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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 18. prosince 2019:
ROZHODLO
- prodat část pozemku parc. č. 61/2 označenou
dle geometrického plánu jako pozemek parc.
č. 61/25 o výměře 195 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, katastrální území Podolí,
kupujícímu Bytovému družstvu Podolské
nábřeží 20/22, IČ 61862410, se sídlem Podol-

ské nábřeží 20/22, 147 00 Praha 4 - Podolí,
za kupní cenu ve výši 1.060.600 Kč bez DPH,
tj. 1.283.326 Kč s DPH. Podmínkou prodeje
je zřízení bezúplatného věcného břemene
stezky k tíži pozemku parc. č. 61/25 v k. ú.
Podolí na dobu neurčitou ve prospěch MČ
Praha 4 a jiných osob jako oprávněných;

ZVOLILO
- do funkce přísedících Obvodního soudu pro
Prahu 4 JUDr. Helenu Rudou, Mgr. Martina
Habětínka a znovuzvolilo do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4 Josefa
Fontanu.

Rada MČ Praha 4 na svém zasedání 8. ledna:
ROZHODLA
- zrušit záměr prodeje akcií společnosti 4-Energetická, a.s., se sídlem Táborská 350/32,
Praha 4, který byl zveřejněn na úřední desce
městské části Praha 4 pod pořadovým číslem
Z PROD 4E 2/2019 v období od 1. 11. 2019 do
10. 12. 2019;
- vyslovit pobočnému spolku Základní článek
Hnutí Brontosaurus Brontosauři v Himálaji,

se sídlem Nad Lánem 1249/23, Nová Ulice,
779 00 Olomouc, souhlas s pořádáním výstavy fotografií Brontosauři v Himálaji, na části
pozemku parc. č. 2910/328 o výměře 80 m2
z celkové výměry 35037 m2, ostatní plocha,
zeleň, památkově chráněné území v k. ú.
Nusle, na dobu určitou, a to od 13. 1. 2020 do
10. 2. 2020;

SOUHLASILA
- po dohodě s ředitelkami mateřských škol,
že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech
12. 5. – 13. 5. 2020 od 13.00 do 18.00 hodin
na pracovištích mateřských škol. (red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Irena Michalcová

irena.michalcova@praha4.cz

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

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

Zprávy z hlavního města Prahy
Hlavní město podpoří výstavbu bytů
Z výsledků stavebnictví za jedenáct měsíců
roku 2019, které zveřejnil Český statistický
úřad, vyplývá, že v tomto období byla v Praze
zahájena výstavba celkem 4 969 bytů v nových
bytových domech. Celkově by tak za minulý
rok mělo být zahájeno více než 5 000 bytů. To
je dvojnásobek oproti roku 2018 a současně
je to nejvyšší počet zahájených bytů v Praze
od roku 2008. I přesto, že se jedná o zlepšení, do budoucna by chtělo hlavní město, aby
se v metropoli stavělo minimálně 6 000 bytů
ročně. Cestou k tomu mají být lepší koordinace a zrychlení administrativních procesů
a dodržování lhůt při územním rozhodování
a stavebním řízení. (red)
Hledá se stavitel prvního úseku metra D
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal
veřejnou zakázku na stavbu první části nové
linky D pražského metra v úseku Pankrác –
Olbrachtova. Odhadovaná cena je 10,829 miliardy korun, práce by měly začít letos v létě
a vítěz soutěže bude mít na jejich dokončení
7,5 roku. Jde o úsek, ve kterém trasa D povede nejhlouběji a v geologicky nejsložitějších
podmínkách, dokonce pod trasou metra C.
V některých místech povede tunel jen čtyři
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metry od stávajícího tubusu metra C. Stavba
má navázat na již probíhající geologický
průzkum, který začal loni v létě a který hlavní
město považuje za zahájení výstavby metra D.
Vítězná firma musí vyrazit a vybudovat
přestupní stanici Pankrác D a její napojení na
dosavadní metro C, dále stanici Olbrachtova
a traťové tunely mezi nimi včetně osazení veškeré elektroinstalace, kolejí, výtahů, eskalátorů a dopravní infrastruktury. (red)
Nová noclehárna pro bezdomovce v Michli
Krizovou zimní noclehárnu pro lidi bez domova
otevřela Arcidiecézní charita spolu s Armádou
spásy v Praze 4 - Michli. Fungovat bude do března.
Noclehárna se otevírá každý den včetně víkendů
o půl deváté večer a mimo teplé postele (100 jich
je k dispozici pro muže a 30 pro ženy) poskytuje
možnost vykoupat se, teplý čaj a svačinu, ale
i lékařské ošetření. Podmínkou ubytování je, aby
lidé na ubytovnu nepřinášeli alkohol a drogy.
Nocležníci opouštějí budovu kolem sedmé hodiny
ranní, pokud chtějí, mohou se zapojit do úklidu
a za odměnu dostanou potraviny. Arcidiecézní
charita nabízí bezdomovcům nocleh také v Karlíně a mimo to se věnuje terénní službě, která polozmrzlým lidem mnohdy zachrání život. Celkem
žije v Praze kolem čtyř tisíc bezdomovců. (red)

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

Etický kodex Tučňáku
Na žádost čtenářů uveřejňujeme text etického
kodexu časopisu Tučňák.
1. Tučňák vždy vychází z ověřených, důvěryhodných informací a zdrojů. Neověřené polopravdy jsou vyloučeny. Tímto způsobem kontinuálně poskytuje zevrubný, pozitivní i objektivně
kritický obraz života městské části Praha 4.
2. Tučňák ve svých článcích nesmí nikoho
poškozovat nejen ve vztahu k přítomnosti, ale
taktéž v reflexích minulosti či v úvahách o budoucnosti. Nehodlá tedy napadat současné
ani bývalé zastupitele městské části Praha 4,
ať reprezentují jakoukoli politickou stranu.
3. Tučňák je svou podstatou informačním médiem,
nikoli místem k vyřizování osobních sporů.
Není tedy tiskovinou, na jejíž stránkách mají
zastupitelé z jakékoli politické strany vyzývat ke
stížnostem na práci jiných zastupitelů. Navíc se
samozřejmostí respektuje starou zásadu „audiatur et altera pars“ – slyšena má být i druhá strana.
4. Tučňák spolupracuje se zastupiteli i správními úředníky, přičemž jejich činnost hodnotí
objektivně, seriózně a vyváženě.
5. Tučňák reprezentuje MČ Praha 4 – úrovní, vyjadřováním, hodnotnými a přesnými informacemi, kvalitní prací redakce i grafickou úpravou.
Tímto způsobem si udržuje ctižádost být mezi
časopisy jednotlivých městských částí Prahy tím
nejlepším a jeho úroveň tomu odpovídá.
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
máme za sebou dva zimní
měsíce, ale ladovské zimy jsme
se zatím nedočkali. A pokud se
vyplní předpovědi klimatologů,
tak ani nedočkáme, protože řečeno s nadsázkou, klimatologové nám v mírném pásmu zrušili
tradiční roční období jaro, léto,
podzim i zimu.
Někteří moji kolegové a známí říkají, že absence sněhové
nadílky Praze vůbec nevadí,
protože sněhobílý sníh vydrží
sotva hodinu, a když roztaje,
odhalí většinou nepořádek, který
na chodnících a v záhonech zanechávají psí mazlíčci nepořádných
majitelů. S prvním tvrzením tak
úplně nesouhlasím, s druhým
ano. A apeluji proto na pejskaře,
prosím, uklízejte po svých psech!
V této souvislosti mi dovolte
připomenout povinnost cho-

vatelů psů nechat své miláčky
očipovat. Čip je od letošního
roku povinný, a povinné očkování psa proti vzteklině platí
jen v případě, že je pes opatřen
mikročipem. V Tučňáku i na
webu jsme vás o tom informovali už na konci loňského roku,
dnes tuto povinnost pro jistotu
připomínáme.
V dubnu nás čekají zápisy do
základních škol. Zdá se, že to
je ještě daleko, ale už v březnu pořádají naše školy dny
otevřených dveří. Dříve než své
prvňáčky ke školní docházce
zapíšete, můžete si prohlédnout
školu, kam bude chodit, seznámit se s paní učitelkou, popřípadě i se speciálními výukovými
programy, které škola nabízí.
A březen už je za dveřmi.
Přeji vám vše dobré.
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Braník: svébytná část
Prahy 4, která se může
pochlubit památkami
i nálezem pravěkého
mamuta.
Bezpečnost: MČ Praha 4
přijala novou Strategii
prevence kriminality,
platnou až do roku
2024.
Školství: blíží se zápisy
do prvních tříd základních škol zřizovaných
MČ Praha 4. Kterou si
vyberete?
Lidé z Prahy 4:
Operní zpěvačce Dagmar Peckové učaroval
starý Spořilov.
Jezdím jako člověk:
Praktické rady pro
bezpečný pohyb
cyklistů a automobilistů
po městě.

