2.200 Kč brutto. Přihlášku lze podat nejpozději do 8. 9. 2021 (do 16.00 hodin) na recepci ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b nebo v informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 7. 9. 2021 v jejich úředních hodinách (www.praha4.cz/KONTAKT). S případnými dotazy ohledně OVK se obracejte na telefonní čísla: 261 192 344, 261 192 123. © ÚMČ Praha 4, odbor OSA 05/2021
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Noc literatury 2021

Magická, tajemná, na břehu Vltavy…
V branické kavárně Periferie jsme se sešli
s Adrianou Krásovou, vedoucí projektu Noc
literatury, který se tento rok odehraje 22. září
v Podolí a Braníku ve spolupráci s městskou
částí Praha 4.

Noc literatury se letos koná již po patnácté,
ale přesto: přiblížila byste projekt čtenářům?
Noc literatury organizují od roku 2006 Česká
centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice
a nakladatelstvím Labyrint. Noc literatury – to
je současná literatura, netradiční místa a známé tváře: na atraktivních či běžně nedostupných místech čtou známé herecké osobnosti
ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů.
Propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí nevšední
kulturní zážitek a v průběhu let obliba Noci
stále roste.
Proč se letos bude konat právě
v Podolí a Braníku?
V Praze probíhá Noc literatury každý rok v jiné
části Prahy ve spolupráci s příslušnou městskou

částí, kterou výběrem čtecích míst chceme také
návštěvníkům přiblížit. Podolí a Braník mají svá
specifická kouzla a řadu zajímavých míst, která
ale většina lidí zahlédne jen cestou na plavecký
stadion, při projížďce na kole, cestou na nádraží
či z města ven. Myslím, že návštěvníci budou
překvapeni, jaká skvělá místa tato městská část
skrývá.

• Zveme vás.
• Určitě neseďte doma a přijďte!
• Těšíme se na vás!
• Kdy? Ve středu 22. 9. od 18.00 hodin.
• Kde? Podolí – Braník!
• Nezaspěte Noc literatury!
• www. nocliteratury.cz
Organizovat takto rozsáhlou akci vůbec není
snadné. V čem se liší a v čem je to rutina?
Každý ročník je jiný a nesmírně inspirující,
i když základní pravidla se nemění. Od 18.00
do 23.00 hodin se na jednom místě čte stejná
ukázka v patnáctiminutových intervalech: 15
minut čtení/ 15 minut pauza. Lidé přecházejí
mezi jednotlivými místy, které si sami volí podle

mapky, kterou připravíme. Tento rok mohou
k přesunu mezi místy použít i Rekola, která jsou
naším letošním partnerem.
Co vás na práci nejvíce těší?
Baví mě projekt jako celek, považuji ho za jeden z nejlepších kulturních projektů, protože
spojuje poznávání nové literatury a myšlenek
s poznáváním míst ve městě. Myslím, že právě proto mají lidé Noc literatury rádi. A samozřejmě také nesmírně oceňují skvělý přednes
herců, které mají příležitost vidět v nezvyklé
roli. Pokud bych měla akcentovat konkrétní
aspekt, na který se osobně každoročně těším,
pak je to právě objevování a poznávání nových míst v Praze.
Které herce letos uvidíme?
Minulý rok se četlo ve Vršovicích poslední
den před lockdownem za přísných hygienických pravidel a nikdo z herců účast neodřekl.
Všichni byli naprosto skvělí a k naší radosti
přijala řada z nich pozvání i na letošní Noc
literatury. Jména herců ale ještě nemohu prozradit, sestava je ale jedním slovem báječná!
Petra Jungwirthová

2021

2. 10. 2021 12.00-21.00

PARK FIDLOVAČKA
Bašta

Chříč

Muflon

Permon

Čestmír

Zichovec

Clock

JungBerg

Raven
Hangár

Bad Flash

NuselskePivniSlavnosti

www.praha4.cz

Pivovar Moucha

www.praha4.cz

Matuška

Hendrych

Měšťanský pivovar Turnov

Vstupenky v prodeji od 2. srpna 2021 na pobočce
Czechpoint v budově úřadu MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha 4. Cena vstupenek je 150 Kč.

Tučňák • 9/2021 13

volný čas

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

St. 8
Po 13.
Út 14.
St 15.
Pá 17.
Ne 19.

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
16.00
19.30
Po 20. 19.00
Út 21. 19.00
St 22. 19.00
		
Čt 23. 19.00
So 25. 19.00
Ne 26. 19.00
Po 27. 19.00
St 29. 19.00

Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Gin Game (D. L. Coburn)
Gin Game (D. L. Coburn)
Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Gin Game (D. L. Coburn)
Gin Game (D. L. Coburn)
Takový žertík
(Jean Dell, Gérard Sibleyras)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Už je tady zas! (Timur Vermes)

Divadlo BRAVO! (bývalé Branické divadlo)
Branická 411/63, 147 00 Praha-Braník
www.divadlobravo.cz, info@divadlobravo.cz
+420 731 153 139

Ne 5. 15.00 MiMJOVÉ / LOSERS CIRQUE
		COMPANY A RADIM VIZVÁRY
Út 14. 19.00 JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE
		VĚRA ČÁSLAVSKÁ /
		KOMEDIOGRAF (host)
St 15. 19.00 HEROES / LOSERS CIRQUE
		COMPANY A RADIM VIZVÁRY
Čt 16. 19.00 HEROES / LOSERS CIRQUE
		COMPANY A RADIM VIZVÁRY
Pá 17. 19.00 SÓLO / RADIM VIZVÁRY
Ne 19. 19.00 TRIPTYCH II&III / CONTEÁTR
		
(host) - premiéra
Ne 26. 17.00 RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA
		
/ STUDIO DAMÚZA (host)
Čt 30. 19.00 GRANDIÓZNÍ / LOSERS CIRQUE
		COMPANY / PREMIÉRA
Bývalé Branické divadlo nově nese název Divadlo BRAVO!
a kromě domácích akrobatů LOSERS CIRQUE COMPANY
se sem můžete přijít podívat na super pohádky, filmová
promítání s přednáškami nebo na mistrnou pantomimu.