Společnost

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

•

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

www.praha4.cz

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti
zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů.
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4
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Braník v sobě spojuje venkov

Naše historické putování po jednotlivých
částech Prahy 4 nás nyní přivádí do Braníka. Na jeho rozloze necelých 4,5 kilometru
čtverečních najdete mnoho zajímavostí,
z nichž některé vám v následujících řádcích
představíme.

Už samotný název Bra(á)ník je spojen s jazykovědným sporem. Lidový výklad jméno odvozuje
od pojmu brána, proto Bráník, zatímco jazykovědci tvrdí, že správné je psát Braník s krátkým a.
A to z důvodu, že místo bylo „branné“, tedy
opevněné, zřejmě na Branické skále. K této variantě se přiklání i Ústav pro jazyk český AV ČR,
takže Braník se musí psát vždy s krátkým a.

Skála si vyžádala život
Původně byl Braník zřejmě rybářskou osadou
a první zmínky o ní jsou datovány 11. stoletím. Postupem let byla tato oblast majetkem
například českých královen, církve i husitů. Co
se v průběhu staletí příliš neměnilo, bylo využití
Braníka. Od středověku se tu dařilo zahradnictví, zelenina byla vyvážena dokonce i za hranice, chmelu, vínu, rybářství a ledaření. Od
14. století se v Branických skalách lámal vápenec, který byl oceňován také v zahraničí.
S lámáním vápence jsou spojeny policejní
záznamy o sesuvech skalního masivu, které se
naštěstí pokaždé obešly bez ztrát na životech.
Totéž se ovšem nedá říci o sedlákovi, který prý
kdysi skalní masiv vlastnil a z nerozumu ho
levně prodal. Když se dozvěděl, jaké bohatství
v podobě vápence ukrývá, spáchal sebevraždu
skokem ze skály. Branické skály se později staly
vyhledávaným místem i z jiných důvodů – paleontolog Joachim Barrande tu například hledal
trilobity a mezi světovými válkami ve skalních
děrách přespávali nezaměstnaní lidé.

Žili tu i pravěcí mamuti
I dnes je skála oblíbenou lokalitou, a protože
vápenec se již dlouho netěží, je tu postavena vyhlídka na Prahu. Branické skály byly prohlášeny
za přírodní památku kvůli výskytu chráněné

Z branické vyhlídky je krásný pohled na Prahu.

flóry. Určitě stojí za výlet a třeba zde najdete
nějakou malou zkamenělinu. Ovšem asi těžko
překonáte nález, o kterém referoval tisk v roce
1977. Tehdy byly v ulici U Háje při výstavbě
rodinné garáže nalezeny kosti pravěkého mamuta! Centrem Braníka je po dlouhá desetiletí
Branická ulice, ve které stojí dvě dominanty –
Branické divadlo a Dominikánský dvůr. Zatímco
divadlo se díky MČ Praha 4 dočkalo obnovy
a má i nového nájemce, pro Dominikánský dvůr

se využití zatím hledá. Nedávný pokus obnovit
zde pivovar, který tu před několika staletími
provozoval dominikánský řád, zkrachoval. I tak
stojí tato kulturní památka za povšimnutí.
V Braníku ovšem najdete další zajímavé stavby –
například kostel sv. Prokopa a Církve českobratrské evangelické, Maroldovu vilu v ulici Stará
cesta či nevyužívané Branické ledárny u Vltavy.
A v branickém kopci stojí krásně zrestaurovaný Branický pivovar, na jehož budově je stále

Co kdysi řekli o Braníku
Herec a architekt David Vávra: „Braník je jeden
kilometr čtvereční, kde jsem téměř vše prožil.“
Básník Petr Skarlant: „Braník, ta čtvrť má
řeku, stráně, kopce, borový les, ostrov, dva
mosty. Má Branickou skálu, dřevěný evangelický kostelík a mnoho zahradních restaurací
(znám jich pět). Braník je pro mě brána do
Prahy. Vjezd podél toku Vltavy. Tedy tou
krásnější stranou, než je strana severní od
Kolína přes Žižkov.“
Malíř a grafik Jaroslav Kaiser: „ Jako všechny
Ryby mám rád vodu. V Braníku bydlím od
roku 1964, mám to tu rád a toulám se po
zajímavých místech. Řeka mi dává podněty
k práci.“ (Zdroj: Praha 4, 2001)
4 Tučňák • 2/2020

Branický pivovar se pyšní znakem od malíře Mikoláše Alše.
www.praha4.cz
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i velkoměsto

Branický most stavěli vzdělanci
Jednou ze zajímavých staveb je most mezi
Braníkem a Malou Chuchlí. Jako součást
železničního obchvatu Prahy pro nákladní
dopravu byl plánován již od roku 1920. Výstavba byla zahájena až roku 1949, aniž byla
řádně dopracovaná jeho celková koncepce
a projekt trati. Most o patnácti segmentových polích a celkové délce 910 metrů,
poslední z betonových obloukových mostů

v Praze, měl být dvoukolejný, ústil však
do tunelu, který kvůli malé pevnosti skály
dovoluje kolej jen jednu. Stavěl se do roku
1955, zprovozněn byl teprve v květnu 1964.
Dodnes slouží jako tzv. jižní spojka nákladní
dopravě, osobní vlaky jezdí jen v čase výluk
a odklonů. V roce 2015 proběhla oprava
mostních oblouků a hydroizolace.
Zdroj: 5x 4 z Prahy 4

zřetelný rukopis našeho významného malíře
Mikoláše Alše.

Nejen prací je člověk živ…
A kam že se lid branický chodil bavit? V létě to
měl velice blízko na plovárnu s přívozem Mlejnek, která byla oblíbeným rekreačním místem
pro všechny Pražany. Dnes už byste ji nenašli,
musela ustoupit výstavbě Barrandovského mostu a připomínají ji pouze ulice Nad Přívozem
a Na Mlejnku.
Sportovci si mohli utužit tělo v místní
sokolovně, protože sokolský spolek působil
v Braníku již od roku 1871. O více než 40 let
později, přesněji v roce 1914, je založen fotbalový klub ABC, který ovšem zpočátku kopané
nehověl. Provozovaly se bendy hokej, lehká
a těžká atletika, plavectví a šachy a teprve
o šest roků později poprvé vyběhli na hřiště
fotbalisté.
Kulturně založení občané si určitě našli cestu
do Branického divadla a později na Dobešku,
kterou v 60. letech stavěl v rámci Akce Z také
Zdeněk Vávra, otec architekta, herce a místního
patriota Davida Vávry. Divadelní a jiná kulturní
představení se samozřejmě pořádala také v sokolovně a v některých místních restauračních
zařízeních.
A koho nelákalo potit si triko nebo se nechat pasivně se bavit, mohl vyrazit do blízké přírody plné
zeleně a obdivovat třeba dnes již památné stromy,
tyčící se ve veřejném prostoru 100 a více let.
Braník zkrátka nabízel svým obyvatelům dostatek důvodů, proč mají být hrdí na svoje bydliště,
a nejinak je tomu i dnes. (md)

David Vávra:
Branický most Inteligence
Branický most Inteligence
za Stalina zmařená lidská invence.
Zde doktoři a inženýři rukama
stavěli.
Dodnes se jezdí jen po jedné koleji.
(z publikace 5x 4 z Prahy 4)

Hladomoří připomíná válečné útrapy

Dělová koule, která je umístěna na fasádě vlevo
mezi horními okny, připomíná švédské obléhání Prahy. Foto: PS
www.praha4.cz

V branické Ohnivcové ulici stojí vila, která má
na své fasádě umístěnou dělovou kouli ze
17. století. „Dům postavil architekt Kolář částečně ze zdiva domů vedle Prašné brány, které
musely ustoupit nové výstavbě. A v něm nalezl
dělovou kouli ze švédského obléhání Prahy
z roku 1648, kterou umístil na fasádu,“ prozradil majitel domu Tomáš Svoboda.
Vila nese navíc zvláštní jméno – Na Hladomoří.
„V pamětech spisovatele Zikmunda Wintra je
uvedeno, že poblíž našeho domu se v rokli
místního lesa ukryla skupina švédských vojínů.
Rakouští vojáci je obklíčili a nechali zemřít hladem. Nápis na tuhle tragédii odkazuje,“ dodává
majitel domu a přidává ještě jednu historickou

perličku: „ S názvem jsme pak měli problém.
Nejprve Okrašlovací spolek pro Jiráskovu
čtvrť stanovil, že každá ulice i dům musí nést
pojmenování po některém díle Aloise Jiráska.
Můj děda se tomu vzepřel a za to byl ze spolku
vyloučen. Název Hladomoří byl dále trnem
v oku kolaborantům za druhé světové války,
protože podle nich bylo nepřípustné propagovat
hlad a železná koule patří přece do sběru. A ani
po osvobození nebyl klid, soudruzi říkali, že
není možné v době, kdy se úspěšně buduje socialismus, připomínat hlad. Děda se však nedal
a nápis je tam dosud. A já, jeho vnuk, doufám,
že tuto tradici udržíme co nejdéle,“ uzavírá
Tomáš Svoboda. (md)
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Krátce
Praha 4 podpoří Thomayerovu nemocnici
MČ Praha 4 poskytne individuální dotaci ve výši
200.000 korun Thomayerově nemocnici v Krči.
Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městské části
Praha 4. Nemocnice, která poskytuje služby zdravotní péče na území Prahy 4, tyto prostředky použije na zakoupení potřebného vybavení. Dotace
je mimo jiné určena na pořízení nemocničního
lůžka pro chirurgickou kliniku a ohřev pro
pacienty na lůžkách Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Její poskytnutí Thomayerově nemocnici doporučila zastupitelstvu Rada MČ Praha 4
po předchozím souhlasném stanovisku Komise
zdravotně sociální a rodinné politiky. (red)
MČ Praha 4 investuje
do Divadla Na Fidlovačce
Známé nuselské divadlo prošlo další etapou
oprav. Nová okna na chodbách i v baletním sálu,
nová vrata pro technické účely, ale také fasáda
a mříže na okna byly součástí rekonstrukce,
do které radnice investovala přes jeden milion
korun. O další etapě jednali zástupci radnice
s ředitelem divadla Janem Koťátkem. Podle
radního pro investice Filipa Váchy (TOP 09) se
podařilo prosadit tuto položku do rozpočtu i pro
letošní rok, a v pořadí již třetí fáze oprav se tak
uskuteční v letních měsících, kdy má divadlo
herní přestávku. (red)
Vypište se ze svých problémů
Pražská linka důvěry Centra sociálních služeb
Praha nabízí již více než sedm let klientům
i chatovou formu komunikace. Zájem o tuto
službu přitom neustále roste. Pracoviště proto
vyšlo vstříc zvýšené poptávce uživatelů a rozšířilo od ledna provozní dobu chatu, a to o 18
hodin týdně. Nově tak bude chat k dispozici již
celých 60 hodin.
Kontakty: podpora a poradenství na telefonním
čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na
linka.duvery@csspraha.cz a chatové poradenství
na www.chat-pomoc.cz (nová provozní doba
chatu: po–čt 9.00–21.00 h., pá 9.00–15.00 h.,
so 14.00–20.00 h.). Více informací na http://
www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery. (red)

Praha 4 má novou Strategii
prevence kriminality

Strážníci navštěvují předškoláky s preventivním programem. Foto: MP Praha

Zastupitelstvo MČ Praha 4 schválilo novou
Strategii prevence kriminality a závislostního
chování do roku 2024. Je postavena na aktivní
protidrogové politice a prevenci a za zásadní považuje omezování příležitostí k páchání trestné
činnosti, informovanost obyvatel o možnostech
ochrany před trestnou činností s důrazem na
edukaci dětí a mládeže. Opírá se o další prohlubování spolupráce mezi všemi zainteresovanými
subjekty, k nimž patří například městská i státní
policie, pražský magistrát či přímo sami občané.
Pro zajištění prevence kriminality a kvalitních
podmínek pro život obyvatel vedení městské
části nastavilo na dalších pět let strategii i pro
boj s nejnovějšími hrozbami, jako jsou například problematika kriminality v kyberprostoru,
a nutnost zvýšit digitální gramotnost populace.

Terénní programy pomohou
ohroženým lidem
„Zvláště zranitelné jsou především děti, mládež
a senioři. Řada problémů, které spoluobčany
nejvíc tíží, pramení ze sociálního vyčlenění. Příkladem jsou osoby bez domova nebo závislé na
návykových látkách, ale také sociálně slabí nebo

lidé s duševní poruchou,“ uvedla předsedkyně
Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské
části Praha 4 Lucie Michková (ODS) a upřesnila:
„Proto chceme podporovat nejen primární prevenci ve školách a preventivní programy pro veřejnost, ale i práci přímo s ohroženými skupinami prostřednictvím terénních programů v ulicích.
Samozřejmostí je také pokračování v politice
nulové tolerance vůči hazardnímu hraní.“
V minulých letech se například díky nekompromisní likvidaci squatů podařilo zlepšit bezpečnostní situaci na území Prahy 4. Obdobné kroky
bude činit vedení městské části i nadále, což
se na začátku prosince letošního roku podařilo
například při zahájení demolice zdevastovaného
objektu bývalých jeslí ve Znojemské ulici. Zvýší
se také intenzita kontrol ubytoven a výrazné modernizace se dočká městský kamerový systém.
Obvodní ředitelství Policie ČR Prahy IV je
vzhledem k rozloze a hustotě osídlení jedním
z nejvytíženějších útvarů policie v celé České
republice. Přesto se v místě svého bydliště
občané Prahy 4 cítí bezpečně. Uvedlo to celých
92 procent ze všech dotázaných obyvatel, což je
více než průměr za celé hlavní město, který činí
90 procent. (red)

Nezapomněli jste na povinnost nechat očipovat psy?
Každý pes musí být od 1. ledna letošního roku
označen čipem. Na základě novely veterinárního zákona je proto povinné očkování psa
proti vzteklině platné jen v tom případě, že je
očkovaný pes označený mikročipem.
Štěňata musí být takto označen nejpozději
v době svého prvního očkování proti vzteklině,
tedy v půl roce věku. Výjimku z povinného
čipování budou mít pouze starší psi, a to
v případě, že už jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Za psa bez označení bude hrozit
ve správním řízení uložení pokuty ve výši až
20.000 Kč.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná6 Tučňák • 2/2020

vat veterinární léčebnou a preventivní činnost
(jsou registrovaní u Komory veterinárních
lékařů ČR). Dlouhodobě je označení psa, ale
také kočky či fretky čipem povinné v případech,
že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě
obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky
ukládají místní vyhlášky.

Boj proti množírnám
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba
1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z materiálů, na které
organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Zavedení povinného označení všech psů by
mělo především usnadnit identifikaci psů ze

strany kontrolních orgánů, a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování
stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná
identifikace psů dnes mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat,
tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné
i v případech krádeží psů, ale také v případech,
kdy zvíře způsobí škodu, například zaviní
dopravní nehodu, zraní člověka či pytlačí, a je
potřeba identifikovat zodpovědnou osobu.
Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře
má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli než neoznačený pes. (red)
www.praha4.cz
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Obyvatelé vnitrobloku Halasova
diskutují o jeho nové podobě

Nejvíce hlasů za celkové pojetí a prostorové uspořádání získal návrh Veroniky Vacínové.