Dvacet let Divadla Na Jezerce
Prvním držitelem divadelní koncese v historii rodiny principála Divadla Na Jezerce (DNJ) byl Ondřej Červíček, který povolení k provozování divadelního spolku získal v roce 1883. V roce 2004 bylo otevřeno DNJ ve stejnojmenném parku,
Divadelní společnost Jana Hrušínského byla založena o dva roky dříve - v roce
2002 - a navazuje na dlouholetou rodinnou tradici. Letošní sezóna je pro DNJ
tedy 20. rokem, kdy se Jan Hrušínský rozhodl jít ve stopách svých předků, kteří
v českém divadle působili nepřetržitě od poloviny devatenáctého století. (red)

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 773 831 705
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
(do 19.00 hod., pokud se hraje od 19.00 hod.)
ne - hodinu před představením
(jen pokud se hraje)
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, GoOut a Kulturní portal.cz
St 1.
Pá 3.
So 4.
Ne 5.
Út 7.
St 8.
Pá 10.
So 11.
Ne 12.
Út 14.
St 15.
Čt 16.
Pá 17.
So 18.
Ne 19.
St 22.
Čt 23.
Pá 24.
So 25.
Ne 26.
Út 28.
St 29.
Čt 30.

19.00 Dánská dívka
19.00 Mezi nebem a zemí
15.00 Famílie
19.00 Šakalí léta
19.00 Jeptišky
19.00 Kdo je pan Schmitt?
19.00 Šakalí léta
19.00 Dánská dívka
15.00 Testosteron
10.30 Kouř – veřejná generálka
19.00 Výjimečný stav
19.00 Kouř – I. premiéra
19.00 Kouř – II. premiéra
19.00 Jeptišky
19.00 	Eva tropí hlouposti
15.00 Pravda
19.00 	Eva tropí hlouposti
19.00 Mezi nebem a zemí
19.00 Srnky
19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
15.00 Sugar (Někdo to rád horké)
19.00 Kouř
19.00 Srnky
19.00 Famílie

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173, fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
St 1. 19.30 Kinokavárna – chyby
Po 6. 18.00 Neuslužické plenéry - vernisáž
Út 7. 19.00 Dominika na cestě Japonskem
		
– cestovatelská přednáška o lidech
St 8. 19.30 Pražská 5 a zahájení festivalu
		Sklep50 - kinokavárna
Po 13. 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou – téma: Paříž
Út 14. 20.00 Písně divadla Sklep - večer plný
		
známých i neznámých písní
		
divadla Sklep
St 15. 19.30 Mlýny - slavnostní představení
		
divadla Sklep k třicetiapůlletému
		
výročí od premiéry
Čt 16. 20.00 Sajkedelik Šraml Band
		
- Karel Babuljak
		
- zahajovací tancovačka
Ne 19. 18.00 Zuzana Krajčovičová - vernisáž
Po 20. 19.30 Besídka Pramáti - sklizeň
		
nejstarších kusů divadla Sklep
Út 21. 19.30 Besídka Kosmopolitána - zážitky
		
z cest formou scének, písní a tanců
St 22. 19.30 Besídka Pandemiána - výběr
		
z posledních nakažených Besídek
Čt 23. 19.30 Večer Pražské 5 - jedinečný pokus
		
dát dohromady rozpadlé i fungující
		
divadelní soubory, které účinkovaly
		
ve filmu Pražská 5
St 29. 19.30 Mazaný Filip - kinokavárna
Čt 30. 20.00 Václav Koubek a Velká parta
		
- koncert

Naše tipy
Podolí - Pražská regata – sportovní den pro rodiny po úspěšném loňském nultém ročníku chystá
první oficiální ročník, který se uskuteční 28. září.
Letos účastníci proplují pod Karlovým mostem
a přes tři jezy. Sraz bude ve Žlutých lázních v Podolí, kde proběhnou aktivity pro děti, po splutí
Vltavy se zájemci přesunou na Štvanici, kde
proběhnou přednášky dobrodruhů. Podrobné
info a přihlášky na www.prazskaregata.cz.
Zelený pruh - Oddíl moderní gymnastiky
TJ Vodní Stavby Praha – Zelený pruh pořádá
nábor nových členek, děvčat narozených 2017
a starších. Zkušební tréninky budou probíhat
od 7. září každé úterý a čtvrtek po celý měsíc
od 16.30 do 18.00 hod. v hale SŠT na Zeleném
pruhu 1294/52, Praha 4. Pro více informací se
obraťte na e-mail: polackova.tery@gmail.com či
telefonicky na číslo 739 837 757.
Braník - Na neděli 5. září od 9.30 hodin připravila Českobratrská církev evangelická v Braníku
speciální rodinné bohoslužby. Zahrnují modlitby za radost a zdraví v novém školním roce,
požehnání dětem, studentům a pedagogům,
rytmické písničky i následující menší pohoštění.
Všichni jsou srdečně zváni, klidně s aktovkami.
Kontakt: Modřanská 118, zastávka MHD Přístaviště; https://branik.evangnet.cz.
Michle - Taneční škola InDance pořádá 13. září
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Den otevřených dveří v Sokolu Michle, při kterém si můžete zdarma vyzkoušet taneční lekci.
Info na www.indance.cz.
Krč - Celopražskou soutěž pro nadané umělce
s mentálním postižením vyhlásil Domov pro
osoby se zdravotním postižením Sulická. Zájemci
mohou svá díla přihlašovat do 20. září a jeden
umělec může zaslat více svých prací. Přijímány
jsou pouze zarámované originály děl a výtvarná
technika je čistě na autorovi. Tématem soutěže
je: Co mám rád/a. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne 30. září.
Pankrác - Mistrovství Evropy - Prague Open
Dance Festival 2021 ve standardních a latinskoamerických tancích – se uskuteční 10. až 12. září
v Cubex Centru v ulici Na Strži. Počítá se s účasti
až tisícovky tanečních párů z celého světa.
Praha 4 - Český svaz ochránců přírody zaštiťuje
českou akci Ukliďme svět. Stejně jako každý rok se
i letos připojí k hlavnímu termínu úklidových akcí,
které proběhnou o víkendu 17.–19. září. Zapojit
se může kdokoliv! Veškeré informace najdete na
www.uklidmesvet.cz.
Jezerka - Od září se v Divadle Na Jezerce opět
otevírají divadelní kroužky pro mládež ve věku
12–18 let. Kroužky se konají jednou týdně a jsou
zakončeny divadelním představením. Info a přihlášky na www.divadlo.pametnaroda.cz