Praha 4 připravuje revitalizaci vnitrobloku mezi
ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U Strže.
Spolu s městskou částí jsou do pilotního projektu zapojeni místní obyvatelé, spolek Sousedé
nad strží a studenti katedry zahradní a krajinné
architektury České zemědělské univerzity. Přípravu jeho revitalizace zajišťuje pro městskou
část spolek Bieno, který se touto tematikou
dlouhodobě zabývá.
Studenti vypracovali a předložili k veřejné diskusi
deset návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru.
Občané se s nimi mohli seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání na
radnici v Táborské se k nim mohli vyjádřit.
„Vnitrobloky obecně jsou velmi důležité pro
kvalitu bydlení, a jak se na příkladu vnitrobloku Halasova ukazuje, občané si to uvědomují
a mají zájem aktivně se zapojit do tvorby jeho
budoucí podoby,“ uvedl radní pro životní pro-

středí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO
2011). „Participativní setkání s občany je ideální
ukázkou prosazování principů místní Agendy 21,
jejímž prostřednictvím se občané mohou podílet
na správě a rozvoji naší městské části.“

Autům vjezd zakázán
Vnitroblok Halasova je veřejně přístupný a má
rozlohu asi 5 tisíc m2. Tvoří jej třináct parcel,
z nichž devět je ve správě MČ Praha 4. Většinu
povrchu tvoří zeleň s 35 vzrostlými stromy
a další výsadbou tvořenou květinovými, zeleninovými a bylinkovými záhonky. Významným
prvkem je dětské hřiště a dále spíše starší mobiliář v podobě kovových konstrukcí na sušení
prádla, laviček či popelnic.
Obyvatelé vnitrobloku Halasova na veřejném
setkání řešili kromě budoucí podoby prostoru
i umístění popelnic a dopravní obslužnost

vnitrobloku. Shodli se nakonec na několika
oddělených stanovištích pro kontejnerová stání
a rozhodně se postavili proti možnému vjezdu
automobilů do revitalizovaného vnitrobloku.
Vybrali tři studentské návrhy, u kterých se
jim nejvíce líbily celkové prostorové pojetí
a atmosféra místa, ale také samotná vybavenost
vnitrobloku, včetně mobiliáře, herních a relaxačních prvků a podobně.
„Vítězné návrhy ještě projdou odbornou oponenturou zaměřenou mimo jiné na konkrétní
architektonické řešení jednotlivých prvků
a samozřejmě také na technickou a finanční
proveditelnost obnovy vnitrobloku, včetně
nákladů na budoucí provoz a údržbu. Je tedy
pravděpodobné, že výsledná podoba vnitrobloku v sobě bude spojovat to nejlepší a zároveň
uskutečnitelné z vítězných návrhů,“ uvedl
Tomáš Hrdinka. (red)

Nové dětské hřiště v parku Jezerka
Rodiče a děti, kteří navštěvují park Jezerka, se
od začátku roku mohou těšit z nového dětského
hřiště. Na půdorysu původního provozně
nevyhovujícího areálu vzniklo moderní hřiště
pro děti od tří do čtrnácti let. V kombinaci se
sousední sportovní plochou tak má veřejnost
k dispozici multifunkční volnočasovou zónu,
která je zasazena do prostředí veřejné zeleně.
„Před třemi měsíci jsme v Tučňáku představili naše plány v oblasti rozvoje dětských hřišť
a sportovišť. Těší mě, že jsme za tak krátkou dobu
proměnili slova v činy,“ říká radní pro správu
www.praha4.cz

veřejných prostranství Jan Hušbauer (ANO 2011).
„Mnoho nových herních prvků pro další dětská
hřiště již máme zakoupeno, a jakmile to počasí
dovolí, budeme je postupně instalovat,“ doplnil.
Pro děti je zde připravena samostatná klouzačka, herní domeček, pružinové houpadlo, vahadlová a závěsná houpačka, multifunkční sestava
nebo nové pískoviště. Rekonstrukcí prošly také
povrchy areálu, kdy nevzhledný a popraskaný
asfalt nahradila zámková dlažba, která umožní
zasakování srážkové vody zpět do půdy. Zcela
nový je též mobiliář. (red)

Dětské hřiště bylo osazeno novými herními prvky.
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Názory zastupitelů
Co dál s ohňostroji?
Tomáš Hrdinka (ANO
2011), radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři, s novým
rokem opět na pár dní
ožila otázka, zda pořádat
městské novoroční ohňostroje, nebo je omezit
či snad úplně zakázat.
Pokud mohu do veřejné
debaty přispět svým
skromným názorem, tak jako člověk s pravicovým smýšlením jsem velmi proti absolutnímu
zákazu této pyrotechnické podívané, nicméně
bych plně podpořil zpřísnění stávající vyhlášky,
která již sama o sobě ohňostroje reguluje.

Buďme trpěliví a ukliďme
si po sobě
Určitě to také znáte. Do Silvestra zbývají dva
dny a už od rána slyšíte různé dělbuchy či
petardy, jak si je lidé zkoušejí nanečisto či se netrpělivě nemohou dočkat silvestrovské půlnoci
a jen tím stresují zvířata a malé děti. Ti trpělivější vydrží do padnutí silvestrovské tmy a pak
už zkoušejí odpalovat vše, co mají po ruce.
A nejenže pyrotechniku odpalují v nevhodnou
dobu, kdy ještě vlastně není co „slavit“, ale
dělají to na zcela nevhodných místech, jako
jsou náplavky či mosty, kde se na noc přirozeně
shromažďují vodní ptáci. Tak přesně toto bych
omezil a nebojím se říci, že rovnou zakázal
a nechal strážníky alespoň v centru města za takovéto chování s příslušným vysvětlením rozdávat blokové pokuty. A že na Silvestra by taková
pokuta bolela. Než novela vyhlášky omezující
pořádání ohňostrojů na jednu hodinu před a po
půlnoci spatří světlo světa, tak si alespoň po
sobě, vážení občané, po odpálení ohňostroje ty
papírové roury a krabice ukliďme.

Nechejme to raději
na odbornících
Sám pozoruji, že čím jsem starší, tím více
nechávám složitější a nebezpečnější věci na
profesionálech, kteří nejlépe vědí co a jak, a to
se týká i ohňostrojů. Dnes, kdy můžete profesionální ohňostroje synchronizovat s hudbou, se
pyrotechnická show posouvá na pomezí uměleckého díla. Alespoň tak na mě například působil
ohňostroj století, odpálený 1. ledna 2018 k výročí založení naší republiky. Takový ohňostroj
trvá řádově minuty a je odpalován ve výšce, kde
jsou minimalizovány negativní jevy spojené se
stresem zvířat či lokálním znečištěním ovzduší
rezidui ze střelného prachu a jiných látek.
A pokud je takový ohňostroj jednou do roka,
je to za mě akceptovatelné. Nepořádat tradiční
novoroční ohňostroj a nahradit jej videomappingem, který ve srovnání s ohňostrojem potěšil
sotva třetinu lidí, bylo letos od magistrátu tak
trochu zbytečné a jeho návštěvnost nanejvýš
výmluvná. Uvidíme napřesrok.
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Jak vyřešit problematiku
bydlení

Investice pro obyvatele
– Praha 4 se rozvíjí

Vážení občané Prahy 4,
nejprve mi dovolte vám
všem, byť trochu opožděně, popřát vše nejlepší do
nového roku a do nového
desetiletí.
Jedním z hlavních témat,
která nás na komunální
úrovni v novém desetiletí čekají, je problematika
bydlení. Desetiletí uvádím bez nadsázky, protože
dle studie zveřejněné Světovou bankou v roce
2019, spadá Česká republika ve vyřizování stavebního povolení mezi Kamerun a Honduras. Jen
z této drobné informace je nám všem zřejmé, že
se situace s nedostatkem bydlení a ubytovacích
kapacit v Praze nezlepší z roku na rok.

Praha 4 je nejlidnatější
městskou částí a její vedení se tedy stará i o nezanedbatelný rozpočet.
Co to znamená v praxi?
Z rozpočtu se financuje
mnoho položek, které
jsou pro běžného smrtelníka, pohybujícího se v každodenním shonu na
trase domov – práce – domov, lehce přehlédnutelné. Přesto, že pomáhají v oblastech, jako jsou
například sociální služby, vzdělávání, doprava,
kultura a bydlení.

Ondřej Kubín (ODS),
zastupitel MČ Praha 4

Změna konceptu ubytovny
Novodvorská
V tomto kontextu mne irituje, že na území Prahy 4 máme několik ubytoven, které slouží pro
potřeby občanů, které ne zrovna každý chce mít
za sousedy. Přitom by jejich využití mohlo mít
i přidanou hodnotu, aniž by to mělo dopad na
budoucí ekonomickou efektivitu těchto zařízení
(výnosy z ubytoven jsou v černých číslech).
Příkladem může být ubytovna Novodvorská. Horní patra slouží jako hotelové zařízení a využívají
je především tzv. office turisté, přijíždějící do
Prahy pracovně. Nicméně zbylých několik pater
slouží jako ubytovna v daném slova smyslu.
Mou vizí a snahou do budoucna je změnit koncept ubytovny na koncept studentských kolejí
s patrem vymezeným pro maminky v ohrožení
(domácí násilí, ekonomické důvody apod.) při
zachování hotelové části objektu.