Pankrác - Lokální HOP pro sport a duševní zdraví se uskuteční v pátek 10. září (16.00 až 19.00
h.) u Café Na půl cesty. Bude se cvičit jóga, hrát
pétanque, rybařit, zápasit v brazilském fotbale,
házet frisbee či padat ze slackliny. Součástí akce
budou i Živé knihy (= seznámení se s lidmi ze skupin, s nimiž normálně nepřijdeme do kontaktu).
Braník – V neděli 19. září se uskuteční Branické posvícení, slavnost při příležitosti 120.
výročí posvěcení kostela sv. Prokopa, Školní ul.
1842/3a. Od 10.30 h. proběhne v kostele mše
svatá, po ní svěcení nového vodovodu a případně svěcení školních tašek a školních pomůcek.
Menší pohoštění v zázemí kostela a na přilehlé
zahradě. Odpolední program bude upřesněn
podle počasí a podle koronavirového opatření.
Praha 4 - Letošní ročník Primátorek (18. a 19. září)
přinese novinku. Poprvé plánovaně na společné
lodi neuvidíme mužskou posádku Dukly a také
ženskou posádku Slávie. A už v pátek 17. září můžete sledovat závod univerzitních posádek. Vstup
zdarma, nad akcí převzal záštitu první místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS).
Pankrác - Po deseti letech působení v Praze 4
se seniorské centrum Elpida stěhuje z Pankráce
na Smíchov. Nově ho najdete poblíž Anděla
v ulici Na Bělidle 34. Více na www.elpida.cz,
tel.: 272 701 335. (red)
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Výtvarnice Erika Bornová:

„Otec kreslil a máma mě vychovávala!“

Erika Bornová se stala předlohou pro kreslenou
Šebestovou. Foto: archiv EB

Dcera čestného občana Prahy 4 a slavného
českého výtvarníka Erika Bornová se vydala
v otcových šlépějích. A právě tak jako Adolf
Born i ona je dlouholetou patriotkou naší
městské části.
Jak vzpomínáte na dětství a dospívání v Praze 4?
Já tady prožívám dětství, dospívání i zralý věk,
možná také stáří zde prožiji. Zřejmě se odsud
nehnu, neboť jsem v blízkosti Vyšehradu velmi
spokojená. Zažila jsem ho v temných dobách
socialismu, kdy byl velmi spoře osvětlen
a s kamarády jsme ho prozkoumávali a vlezli,
kam se dalo. Zkusila jsem tam první cigaretu
a měla první rande. S babičkou jsem chodila na
Slavín, a to pro mě byla největší škola historie
i sochařství. Za pár let jsme tam s mužem učili
dcery lyžovat a teď na Vyšehrad chodím s vnoučaty. Jsem moc ráda, že tam vznikla restaurace
Na Hradbách, kde si děti hrají a psi tam vesele
pobíhají.
Byli na vás rodiče přísní?
Rodiče měli naprosto rozdělené role, máma mě
vychovávala a táta byl v ateliéru. Máma tudíž
musela být přísná a důsledná a táta, když byl
doma, tak mi dovolil téměř vše.
S největší pravděpodobností vás ovlivnil při
výběru povolání právě otec. Věnoval se vám
a zasvěcoval do tajů výtvarnictví?
Povolání táty mě určitě ovlivnilo, protože jeho
ateliér byl místem pro mě magickým a ta-

Toyen z cyklu Posedlost je jedním z jejích
výtvarných děl. Foto: archiv EB
Na společné procházce s tatínkem Adolfem
Bornem. Foto: archiv EB

jemným. V dětství jsem tam chtěla být s ním
a koukat se, jak pracuje, a pomáhat mu. Z toho
ale nebyl vůbec nadšený a ani se tím netajil.
Fascinovala mě ta tvůrčí svoboda, to, že nemusí
chodit někam do zaměstnání a jak moc ho jeho
práce bavila. V dospívání jsem s ním konzultovala práce, se kterými jsem se hlásila na školu.
Myslím ale, že mě velmi ovlivnil láskou ke
zvířatům a k cestování.

„K sochám z polystyrenu
mne přivedl ateliér
v šestém patře…“
Kromě malování se věnujete i sochařství, a to
sochám z polystyrenu…
Vystudovala jsem malířství na Akademii
výtvarných umění v Praze a po šesti letech
malování jsem začala vytvářet sochy z různých
materiálů. K polystyrenu mě přivedl i ateliér
v šestém patře. Chtěla jsem dělat velké sochy
a zároveň s nimi sama manipulovat. Takže jsem
pak vytvářela křehké monumenty, které jsem
voskovala, pomalovávala, polepovala peřím,
rybími šupinami nebo uzavírala epoxidem. Teď
se ale nejvíce věnuji kresbě.

Co tedy nyní chystáte za výstavy, kde mohou
Pražané vaše práce vidět?
Mé poslední práce mohou Pražané vidět v pražském DOXu na výstavě Vanitas, ta je myslím
do října. Zároveň mám od poloviny srpna do
října samostatnou výstavu v paláci Colloredo
Mansfeld s názvem Šílenství je stráž noci. V sochařském studiu Bubec v Řeporyjích se chystá
výstava Art Safari - Spolu. A pokud by si někdo
udělal výlet na sever Čech, může navštívit do
17. září Libereckou smršť v místní Kunst – hale.
A kdo zavítá na Smetanovu výtvarnou Litomyšl,
která je do září, najde tam mou sochu ve veřejném prostoru.
Váš otec byl monarchista, podpořila byste
jeho vidění světa?
Táta byl monarchista tělem i duší. V něčem
bych s ním určitě souhlasila, ale v čem jsme
měli spory, byl brzký začátek školní docházky.
Císař František Josef vstával velmi brzy a pak
všechny nutil, aby pracovali od brzkých ranních
hodin. A s tím jsem měla odjakživa problém.
Je pravda, že populární postavička Šebestové
vznikla podle vás? Nosila jste tak velkou mašli?
Ano, je to pravda, ale dozvěděla jsem se to
o mnoho let později. A také to, že Mach byl
podle mého bratrance. A velkou mašli jsem
v dětství naštěstí nosit nemusela. (md)

Zeptali jsme se za vás
Dobrý den,
před revitalizací Branické ulice byla v prostoru
před pečovatelským domem Branická č. 46
tráva, keře, stromky a cca 12 laviček. Nyní je
to připraveno pro vydláždění a řeší se stromky.
Nešlo by projekt změnit na trávu?
Zdeněk Březina
www.praha4.cz

Vážený pane Březino,
projekt je již hotový a po připomínkách,
nelze už jej měnit. Zeleň před domem nebyla
v dobrém stavu, navíc často docházelo k jejímu
znečištění psy apod. Prostor se proto vydláždí
pražskou mozaikou, čímž se jednodušeji uklidí
a vznikne tu více místa pro pohyb klientů

místního DPS. Dále přibyde architektonický
prvek plachetnice, šest stromů s posezením
a květníky. Obyvatelé DPS se rovněž dočkají
zasazení svého vánočního stromku, který byli
zvyklí zdobit.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011),
radní MČ Praha 4
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SENIOŘI
Společenská rubrika

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
září 2021

„Kamennou svatbu“ oslavili na počátku
prázdnin manželé Jiřina a Bohumil Daníčkovi
z Braníka. Ke krásnému jubileu 65 let společné
pouti životem jim přišla popřát hodně zdraví
a spokojenosti starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO 2021).
Ve druhé červencové dekádě
vstoupila do pomyslného klubu stoletých v Praze 4 Libuše
Gärtnerová z Novodvorské
části Braníka. „Vše nej“ do
dalších let jí za radnici naší
městské části přišla popřát
starostka Irena Michalcová
a redakce se k tomuto přání
ráda připojuje.

60 let manželství oslavili v Nuselské radnici
obřadem u příležitosti „diamantové svatby“
v polovině července manželé Libuše a Vlastislav Jeřábkovi ze Spořilova. Hodně krásných
dalších let společného života jim v roli oddávající popřála starostka Prahy 4 Irena Michalcová.
Dne 23. 8. oslavila naše
milá sousedka Věra
Žbánková z Krče kulaté
jubileum 80 let. Přejeme
jí zdraví, pohodu a klidné spokojené dny, které
prožívá se svou nejlepší
psí kamarádkou Stázou.
Přátelé.
Dne 23. 8. oslavila naše babička,
maminka a manželka Věra Klikarová
z Michle 80. narozeniny. Pevné zdraví
a vše nejlepší do
dalších let přeje celá
rodina a přátelé.
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Královskou cestou III

14. 9. od 14.00 h.,
od Malostranského náměstí, Nerudovou ulicí až na
Pražský hrad

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 2. 9. Procházka s průvodcem, sraz na zastávce Malostranské náměstí (tram. č. 22, tam, kde
bývalo parkoviště)

Pražské ostrovy

16. 9. od 14.00 h.,
od Kampy přes Střelecký
ostrov až na ostrov Slovanský

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 2. 9. Procházka
s průvodcem, sraz pod obloukem
Malostranských mosteckých věží
u Karlova mostu

Trénování paměti

od 20. 9. 10.00-11.30 h.
nebo 14.00-15.30 h.
(každé pondělí, celkem 5x,
pondělí 11. 10. přesunuto
na úterý 12. 10.) Nuselská
radnice, sál č. 205

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 13. 9. (kapacita 18 os.
na kurz). Bezplatný vzdělávací kurz,
přihlášení zájemci absolvují všech
5 lekcí (dopolední nebo odpolední
varianta).

Květinový workshop

21. 9. od 14.00 h.,
Nuselská radnice, sál č. 205

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 13. 9. (kapacita
15 os.). Tvořivá květinová dílna pod
vedením floristy.

Pražské věže

23. 9. od 14.00 h.,
od Palackého náměstí po
proudu Vltavy a okolí

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 13. 9. Procházka
s průvodcem, sraz u pomníku F. Palackého na Pal. nám.

Mandala – barevné tvoření
pískem

29. 9. od 14.00 h.,
Nuselská radnice, sál č. 205

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 20. 9. (kapacita
12 os.). Tvoření obrázků a mandal pomocí písku pod vedením instruktora.

Osobnosti 20. století

30. 9. od 14.00 h.,
Olšanské hřbitovy

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 20. 9. (kapacita 20 os.).
Komentovaná exkurze po Olšanských
hřbitovech, sraz u hlavní brány Olš.
hřbit. (u zastávky Olšanské hřbitovy).

Parník Európé

1. 10. od 14.00 h.,
nástupiště Na Františku 15,
Praha 1

výdej vstupenek 21. 9. od 8.00 hod.
(do vyčerpání zásob), přepážka
č. 34, přízemí ÚMČ Praha 4 – naproti
recepci, po předložení občanského
průkazu. Plavba po Vltavě s hudebním doprovodem V. Bízka.

AMOS – Akademie moderního od 6. 10. v 9.00-11.00 h.,
seniora
(každou středu, celkem 3x)
Nuselská radnice, sál č. 205

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 27. 9. (kapacita
18 os.). Bezplatný vzdělávací kurz,
přihlášení absolvují všechny tři kurzy.

Zahrady Pražského hradu
- Jižní

přihlášky na lince 261 192 415 nebo
261 192 571 od 27. 9.
Procházka s průvodcem, sraz u monolitu na III. hradním nádvoří.

7. 10. od 14.00 h.,
Pražský hrad

Akce jsou určeny seniorům nad 63 let s trvalým bydlištěm na MČ Praha 4. Může dojít k drobným změnám (i zrušení) v rámci nepříznivé zdravotní situace na našem území a platným nařízením. Aktuality sledujte na webových
stránkách www.praha4.cz (seniorweb), v případě dotazů pište na barbora.vesela@praha4.cz. Účast na akcích je
podmíněna registrací na uvedených číslech a dodržením aktuálních protipandemických opatření.

Rozhýbejte mozkové závity, potrénujte paměť
Na podzim proběhnou již po několikáté kurzy trénování paměti pod vedením I. Luxové. V pěti
kurzech si procvičíte různé druhy paměti, myšlení, posílíte jistotu v komunikaci, rozšíříte
vědomosti o nové mnemotechnické pomůcky a potrénujete schopnost rozhodování se. Kurzy
jsou také zaměřeny na posílení sebevědomí, soustředění nebo zažijete metodu „pozitivního
šoku“. (red)
www.praha4.cz
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Jak na žádosti do zařízení sociálních služeb
Stárnutí je součástí života a dříve či později
s sebou může přinést zhoršení zdravotního
stavu, snížení samostatnosti a často také
pocit osamělosti. Pokud si přejete zůstat co
nejdéle v domácím prostředí, je dobré se
informovat o možnostech pomoci sociálních a zdravotních služeb v okolí vašeho
bydliště.

Ne každý má však to štěstí, že je pro něj pobyt
v domácím prostředí možný. V takovém případě
je třeba vše zvážit a včas se porozhlédnout po
možnostech vhodných pobytových zařízení.
Kam se mohou rodiny obrátit, když potřebují
pomoci s péčí o seniory nebo o osoby s duševním či zdravotním postižením? Využít lze tři
základní typy pobytových sociálních služeb,
které mají svá specifika a příslušné cílové skupiny klientů.