Pomozme mladým studentům
Vysokoškolští studenti přicházející do Prahy za
studiem mají problém s ubytováním, protože
studentské koleje nemají dostatečnou kapacitu
(Praha v regionu střední a východní Evropy patří mezi destinace s nejvíce poddimenzovaným
stavem) a tisíce studentů jsou tak nuceni hledat
drahé komerční podnájmy. Tento trend zachytily
mnohé soukromé subjekty a na trhu se začínají
objevovat developerské projekty zaměřené na
ubytování pro studenty.
Takový vysokoškolský student má jistě pro
své okolí větší sociální přidanou hodnotu než
zahraniční dělník, přičemž je zde i ekonomická
skutečnost, že studenti nekorelují se stavem
ekonomiky. Dělník jde za prací jinam, studenta
finančně podporují rodiče, kteří jsou šťastní,
že jejich potomek studuje. Na pivo v hospodě
a nákup v nejbližším obchodě je tak vždy.
Maminky v ohrožení snad netřeba více komentovat. Navíc by na takovém patře mohl existovat
společný hrací koutek, který by byl za minimální náklady. Jistě by se našlo mnoho dobrých
lidí, kteří by věnovali vyřazené hračky.

Filip Vácha (TOP 09),
radní MČ Praha 4

Praha 4 se rozvíjí
Rozpočet Prahy 4 není bohužel v oblasti investic
nijak nafukovací, přesto se novému vedení
v posledních osmi měsících podařilo vyčlenit
dostatečné množství financí pro rekonstrukce,
opravy, vznik nebo výstavbu mnoha objektů
a prostranství, které obyvatelé velmi ocení.
Ve veřejném prostoru se nám podařilo rozjet
revitalizace prostoru „Přátelská zahrada“ u ZŠ Jeremenkova, probíhá renovace altánu a opěrných
zdí v parku Jezerka. Rekultivace plochy Halasova
byla schválena a na realizaci se pracuje. Během
letních měsíců došlo k rekonstrukci kotelny a sanaci dvora v ZŠ Nedvědovo náměstí, k opravám
sociálních zařízení v ZŠ Křesomyslova a Jeremenkova. Stejně jako veškeré opravy, které probíhaly
v našich základních a mateřských školách, byly
i tyto práce dokončeny včas. Úspěšně jsme také
zrealizovali I. etapu zateplení ZŠ Na Planině.
Výstavba tělocvičny v ZŠ Bítovská probíhá dle
plánu. Praha 4 dále investovala do dětských hřišť.
Zmíním, například, opravu hřiště pro volejbal
a basketbal u ZŠ U Krčského lesa nebo rekonstrukci dětského hřiště v ulici Jaurisova. Nelze
také neuvést rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Braníku, kde vznikl nový denní
stacionář a nová prádelna. Jsem rád, že se nám
podařilo rozhýbat rekonstrukci našich bytů, které
má Praha 4 svěřeny do svého majetku a opravy
chodníků v ulicích Matěchova a U Strže.
Zastupitelstvo MČ Praha 4 v prosinci schválilo
rozpočet na rok 2020. Díky koalici se podařilo
prosadit vyrovnaný rozpočet, který ale nezapomíná na investice a opravy. Proběhnou již
rozpracované projekty, jako je výměna střechy
na budově městské policie v Táborské ulici nebo
výměna oken na služebně Policie ČR v ulici
Choceradská. Financovat budeme přípravu a realizaci realistické varianty Seniorského domu
Hudečkova. Proběhne rozvoj koupaliště Lhotka,
zhotovitel stavby byl již vybrán a po podpisu
smlouvy zahájí práce. Budeme pokračovat
v opravě Divadla Na Fidlovačce, ke kterému se
tento rok připojí Divadlo Dobeška. Praha 4 bude
nadále investovat do svých škol a bytového fondu. Jsou to nezbytné finanční prostředky, které
investujeme do rozvoje našeho města, investice
tolik potřebné pro naše občany.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Z cyklu Návrhy psané
do šuplíku: Odměna
zastupitelům

Bydlení a teplo jako služba Prázdný sloupek aneb ke
občanům
zveřejnění (ne)připuštěno…

Stalo se zvykem, že vládnoucí koalice ANO, TOP
09 a ODS zahajuje každé
zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 zamítnutím
všech bodů opozice
navržených na program jednání. Jmenujme
například návrh Viktora Derky na posunutí
doby občanských interpelací během zasedání
zastupitelstva na pozdější hodinu či podnět Tibora Vansy zabývat se neefektivním vymáháním
pokut za přestupky při parkování na modrých
zónách.

Zastupitelstvo naší městské části opět selhalo.
Nedokázalo napodruhé
hlasováním a na čtvrtý
pokus Rady MČ Praha 4
prodat 4-Energetickou
a.s. (4-E), zbytečný mezičlánek mezi dodavatelem tepla a koncovými odběrateli – našimi
obyvateli. Má k tomu vlastní usnesení, které
už poněkolikáté nesplnilo. Pro nezasvěcené,
část domů je vytápěna soustavou centrálního
zásobování teplem, lidově řečeno ústředním
topením. Ve většině Prahy je dodavatelem
dálkového tepla Pražská teplárenská a.s. (PT),
která díky dlouhodobé smlouvě s výrobcem
elektřiny ČEZ dodává odpadní teplo z mělnické
elektrárny do domácností za regulovanou cenu.
Díky tomu může dodávat všem za stejnou cenu
bez emisí škodlivin do ovzduší. Výhodou je, že
když někde musí PT provést opravu za miliony,
rozpočte se hodnota takového výdaje mezi
obrovské množství odběratelů a nikomu cena
nešplhá raketově vzhůru.

Marek Paris (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4

Odměna za práci, ne za
členství
Vážení čtenáři, dovolte mi představit vám další
návrh, který koalice odmítla projednat. Piráty
navržená změna spočívala v nahrazení paušální
odměny za členství v komisích či výborech
výkonovou odměnou za jednotlivá zasedání. Co
to jsou výbory a komise? Jedná se o odborné
poradní orgány, které zřizuje zastupitelstvo
nebo rada obce. V naší městské části máme tři
výbory a čtrnáct komisí. Jejich členy mohou
být jak zastupitelé, tak odborníci nominovaní
zvolenými politickým subjekty.
Co dělají komise a výbory? Posuzují materiály
z odborného hlediska a dávají doporučení pro
zastupitelstvo a radu zastupitelstva. O tom, jak
častá budou jejich jednání, rozhodují jejich
předsedové. Aktivita a intenzita práce jednotlivých komisí a výborů se v praxi výrazně liší, což
si lze zkontrolovat na internetových stránkách
MČ Praha 4. Některé se scházejí pravidelně každý měsíc, jiné fungují nahodile nebo se během
roku nesejdou vůbec. Jejich členové z řad zastupitelů jsou ale přesto placeni za své členství
jednotným měsíčním paušálem. Každý si nově
přijde na 5 048 korun za každou komisi nebo
výbor, jehož je členem. Piráti nesouhlasí, aby
městská část vyplácela odměnu členům komise,
která nezasedá. Zaplaceno by neměl dostat ani
ten, kdo se nezúčastnil jejího jednání.
Systém odměn založený na skutečné aktivitě
v poradních orgánech zastupitelstva a rady již
úspěšně funguje v městské části Praha 3. Tady
byl bez problémů přijat jak hlasy vládnoucí
koalice, tak opozice. Očekával jsem proto vstřícnější postoj i u nás – a to i přes názorové rozdíly.
Věřil jsem, že s ohledem na závazky vyplývající
z Etického kodexu člena Zastupitelstva městské
části Praha 4 najdeme společnou vůli jednat
v zájmu občanů městské části a prostředky
na odměny zastupitelům budeme vynakládat
férově a hospodárně. Koalice však nepřipustila
o této možnosti ani diskutovat.

www.praha4.cz

Petr Štěpánek (Praha 4
sobě - Zelení a nezávislí),
zastupitel
MČ Praha 4

Zbytečný mezičlánek
Tohle se bohužel nedá říci o 4-E. Ta má dvě
zásadní nevýhody. Obsluhuje malé území, a tak
náprava každé neočekávané havárie nebo velké
plánované investice může prudce zvednout
cenu tepla, a navíc je 4-E úplně zbytečným
mezičlánkem mezi monopolním dodavatelem
PT a koncovým odběratelem. Veškeré náklady
tak logicky zdražují teplo, protože je nutno je
k ceně PT přičíst. Proto jsme se již v minulém
volebním období pokusili podvakrát 4-E prodat
dodavateli tepla, který by mohl teplo prodávat
koncovým odběratelům za stejnou cenu jako
jinde v Praze. Jednoduše řečeno, naši obyvatelé
by platili nižší cenu PT místo dražší 4-E.

Zelení jednotně pro prodej
V minulém volebním období nakonec ze všech
stran v zastupitelstvu pro prodej hlasovali
v plném počtu jen Zelení. Před Vánocemi se
o prodeji hlasovalo znovu na návrh nového
radního pro akciové společnosti. A jediným klubem, který pro prodej 4-E Pražské teplárenské
hlasoval kompletní, byl Praha 4 sobě – Zelení
a nezávislí. Ostatní kluby selhaly, návrh buď
nepodpořily vůbec, nebo v omezeném počtu.
Vážím si hlasu každého zastupitele/ky, kteří
prodej podpořili. Jen pro připomenutí, první
schůze představenstva 4-E se konala 15. 1. 2009
ve složení poslanec Marek Benda (ODS), zastupitel Radek Lohynský (ODS), zastupitel Milan
Mikunda (ODS), Radim Brouček, jako hosté
Ondřej Palounek (ODS) a Robert Wolf. Už 11 let
tak platí část obyvatel městské části za teplo ve
svých domovech víc, než by musela.

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

Začínám psát tento příspěvek s tím, že nevím,
zda bude uveřejněn.
V případě minulého
příspěvku mého kolegy
Lukáše Zichy se totiž
stalo to, že jej redakční
rada odmítla uveřejnit pro jeho údajný rozpor
s etickým kodexem Tučňáka. Následně redakční
rada odmítla uveřejnit i vysvětlující příspěvek
můj, prý se nejedná o názor. Takhle se stalo,
že po nás v minulém Tučňáku zbylo prázdno.
Uvidíme tentokrát…Na druhou stranu jsme
díky prázdnému sloupku mohli užasle sledovat,
kolik z vás si příspěvek vyžádalo na facebooku,
telefonicky, e-mailem. Zkrátka tomu minulému
příspěvku udělala redakční rada jeho nezveřejněním tu nejlepší reklamu a vy jste mohli sami
posoudit, jak je to s tím údajným rozporem
s etikou.*
Za vyslovenou podporu a její rozsah děkujeme.
S trochou nadsázky jsme si říkali, že zatím
nikdy si náš příspěvek nepřečetlo tolik občanů
Prahy 4. Můžeme slíbit, že vůči koalici ANO,
ODS, TOP 09 budeme i nadále kritičtí a na
chybné a nehospodárné kroky budeme i nadále
upozorňovat. Ostatně, trochu si i myslíme, že by
tak skutečná opozice měla činit. Také budeme
nadále konkrétní. Pokud se nás občané ptají, zda
je normální, že paní starostka Michalcová a pan
první místostarosta Kovářík nebydlí v Praze 4, jak
opakovaně zaznělo na zastupitelstvu, nemůžeme
jim odpovídat, že si myslíme, že to normální
a přínosné pro Prahu 4 je. Protože není. Pokud se
nás občané ptají, zda je morální a pro Prahu 4
prospěšné a hospodárné, že pan místostarosta
Svoboda, pan místostarosta Kovářík a pan radní
Míth jako uvolnění radní vedle nemalého platu
od Prahy 4 chodí do práce a pobírají plat ještě
jinde, pak si prostě myslíme, že není.
Na závěr mi dovolte poděkovat ještě občanům
z okolí ulice Na Líše. Jsem rád, že se nám spolu
s vámi podařilo na posledním zastupitelstvu
zastavit zcela nepřipravený prodej pozemku
a objektu bývalé kotelny, která sice již dlouho
není funkční jako celek, ale stále je teplem přes
výměník zde umístěný zásobováno okolní malé
sídliště. Takovýto objekt skutečně není možné
prodávat někomu, o němž nic nevíme, někomu,
kdo deset let neplní své zákonné povinnosti,
a pouze doufat a věřit, že se k okolí zachová
citlivě a ohleduplně. Tohle je třeba zajistit předem a od toho má odpovědný radní k dispozici
aparát úřadu.
Vše nejlepší do roku 2020 a zachovejte si zájem
o komunální politiku v Praze 4, s vaší pomocí
lze věci i z opozice skutečně měnit!
*Pozn. red.: důvodem vyřazení lednového
příspěvku nebylo porušení etiky, ale etického
kodexu časopisu Tučňák. Viz str. 2.
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zprávy z Prahy 4

Zápisy do prvních tříd se blíží
Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4
se letos budou konat ve dnech 1. a 2. dubna. Celkem 21 škol se už teď těší
na budoucí prvňáčky, a aby se všichni – učitelé, děti i rodiče – dobře poznali, doporučujeme využít nabídku dnů otevřených dveří. V přiložené tabulce
se o nich dozvíte více. Zápisy se letos týkají dětí narozených od
1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a ředitelé škol jsou povinni přednostně přijmout

děti s místem trvalého pobytu ve spádových obvodech škol. Ty určuje
„Vyhláška o školských obvodech základních škol“, kterou lze najít na
webových stránkách Úřadu městské části Praha 4: www.praha4.cz/Skolstvi-a-vzdelavani. Zákonný zástupce musí s sebou k zápisu přinést rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas dítěte
i zákonného zástupce. (red)

Základní školy MČ Praha 4 – dny otevřených dveří
Základní škola,
Praha 4, Bítovská 1

17. 3. 2020 od 8:00 do 11:00 hod.

Informační schůzka, prohlídka školy, návštěva vyučování,
bližší informace na stránkách školy. www.zsbitovska.cz

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3

11. 3. 2020 od 8:00 do 10:00
a od 14:00 do 17:00 hod.
jinak kdykoliv po tel. domluvě

www.zsfilosofska.cz

První jazyková základní škola v Praze 4,
Praha 4, Horáčkova 1100

4. 3. 2020 od 8:30 do 12:30 hod.
5. 3. 2020 od 8:30 do 15:30 hod.

www.horackova.cz

Základní škola U Krčského lesa,
Praha 4, Jánošíkova 1320

24. 3. 2020 od 14:00 do 16:00 hod.

www.zsukrcskeholesa.cz

Základní škola s rozšířenou výukou
jazyků,
Praha 4, Jeremenkova 1003

6. 2. 2020 od 8:30 do 15:00 hod.
23. 4. 2020 od 8:30 do 15:00 hod.

www.zsjeremenkova.cz

Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100

24. 3. 2020

www.zsjilovska.cz

Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 10

DOD nepořádá
Prohlídka školy možná po individuální domluvě.

Rozvíjíme komunikační a jazykové dovednosti, realizujeme osobnostní
a sociální výchovu. www.zsjizni.cz

Základní škola s rozšířenou výukou těles- 18. 3. 2020 od 8:00 do 14:30 hod.
né výchovy, Praha 4, Jitřní 185
(po předchozím objednání - info web)

www.zsjitrni.cz

Základní škola,
Praha 4, Křesomyslova 2

2. 3. 2020
11. 3. 2020
dále po předchozí domluvě kdykoliv

www.zskresomyslova.cz

Škola Kavčí hory – Mateřská škola,
Základní škola a Střední odborná škola
služeb, Praha 4, K Sídlišti 840

25. 3. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.
nebo po tel. domluvě

Při vzdělávání využíváme propojení tří typů škol a snažíme se o budování
bezpečného vnitřního klimatu a partnerského vztahu mezi pedagogy, žáky
i rodiči. www.ksidlisti.cz

Základní škola a Mateřská škola,
Praha 4, Mendíků 2

18. 3. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. pro všechny zájemce
12. 3. 2020 od 14:00 do 17:00 hod. pro rodiče
předškoláků

www.zsmendiku.cz

Základní škola,
Praha 4, Na Chodovci 54

11. 3. 2020 od 8:00 do 17:00 hod.

Předškoláky zveme do Chodovecké školičky - každé pondělí od 16:00 do
16:45 hod. www.zsnachodovci.cz

Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

11. 3. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.
Návštěvu školy lze domluvit i mimo tento termín
po předchozím objednání.

Naše škola poskytuje vzdělání dětem s důrazem na porozumění a dorozumívání
mezi lidmi. Proto se profilujeme kvalitní výukou cizího jazyka již od 1. třídy, začleněním informatiky do všech vyučovacích předmětů a od 6. ročníku výběrovými třídami výtvarné výchovy. K získání pevného základu všeobecného vzdělání
učíme všechny předměty v maximální časové dotaci. www.zsnalise.cz

Základní škola s rozšířenou výukou
26. 3. 2020 od 16:00 hod.
matematiky a přírodovědných předmětů,
Praha 4, Na Planině 1393

www.planina.cz

Základní škola,
Praha 4, Nedvědovo náměstí 140

11. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 hod.
19. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 hod.