Základní rozdělení
poskytovaných pobytových
sociálních služeb
Domovy seniorů
Žádost si může podat osoba po dosažení 65 let
(lze nalézt i zařízení s nižší věkovou hranicí),
která z důvodu věku, změn svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti
potřebuje pravidelnou pomoc a péči druhých.
Celodenní péči v domácím prostředí však již nezvládají zajistit rodinní příslušníci ani s pomocí
pečovatelské služby.
Domovy se zvláštním režimem
Žádost může podat osoba starší 18 let (požadovaná věková hranice se u jednotlivých
zařízení liší), která z důvodu chronického
duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, stařecké demence, Alzheimerovy choroby nebo například schizofrenie
potřebuje péči druhé osoby a její pravidelnou
pomoc, kterou si sama již není schopna
zajistit. Režim v těchto pobytových zařízeních
nabízí sociální a zdravotní služby a je přizpůsoben specifickým, individuálním potřebám
klientů.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Žádost k pobytu může podat osoba starší
18 let. V některých zařízeních je věková
hranice nižší. Domov je určen pro klienty
s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby
a nemohou žít doma. V tomto typu zařízení
naleznou bezpečné zázemí a takovou míru
podpory, aby se co nejvíce přiblížili smysluplnému a plnohodnotnému životu svých
vrstevníků.
Postup při podání žádosti
Co je třeba udělat, pokud máte o některou z powww.praha4.cz

bytových služeb zájem:
• Vyplnit žádost, která je většinou k dispozici
na webových stránkách zařízení nebo je přímo k dispozici u sociální pracovnice domova,
od které také můžete získat více informací,
případně absolvovat nezávaznou prohlídku.
Neostýchejte se podrobně zeptat na všechno,
co vás zajímá.
• Přiložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu
– je součástí žádosti do konkrétního zařízení,
potvrzuje praktický lékař žadatele.
• Pokud je žadateli přiznán příspěvek na
péči, je třeba přiložit rozhodnutí o jeho
výši. V případě, že žádost o příspěvek
má klient ve stádiu vyřizování nebo o něj
nežádal, potřebnou dokumentaci v případě
přijetí vyřídí zařízení.
• Podepsanou žádost včetně příloh je možné
doručit osobně nebo poštou. Každá přijatá
žádost je na základě kritérií určených zřizovatelem hodnocena komisí.
Kritéria pro přijetí jsou obvykle:
• zdravotní stav
• nepříznivá sociální situace
• bytové podmínky
• osamělost
• věk
• stupeň přiznaného příspěvku na péči
O výsledku jednání komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni a následně v souladu
se splněnými kritérii postupně přijímáni. Pořadí
v evidenci čekatelů se mění dle aktuální situace
nově přijatých žádostí. Z tohoto důvodu není
možné stanovit čekací dobu na umístění do
domova. Proto stojí za úvahu podat žádost do
více zařízení.
Seznam pražských pobytových zařízení
naleznete na stánkách www.Praha4.cz v sekci

SENIORWEB. Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoci s výběrem poskytovaných služeb,
kontaktujte telefonicky oddělení sociální Úřadu
městské části Praha 4, tel. 261 192 472, 261 192
455, nebo se dostavte osobně. Odbor sociální
naleznete ve 2. patře na ulici Antala Staška
2059/80b, Praha 4.

Podpora samostatného
bydlení
Příspěvková organizace MČ Praha 4 – Ústav
sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) od září rozšiřuje nabídku a spouští již čtvrtou registrovanou
sociální službu Podpora samostatného bydlení.
Tento druh sociální služby je v souladu s Reformou psychiatrické péče a vedle pečovatelské,
pobytové odlehčovací služby a služeb denního
stacionáře vede k cíli, aby lidé mohli zůstávat co
nejdéle v domácím prostředí.
Služba Podpora samostatného bydlení je určena
pro občany Prahy 4, kteří žijí ve svém domácím
prostředí a potřebují určitou formu podpory
a dohledu, jako například získání či udržení
návyků souvisejících se zajištěním chodu
domácnosti a podpora v hospodaření s penězi.
Dále podporu při nácviku a upevňování motorických schopností a dovedností, podporu při
získávání návyků souvisejících se zařazením do
pracovního procesu, doprovod k lékaři, na úřad
či jiné společenské aktivity a v neposlední řadě
pomoc při uplatňování svých práv a běžných
osobních záležitostí.
Pro více informací o poskytovaných službách
ÚSS4 či přímo sjednání a zavedení některé
ze sociálních služeb kontaktujte sociální pracovnice: telefon: 773 791 408, 777 360 224, 777 360
225, e-mail: socialni.pracovnice@uss4.cz. (red)

V pobytových zařízeních se kvalifikovaný personál stará o seniory, kteří z různých důvodů nemohli
již zůstat sami doma.
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Modry Pavilon,
Šturova 12, Praha-4 Krč
po-pá 9:00-17:00
so 10:00-13:00

Tel.: 776 686 670

SC-500512/01

BALKAP, s.r.o.
Madla
na zábradlí

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034

• PRODEJ nových • ODVOZ starých •

Kontakt: 602 719 678

SC-400926/08

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

www.malirlakyrnik-praha.cz

VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SC-500153/16

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

Tel. 777 317 278

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

Dlouhodobé kurzy matematiky a českého jazyka
Zkoušky nanečisto

Mobil: 606 125 116

SC-500516/01

Přijmeme údržbáře
(aktivního důchodce)
do tenisového klubu
Tempo-Lhotka.

Tel: 602 357 316

SC-500520/01

VELKÉ

VELIKOSTI?

Stav se za námi do areálu Beach Braník!

„Ano, máme...!”

Náborové hodiny:
1., 2. a 6. - 9. září

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

4 - 9 let: 15:30 - 16:30
10 - 15 let: 16:30 - 17:30

Rádi se s Vámi potkáme na jedné z našich poboček: Gymnázium Na Zatlance (P5), GMVV (P5),
ZŠ Poláčkova (P4), ZŠ Ohradní (P4) a Gymnázium Českolipská (P9).

ONLINE

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytu, domu, nebytových prostor.

SC-500008/06

CHCEŠ HRÁT
(BEACH)VOLEJBAL?

PREZENČNĚ

ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ

SC-400946/08

SC-500027/06

PŘÍPRAVA K ÚSPĚŠNÉMU ZVLÁDNUTÍ PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK NA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

SC-400951/08

SC-500026/07

SC-400927/08

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ

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

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

SC-500135/06

CHLADNIČEK a MRAZNIČEK
i soboty a neděle

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

Tel.: 724 006 275

❖OPRAVY❖

25 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

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

SC-332421/02

OPRAVNA OBUVI

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

Distanční kurzy matematiky a českého jazyka
Domácí zkoušky nanečisto
soutěže, databáze výukových videí

Po-Pá: 12-18, So: 11-15

Připravte se s námi online z pohodlí domova.

Přehled volných termínů a možnost přihlášení
naleznete na webu www.zkousky-nanecisto.cz.

www.beachbranik.cz
Tomáš Jedlička, tomas@beachbranik.cz,608 880 335

SC-500456/02

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

SC-500493/01

SC-500362/03

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní oddělení:

Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
renata.cizkova@ceskydomov.cz
Aktuální uzávěrka
na další vydání je 15. 9. 2021

WWW.DERMALINK.CZ
SC-400517/06

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – září

Senioři
AMOS se vrací v říjnu
Akademie moderního seniora (AMOS) je třídílný kurz určený seniorům městské části Praha 4,
který rozšiřuje povědomí o různých nástrahách
a nebezpečí online světa 21. století.
Obsahem je přiblížení základů bezpečného
chování v online prostředí ve spojení s bezpečnými platbami přes internet nebo nakupováním.
Seznámíte se s novými typy podvodů nebo
praktikami tzv. šmejdů. Osvětlíte si pojmy jako
spam, dezinformace, vir, antivir apod.
Nedílnou součástí kurzů je i nástin kritického
myšlení, argumentačních faulů nebo pomoc
s rozpoznáním dezinformací. Vše pod vedením
odborníků na daná témata, kteří s ochotou
odpovědí na vaše dotazy. (red)
Naloďte se, vyplouváme!
Po delší odmlce způsobené pandemií se opět
vrací možnost zúčastnit se vyhlídkové plavby
lodí Európé. Během plavby pro vás bude připraveno drobné občerstvení a hudební vystoupení.
Zdravotní situace na území ČR bude tento
podzim snad příznivější a bude tak možné vám
dopřát tento nevšední zážitek.
Počet míst je omezený, vše je podmíněno příznivými opatřeními pro kulturní akce. Plavba je
určena seniorům nad 63 let s trvalým bydlištěm
v městské části Praha 4. Vstupenky jsou zdarma,
vydávají se po předložení občanského průkazu
a do vyčerpání zásob (viz tabulka akcí). Bez
platné vstupenky nebudete vpuštěni na palubu.
S případnými dotazy se neváhejte obracet na
e-mail barbora.vesela@praha4.cz. (red)
Přivítání nových občánků
V červnu byli přivítáni starostkou Irenou Michalcovou (ANO 2011) noví občánci Prahy 4. Děkujeme mateřským školám 4 Pastelky Sedlčanská a 4
Pastelky Plamínkové 2 za krásná vystoupení.
V úterý 22. června byli přivítáni: Josef Nisler,
Vojtěch Novotný, Ema Bergmannová, Gabriela
Jachanová, Stáňa Pokorná, Stela Thálová, Julie
Candrová, Ladislav Koubek, Viktorie Zemanová,
Lukáš Geba, Viktorie Vopatová, Antonín Vaniš,
Ella Jelínková, Anna Kouklíková, Lukáš Kocián,
Lukáš Janda, Eliška Pilná, Alma Horešovská,
Jakub Sulík a Nela Vajsarová.
Ve čtvrtek 24. června byli přivítáni: Oskar
Kadlec, Adam Kastner, Viktorie Hron, Justýna
Věcková, Johana Hučíková, Pavel Dvořák, Barbora Kněnická, Jonáš Liska, Adam Turek, Anežka Karolína Čihák, Barbora Stránská, Berenika
Jirmanová, Lillie Jean Bowling, Marie Adriana
Beriša, Miroslav Rolník, Emma Votnerová, Roy
Azab, Eliška Jirsová, Antonín Haras. (red)
Jak pečovat o naše blízké?
Víte, co všechno může pečující osoba využít a na
co se má připravit, pokud se rozhodne starat doma
o člověka s demencí? Toto a mnohem více se dozvíte v online kurzech organizace Pečuj doma. Info
a přihlášky: e-mail: renata.dohnalova@pecujdoma.
cz, tel. 734 682 249, www.pecujdoma.cz. (red)
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Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 14 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

14 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

01 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

14 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

14 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

15 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

02 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

15 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

02 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

15 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

02 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

16 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

02 16:00 - 20:00

Bítovská

16 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

16 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

06 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

16 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

06 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

16 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

06 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

20 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

06 16:00 - 20:00

Kamenitá

20 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

07 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

20 16:00 - 20:00

Murgašova

07 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

21 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

07 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

21 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

07 16:00 - 20:00

Jílovská (u Alberta)

21 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

07 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

21 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

08 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

22 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

08 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

22 16:00 - 20:00

Nad lesním div. x Němčická

08 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

22 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

08 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

22 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

08 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

22 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

08 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží

23 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

09 16:00 - 20:00

Sládkovičova

23 16:00 - 20:00

Žilinská

09 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

23 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

09 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 23 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

09 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

29 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 09 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

29 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

09 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

29 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

13 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

13 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

30 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

13 16:00 - 20:00

Viktorinova

30 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

13 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

30 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

13 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

30 16:00 - 20:00

Pozvánka ke kulatému stolu pro ženy z Prahy 4
Jste na rodičovské nebo mateřské dovolené
a rády se setkáváte s dalšími ženami?
Přijďte se inspirovat zkušenostmi dalších
žen u kulatého stolu. V rámci podzimního
běhu programu „Mentoring Praha 4” pro
ženy z Prahy 4 jsou připravena čtyři setkání
a velmi aktuální témata! Letošní podzimní
setkání se budou konat v Nuselské radnici
(Táborská 500/30) vždy od 9.30 do 11.00
hod. K dispozici bude také profesionální hlídání dětí, které zajistí partnerská organizace
Baby Office.
Třetí cyklus oblíbeného projektu, který připravila veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR),
startuje již 14. 9. Hlavním z cílů organizace

BPWCR je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Té lze dosáhnout, když
mají ženy k dispozici bezpečné a vstřícné
pracovní zázemí. Musí si jej však umět
najít, poptat či vyjednat. Přihlášené ženy
se mohou účastnit všech nebo jen vybraných
setkání, která proběhnou 14. 9., 19. 10. a 9. 11.
Ve dnech 6. a 7. 10. si mohou účastnice vybrat až z 22 témat, mentorů a mentorek na
10. ročníku HR DAYS v Letňanech. Aktuality
z projektu a registrace najdete na www.
bpwcr.cz/mentoring/praha4/. Projekt vznikl
díky finančnímu přispění MČ Praha 4
a je pro účastnice zdarma. Podmínkou
účasti je trvalý pobyt v Praze 4 a platná
registrace. (red)
www.praha4.cz

servis
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH Beachvolejbal se naučíte
v každém věku
ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 739 412 393, 731 686 777 a 602 485 324.
Trasa A
křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní ochoz č. 1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

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

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

čt
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

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

čt
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

8. 9. - st

Trasa B
9. 9. - čt

Přes 100 let existuje TJ ABC Braník a jejím nejmladším, leč momentálně zřejmě nejaktivnějším
oddílem je ten beachvolejbalový. Není divu, hře
na písku pod vysokou sítí se totiž lze věnovat
téměř za každého počasí a v každém věku!
Beachvolejbal se v Braníku pravidelně hraje od
roku 2010 a beachvolejbalové kurty jsou díky
přetlakovým halám obsazeny i v zimě. „Mít
vlastní sportující mládež byl dlouhodobě cíl naší
tělovýchovné jednoty. Mám velkou radost, že
se nám v Braníku tento sen podařil uskutečnit,“
s uspokojením v hlase konstatuje Jakub Lébl,
jednatel Beach Braník a současně předseda
Pražského volejbalového svazu.