Vzhledem k úzké spolupráci se sportovním oddílem plavání USK Praha a umístění školy v blízkosti plaveckého stadionu je žákům nabízeno v rámci hodin tělesné výchovy základní plavání, ve 4. a 5. ročníku pak zdokonalovací plavání. Již
od 1. ročníku se mohou žáci věnovat sportovnímu plavání. www.zs-podoli.cz

Základní škola a mateřská škola,
Praha 4, Ohradní 49

16. 3. 2020
8:00-12:00 návštěva ve výuce
16:00 - komentovaná prohlídka školy s vedením školy

www.zs-ohradni.cz

Základní škola,
Praha 4, Plamínkové 2

24. 3. 2020 od 9:00 do 15:00 hod.

www.zsplaminkove.cz

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

4. 3. 2020 od 9:00 do 13:00 hod.

ZŠ Poláčkova nabízí bezpečné prostředí pro žáky, dopravní dostupnost,
názornost výuky a spoustu aktivit. www.zspolackova.cz

Základní škola a mateřská škola,
Praha 4, Sdružení 1080

26. 3. 2020 od 8:00 do 11:40 hod.

V naší škole probíhá vzdělávání i ve třídách s aktivizačními prvky.
www.zssdruzeni.cz

Základní škola, Praha 4, Školní 700

18. 3. 2020 od 8:00 do 10:00 hod.

www.zsskolni.cz

Základní škola, Praha 4, Táborská 45

11. 3. 2020

www.zstaborska.cz
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obrazem z Prahy 4

Novoroční koncert zaplnil sál Nuselské radnice
První letošní koncert vážné hudby zcela naplnil sál Nuselské radnice. Posluchačům zazpívala
sopranistka Dagmar Vaňkátová za doprovodu houslisty Matouše Pěrušky a klavíristy Marka Kozáka.
Jejich umění potleskem ocenili i starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) a místostarosta
Michal Hroza (TOP 09), kteří v úvodu společenské akce také všechny hosty uvítali. (red)

Novoročnímu výběhu s Běžeckou školou Prahy 4 přálo počasí
Hned první den letošního roku se konal tradiční Novoroční výběh s Běžeckou školou Prahy 4.
Start byl ve 12.00 hodin v areálu Žlutých lázní a předcházela mu rozcvička s běžeckou abecedou.
Účastnící mohli volit podle kondice a zkušeností dvě různě náročné trasy. Cvičilo se a protahovaly
svaly i v průběhu běhu, kterému přálo nádherné slunečné počasí s teplotami nad nulou. V cíli, po
zhruba pěti kilometrech, čekalo na vytrvalce i teplé a voňavé občerstvení. (red)

Hasiči převzali od Prahy 4
výcvikovou figurínu
Pražští profesionální hasiči dostali od Prahy 4
zajímavý dar – moderní výcvikovou figurínu.
„Tréninkové figuríny jsou perfektní alternativou pro
situace, ve kterých nelze využít spolupráce s dobrovolníky,“ vysvětlil radní Praha 4 pro bezpečnost
Jaroslav Míth (ODS), který dar hasičům předal.
Figuríny se vyrábějí z voděodolného materiálu a lze
je použít bezpečně i v situacích při teplotách do
100 °C. Hojně je využívá například armáda, NATO,
zahraniční záchranné složky i námořnictvo. (red)

Děti z Prahy 4 pomohly novorozencům
Starostka MČ Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011, uprostřed) předala Dětskému centru při Thomayerově nemocnici (TN) dárky, které děti ze 17 mateřských a z 20 základních škol zřizovaných MČ Praha 4 shromáždily nebo zakoupily v rámci sbírky „Děti dětem“. Výtěžek převzala za účasti náměstkyně
ředitele TN Heleny Doktorové ředitelka centra Jaroslava Lukešová (vlevo). Potřebné věci byly vybrány v rámci již 9. ročníku sbírky, organizovaného během prvního adventního týdne MČ Praha 4 v mateřských a základních školách, a celková odhadovaná cena materiální pomoci je 320 tisíc korun! (red)
www.praha4.cz
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Operní zpěvačce Dagmar Peckové
přirostl k srdci Spořilov
malý řadový domek na Spořilově. Nechala jsem
kompletně vybourat celý vnitřek, takže dnes
tu mám směrem do zahrady krásnou zimní
zahradu přes dvě patra,“ prozrazuje a dodává, že bydlet na Spořilově je pro ni opravdu
srdeční záležitost. „Mám to tady ráda. Sice je
to okraj Prahy, přesto tu máme dobré dopravní
spojení do centra. Jezdím do divadel tramvají
nebo kombinací autobus – metro, protože jsem
si řekla, že nebudu marnit čas v dopravních
zácpách.“ Jediné, co jí kazí radost, je fakt, že si
při nedávné dopravní výluce mnoho řidičů navyklo jezdit přes Hlavní ulici. „Bydlím nedaleko
a poměrně snadno se to tu ucpává,“ konstatuje
trpce.

Zopakuje se úspěšný
koncert v Nuslích?

Operní zpěvačka Dagmar Pecková patří k našim
nejúspěšnějším umělkyním. Foto: Pavel Petruška

Paříž, Vídeň, Londýn, Drážďany či New York.
Tam všude nadšeně aplaudovali pěveckému
umění naší operní zpěvačky Dagmar Peckové
(58). Její srdce ovšem patří Praze 4, protože
zde, konkrétně na Spořilově, našla svůj domov.
Do Prahy se přistěhovala v 16 letech kvůli
studiu na konzervatoři. „Nejprve jsem bydlela
na internátu v Haštalské ulici, ale odtamtud
mne záhy vyhodili. Utíkala jsem totiž společně
s kamarádkami po lešení, abychom si užily víru
velkoměsta,“ vzpomíná s úsměvem Dagmar.
Po intermezzu s bydlením v pokoji bez tekoucí
vody v ulici Karolíny Světlé jí osud nabídl po
smrti otce garsonku v Hradci Králové a po několikanásobné výměně bytů se nakonec zpěvačka
usadila v Malešicích. „Bydlela jsem v 11. patře
a měla alespoň pěkný výhled. Ale to už jsem
účinkovala po světě a asi v roce 1992 koupila

Ale vraťme se k pozitivním věcem. „Miluji zdejší
okolí. Už dva roky pravidelně každý den běhám
nejméně deset kilometrů. Ráda se vydám k Hamerskému rybníku nebo k rybníku Labuť v Krčském lese. A když je ošklivé počasí, běhám cik

cak mezi spořilovskými vilkami. Pozoruji okolí
a můžu říci, že je tu spousta zeleně a Roztylské
náměstí bylo hezky upraveno,“ říká kumštýřka, která se nedávno představila i v Nuselské
radnici. „Praha 4 mi nabídla pomocnou ruku při
pořádání třetího ročníku Zlatá Pecka. Nakonec
jsem ji nemusela využít, ale přesto jsme v rámci
festivalu uspořádali na radnici jeden z koncertů. Byl velice úspěšný a diváci byli nadšeni.
Přemýšlím tedy o další spolupráci, mohli bychom letos v Nuslích udělat nějaký festivalový
dozvuk,“ uvažuje Dagmar Pecková a podotýká,
že letošní ročník odstartuje začátkem srpna
v Chrudimi pod názvem Fenomén Maria Callas.
„Chci ukázat, jaká to byla žena i fenomén, co
všechno v životě dokázala. Samozřejmostí
bude koncert, kde se zazpívají a zahrají největší
ukázky z jejích životních rolí, jako je Tosca, La
traviata, Rigoletto, Carmen… Vstupenky jsou již
v prodeji na www.zpfestival.cz.
A na konci festivalu proběhne divadelní hra
o Callas s názvem Mistrovská lekce, poprvé
v životě budu hrát čistě hereckou roli. Nechte se
překvapit,“ loučí se s úsměvem. (md)

Koncert v Nuselské radnici se v loňském roce velice vyvedl a je možné, že letos bude mít pokračování.