Trasa C

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

čt
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 F
4. 9. - so

křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova (parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská
křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Žateckých u č. 1169/11
křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14

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

Mimořádný sběr elektroodpadu bude v říjnu
V rámci říjnového přistavování kontejnerů na objemný odpadu budou výjimečně sbírány malé
i velké elektrické nebo elektronické zařízení (např. chladničky, pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky, televize, rádia,
mobilní telefony, počítače, notebooky, pily, vrtačky, elektrické hračky, lékařská technika a výdejní
automaty, bojlery, klimatizace, akumulační kamna, tepelná čerpadla, termostaty, elektrické
kotle). Sběr elektroodpadu navazuje na pilotní úspěšný projekt sběru elektroodpadů v prosinci
minulého roku. Harmonogram sběru je možné najít na www.praha4.cz a dále bude zveřejněn
v říjnovém Tučňáku. (red)
www.praha4.cz

Kdo si chce beachvolejbal bezplatně vyzkoušet,
má v září šanci. Foto: BB

Branický areál disponuje čtyřmi kurty na
beachvolejbal a stejným počtem kurtů na antukový
volejbal, na kterých se střídá přes 300 pravidelně
sportujících dětí a přes 100 dospělých. „Covid-19
nás zasáhl stejně jako všechny odvětví a sporty, ale
díky široké základně 14 trenérů se nám podařilo
děti u sportu udržet. Pevně věříme, že se všichni
od září vrátí naplno do tréninkového procesu,“
říká Jakub Lébl a připomíná, že klub také pořádá
sportovní kempy pro dospělé i pro děti, od začátečníků až po pokročilé. Tedy i úplní začátečníci si
mohou přijít vyzkoušet beachvolejbal a případně
se zúčastnit různých turnajů. Zvláště nyní, kdy
se pravidelně každý rok prvních čtrnáct dní v září
pořádají otevřené tréninky/nábory a každý má
možnost si zdarma „plácnout“ do balónu na písku.
„S městskou částí Praha 4 jako klub spolupracujeme, nabízíme hodně tréninků a pohybových
kroužků mateřským školkám v blízkém okolí
a snažíme se tak dlouhodobě vést děti ke sportu,“ dodává Jakub Lébl, který má k Praze 4
a Braníku srdečný vztah, protože tu pracuje
a má zde sídlo i jeho firma. (md)
Kočičí hra se odehraje v Nuslích
Divadlo Bez Hranic, sídlící v nuselské ulici Křesomyslova 14, nedaleko Divadla Na Fidlovačce,
zve na tragikomedii Kočičí hra, která se odehraje
11. září od 19.30 hodin. Hra pomocí osobitých
dialogů odkrývá svět svérázné Erži, která se
s nezdolným optimismem rve i v šedesáti o své
právo na život „jako kočka“. Po skončení divadelního představení jsou diváci a přátelé Divadla
Bez Hranic zváni na večírek na zahájení sezony
2021/2022. Více informací najdete na www.
divadlobezhranic.cz. (red)
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na konec

Zažijte Prahu 4 jinak

Soutěž

Vaše tvorba v době, kdy jste ještě jako spisovatel za něco stál, byla poněkud nekonzistentní, ale psal jste slušně. Stal se z Vás kretén
takový, že jeden zírá.“
(Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v Parlamentních listech, 2020)

Uprostřed jedné z virových epidemií se mladý
hippie virus zamiluje do mileneckého páru
svých nakaženců a odmítá je zabít. Stává se
tak pro virusový establishment nebezpečným
disidentem a bezděčným vůdcem vzpoury,
jejímž posláním je zachránit Zemi před hrozící
katastrofou působenou lidstvem. A roztáčí
tím surreálně tragikomické sci-fi melodrama
plné zápletek, nebezpečí, filozofování a lásky.

Po zábavném memoáru Malá paměť
(2020) vychází v nakladatelství Dauphin
série „humoresek“, jimiž Kuras sobě i svým
čtenářům poskytuje zasloužený oddech
od donedávna osamělého sledování
sebedestrukce západní civilizace. Známý
herec-politik-diplomat ho totiž upozornil:
„Bývala s vámi větší sranda.“
w w w.dauphin.cz

9 788076 451858

obal_kuras_virus tisk.indd 1

Pražské ulice se promění na místa pro dětskou tvořivost. Foto: Klára Stojaníková

Domácí dobroty, dílny a přednášky, vystoupení místních umělců nebo soutěže... V sobotu
18. září se společenský, kulturní i kulinářský
život v Praze 4 přesune do ulic.
Sousedské slavnosti Zažít město jinak v režii
spolku AutoMat, stovek místních organizátorů a organizátorek a se záštitou primátora
hlavního města Prahy Zdenka Hřiba (Piráti)
a místostarosty MČ Praha 4 Michala Hrozy
(TOP 09) ukážou, že veřejný prostor nemusí
patřit jen k nutným přesunům. Letošní téma
akce „Návod k sestavení“ poukazuje na
základní princip slavností „udělej si sám“
a zároveň na možnost ovlivňovat své okolí
i své město.
Adamovská, Jílovská, Krč (už 16. 9.), Kunratice - Kostelní náměstí (už 11. 9.), Na Nivách
a Nová cesta. To je výčet lokalit Prahy 4
SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
I VE VAŠÍ ČTVRTI

18/9
zazitmestojinak.cz

a sousedních Kunratic, které třetí zářijovou
sobotu ožijí sousedským mumrajem. V ulici
Na Nivách loni vysadili organizátoři v rámci
slavností dvě lípy a svou aktivitu zhmotnili
v založení spolku. Letos už se pod akci podepíšou jako NaNiváci. Jílovská bude tradičně
patřit loutkovému divadlu a Nová cesta zase
pouličním hrám.

Apolitickou akci
podpoříte účastí
Do sousedských slavností se zapojí víc než
100 míst po celé Praze a také dalších 45 měst.
Tam všude se nadšení dobrovolní organizátoři a organizátorky rozhodli svým sousedům
i návštěvníkům představit své okolí takové, jaké
by ho chtěli mít. Zažít město jinak je striktně
apolitická a nekomerční akce, kterou nejlépe
podpoříte tím, že prostě přijdete. Kreativitě se
ovšem meze nekladou a pomoci můžete třeba
i zapůjčením nádobí, agregátu nebo upečením
něčeho dobrého.
V Praze 4 se letos neobjevila žádná nová lokalita. Nezorganizujete ji právě vy příští rok?
Akce bude v souladu s aktuálně platnými
protiepidemickými opatřeními. Více informací,
seznam lokalit a postupně i podrobnosti programu najdete na webu zazitmestojinak.cz. (red)
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„humorista, jehož berou vážně“

Benjamin

KURAS

DENÍK
zamilovaného
viruse
„Kdo nečte Kurase, jakoby nežil.“ (Blesk)

K Evropské unii má Kuras vztah asi takový,
jako iránští ajatoláhové ke Spojeným státům.
(Lidové noviny, 2000)

Deník zamilovaného viruse

/

Jeho lpění na konzervativních hodnotách (v
tom dobrém), i zatvrzelost v prosazování
svých názorů, u některých lidí vyvolává zuřivé
odmítání. O všechny tyto hodnoty, typické
pro Evropu, se Kuras bojí a věští kontinentu nehezkou budoucnost. Občas se zdá, že
bychom se měli bát s ním.
(MFDnes, 2005)

„Kuras je jeden z nejvtipněji píšících Čechů současnosti.“
(Blesk, 2005)

Benjamin KUR A S

Benjamin Kuras vyvolává ve veřejnosti jen
dva pocity – obdivný předklon, nebo naprosté zatracení. To se přicházívá obvykle lidem
neobyčejným, kteří konají neobyčejné dílo, jež
nenechává publikum chladným. Kurase jako
autora a nositele svébytných myšlenek prostě
nemůžete přehlédnout. Jeho životním tématem je svoboda, a jak o ni (často dokonce
vědomě či dobrovolně) přicházíme.
(Literární noviny, 2018)

Deník zamilovaného viruse

Zasmějte se u knihy
Benjamina Kurase
Benjamin Kuras
Narozením (4.4.1944) Zlíňák, vzděláním (od
školky do absolutoria anglistiky) Olomoučák,větší částí pracovního života Londýňan,
v posledních letech na částečný úvazek Pražák. Řemeslem spisovatel, dramatik, novinář,
esejista, překladatel.
Jeho hry inscenovala malá divadla v Londýně a Německu, vysílala rádia BBC, stanice německé, italské, švýcarské, rakouské a české.
Od roku 1990 jeho články z Londýna kořenily
světovou tematikou česká periodika Respekt,
Xantypa, Lidovky, MFDnes či Reflex. V současné době jej pravidelně nacházíte v Playboyi, na internetu v Neviditelném psu.
S přístupem „4P“ (pobavit, poučit a přimět
k přemýšlení) Kuras do svých knih začleňuje
širokou škálu témat, které se už dají klasifikovat do tří hlavních kategorií:
1. Historie, filosofie, náboženství: Češi na
vlásku, Jak přežít padouchy, Nebýt Golema, Zakázané ovoce vědění, Žít všemi údy, Bláhové
snění o světě bez padouchů.
2. Sex: Tao sexu, Ciao sexu, Mao sexu, K.O.
sexu.
3. Civilizační krize: Soumrak bílého muže, Jak
zabít civilizaci, Poslední naděje civilizace, Zpráva
o stavu civilizace, Pohřbívání svobody.

Vybrané spisy II
dauphin
25.02.21 16:45

Deník zamilovaného viruse, to je
literární novinka od Benjamina
Kurase. Jedná se o velmi vtipně
napsanou novelu na současné
nejaktuálnější téma, které již přes rok
hýbe světem. Navzdory vážnosti
problému čtenářům umožní trochu
vydechnout a po dlouhé době se
i zasmát a přiměje i k zamyšlení nad
lidským konáním. Jak je již u autora
zvykem, kniha se opět čte jedním
dechem. Knihu vydalo nakladatelství
Dauphin.

Soutěžní otázka:
Benjamin Kuras má kromě českého
ještě jedno občanství. Jaké?
a) britské b) německé c) americké
Odpověď zašlete na e-mail: martin.
dudek@ceskydomov.cz do 15. září
2021. Tři výherci získají po knize,
o výhře budou informováni
e-mailem.
Výherci z letního dvojčísla (správná
odpověď a – Nairobi): Pavla Doricová,
Alice Grundová a Alena Faitová.
Gratulujeme!
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inzerce

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM

Balance Club Brumlovka
Vyskočilova 1100/2, Praha 4
tel. + 420 234 749 811
www.balanceclub.cz

Bez názvu-4 1

Nové wellness
25m nerezový bazén
Fitness se stroji Technogym®
Skupinové lekce
Osobní tréninky a Fyzio Care
Masáže a tělové rituály
Terasa se saunami a whirlpoolem
Měsíční členství od 2 300 Kč
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V ZÁŘÍ SE
V BB CENTRU
NUDIT NEBUDETE!
PROGRAM NA ZÁŘÍ
BĚŽECKÝ TRÉNINK, každé úterý od 17:30 do 18:30 hod., sraz na recepci budovy Beta
JÓGA PRO SENIORY, každou středu od 10:30 do 11:30 hod., Park Brumlovka
JÓGA PRO VEŘEJNOST, každý čtvrtek od 7:00 do 8:00 hod., Park Brumlovka
TANČÍRNA NA BRUMLOVCE, čtvrtek 2. 9. 2021 od 19:00 do 22:00 hod., Náměstí Brumlovka
CESTOVATELSKÝ VEČER, středa 8. 9. 2021 od 17:30 do 19:30 hod., Sommellerie v budově Filadelfie
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, středa 15. 9. 2021 od 17:00 do 21:00 hod., Baarův park
VINOBRANÍ NA BRUMLOVCE, čtvrtek 16. 9. 2021 od 11:00 do 19:00 hod., Náměstí Brumlovka
HOVORY Z BRUMLOVKY, středa 22. 9. 2021 od 18:00 hod. online na FB profilu BB Centrum
KVĚTINOVÝ WORKSHOP, čtvrtek 30. 9. 2021 od 17:30 hod., Sommellerie v budově Filadelfie

Akce jsou určené široké veřejnosti a kromě květinového workshopu zcela zdarma. Aktuální informace
naleznete na FB profilu BB Centrum, rezervace není třeba. Vše probíhá v souladu s platnými
epidemiologickými opatřeními.

www.BBCENTRUM.cz

INICIACE: ROZVOJ STAVEB PRO REPUBLIKU BOHATŠÍ
CHCETE PODPOŘIT ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY A ZAJÍMÁ VÁS
BUDOUCNOST VAŠICH DĚTÍ?
Pokud ano, podívejte se na webové stránky republikabohatsi.cz,
kde najdete zajímavé informace včetně videa a záznamu
z konference na dané téma.
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