Krimi

Muž okradl neslyšícího seniora, dopadla ho Speciální pořádková jednotka
Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
V případě loupežného přepadení 87letého muže
ale na sebe karma nenechala dlouho čekat. Pachatel, který odcizil seniorovi dva celé důchody
a osobní doklady, byl totiž po pár minutách dopaden Speciální pořádkovou jednotkou Policie
České republiky (SPJ). Ta se nasazuje například
v případě živelních pohrom, katastrof, při
pátrání po pohřešovaných osobách a zajišťuje
ozbrojený doprovod při přepravě cenin.
Pachatel s opravdu „silným“ žaludkem sledoval
staršího muže na poštu, kam si senior přišel pro
důchod nejen svůj, ale i manželky. Ihned, jak se
zloději naskytla vhodná chvíle, důchodce napa12 Tučňák • 2/2020

dl, vytáhl mu z tašky pouzdro s penězi a dal se
na útěk. Hulvátského činu si však všiml svědek,
který se zloděje snažil okamžitě dostihnout.
„Tento případ se stal Na Pankráci před stanicí
metra Pražského povstání. Hlídka SPJ, která právě v tu chvíli projížděla ulicí, si okamžitě všimla
utíkajícího muže, kterého se snažila dostihnout
další osoba. Jejich pohotová reakce znamenala
pro osmatřicetiletého pachatele velmi rychlý
konec jeho kriminální kariéry,“ přiblížila situaci
Lucie Michková (ODS), předsedkyně Výboru
pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4.
Scénce jako z akčního filmu totiž udělala
posádka SPJ rychlý konec. Na výzvu prchající

muž sice zastavil, ale v panice přímo před
očima policistů odhodil ukradené pouzdro. To
v sobě ukrývalo lup v podobě finanční hotovosti
a osobních dokladů okradeného seniora.
Recidivista byl předán Policii ČR a ke svému
prohřešku se přiznal. Hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky. Opravdu pohotový zásah
SPJ navíc umožnil navrácení pouzdra i s celým
obsahem jeho majiteli. „Velké poděkování patří
policejní posádce auta, ale i svědkovi, který se
za pachatelem bez zaváhání rozběhl a na celou
situaci tak hlídku upozornil,“ dodala Lucie
Michková. (red)

www.praha4.cz
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Architekt Jakub Tejkl:
„Praha 4 má velký rozvojový potenciál“

Architekt Jakub Tejkl by byl rád u proměny naší
městské části. Foto: archiv JT

Ájurvédský pavilon, stojící na více než stovce žulových monolitů, byl v loňském roce oceněn titulem stavba roku. Foto: archiv JT

Jako se herci pyšní soškami Oscarů, v tuzemské architektonické branži má podobný zvuk
čestné ocenění Stavba roku. To v loňském
roce převzal branický architekt Jakub Tejkl
(42) za svůj ájurvédský pavilon v pelhřimovském Resortu Svatá Kateřina.

a domyslet řadu detailů tak, aby celá stavba byla
ekonomická, trvalá a samozřejmě krásná.

Proč si myslíte, že váš projekt byl vybrán mezi
vítězné stavby?
Nejspíš proto, že se jedná o stavbu, která vybočuje z mainstreamu současné architektury. Při
návrhu a realizaci byla také použita celá řada
originálních konstrukcí a architektonických prvků, například založení na žulových monolitech
asi nikde jinde ve světě nenajdete.
Jak jste na tento nápad přišel?
Myšlenku založení stavby na monolitických
kamenech jsem nosil v hlavě už od studií. Když
jsem začal na projektu pracovat a procházel se
lesy v okolí Svaté Kateřiny, které jsou plné roztroušených žulových kamenů, původní nápad se
přirozeně spojil s místem. Když k nápadu přibyl
ještě osvícený a nadšený investor, byl jedinečný
projekt na světě. Realizace samozřejmě měla svá
úskalí, bylo třeba shromáždit velké množství kamenů, dát dohromady tým schopných specialistů

Jaká fáze stavby byla nejobtížnější?
Určitě vztyčení kamenů a usazení dřevěné nosné
konstrukce. Některé kameny měly až 6,5 metru!
Bylo tedy složité vymyslet a realizovat jejich usazení tak, aby vytvořily v terénu rovinu. Nakonec jsme
to zvládli, a to i díky velmi schopným zástupcům
investora, kteří přímo na místě na stavbu dohlíželi.
Zaskočilo vás ocenění v soutěži Stavba roku?
Ano, patřil jsem k těm skeptičtějším. O to jsem
měl pak větší radost (úsměv). Je to prestižní
ocenění, které nás může posunout k dalším
zajímavým projektům.
Třeba i v Praze 4?
Byl bych poctěn, protože mám Prahu 4 velice
rád. Přistěhoval jsem se před 12 lety a jsem přesvědčen, že tato městská část má velký rozvojový
potenciál. A pokud by se naskytla příležitost být
u její proměny, rád bych se toho zúčastnil.
Napadá vás něco konkrétního?
Například jako většina obyvatel této části Prahy 4
se často pohybuji na Budějovickém náměstí. To

V březnu se otevře Branické divadlo
Branické divadlo získalo nového nájemce,
kterým se stal zapsaný spolek United Arts & Co.
Ten na sobotu 14. března připravuje slavnostní
zahájení sezony. Návštěvníci se mohou těšit na
pohádku Pinocchio v podání divadla Toy Machine, ukázku z představení The Loser(s) a Kolaps
a také na koncert Josephine and The Band a En.dru, který bude celé odpoledne moderovat.
„Na 20. března plánujeme premiéru rodinného
představení s názvem Mimjové, a jak už sám název
napovídá, půjde o kombinaci akrobacie a pantomimy. Dále se pak mohou diváci těšit na naše
představení The Loser(s), Kolaps a Heroes,“ uvedla
www.praha4.cz

Eva Tázlerová z United Arts & Co. a pokračuje:
„Do konce června plánujeme omezenější provoz,
což znamená, že nebudeme hrát každý den. Na
programu budou představení The Loser(s), Kolaps,
Heroes i Mimjové, představí se také pár hostů a nebudou chybět dopolední představení, která chceme
nabídnout školám a družinám. Od září, kdy bude
divadlo již v plném provozu, budeme uvádět pravidelné víkendové pohádky a dílny.“
Vstupné se bude odvíjet od nabízeného představení a ceny za lístky se budou pohybovat od 100
až do 490 Kč. „Slevy pro děti, studenty a seniory
určitě plánujeme,“ uzavírá Eva Tázlerová. (md)

místo má potenciál živého městského náměstí,
přitom ale jako náměstí vůbec nefunguje. Těžiště je
v pěším koridoru nad stanicí metra, samotný parter
náměstí v úrovni ulice je ale téměř mrtvý a slouží
pouze k přesunu cestujících z autobusů do metra.
Dokázal bych si představit citlivé doplnění zástavby
náměstí tak, aby vznikl přívětivý a komornější
prostor s restauracemi, obchody, kavárnami a dalšími službami. Vznikla by tak originální dvouúrovňová variace klasického zavřeného náměstí, příjemná
na pobyt a určitě příjemnější na pohled.
Bydlíte s rodinou v Braníku. Jste tam spokojený?
Jsem. Žijeme ve starém Braníku, což je vlastně pořád
tak trochu vesnice, ze které je ale blízko do centra.
Všude je hodně zeleně, a když mám náladu nebo si
potřebuji pročistit hlavu, jdu se syny rybařit k Vltavě.
A co vás na architektonickém poli čeká v letošním roce?
Zajímavým projektem, který mi dělá velkou
radost, je například rekonstrukce barokního
městského domu v Lázních Kynžvart, kde má
vzniknout expozice věnovaná osudům židovských komunit v západních Čechách. Projektů
je samozřejmě víc, ale přesto se těším, jaké další
zajímavé projekty tento rok přinese! (md)

Program slavnostního otevření divadla
14. března
13.00 hod. - otevření divadla
14.00 hod. - Pinocchio - Toy Machine
15.00 hod. - oficiální předání divadla
15.30 hod. - ukázky z představení The
Loser(s), Kolaps aj.
16.00 hod. - Beat box by En.dru a Josephine
and the band
17.00 hod. - prohlídka divadla
cca 18.00 hod. - ukončení akce
Změna programu, který bude pro návštěvníky
zdarma, je vyhrazena.
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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

2. ne 19.00
3. po 19.00
4. út 19.00
5. st 19.00
		
6. čt 19.00
7. pá 19.00
10. po 19.00
11. út 19.00
12. st 19.00
		
13. čt 19.00
14. pá 19.00
15. so 16.00
19.30
16. ne 19.00
		
17. po 19.00
18. út 19.00
19. st 19.00
20. čt 19.00
21. pá 19.00
22. so 19.00
23. ne 16.00
19.30
24. po 19.00
25. út 19.00
26. st 19.00
27. čt 19.00
28. pá 19.00
29. so 19.00

Práskni do bot (Owen McCafferty)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Gin Game (D. L. Coburn)
- PREMIÉRA
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Paní plukovníková (Bengt Ahlfors)
Zahraj to znovu, Same
(Woody Allen)
Gin Game (D. L. Coburn)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Takový žertík (Jean Dell,
Gérard Sibleyras)
Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Gin Game (D. L. Coburn)
Gin Game (D. L. Coburn)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Pánský klub (Matěj Balcar)
Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
Generálka (Jiří Hubač)
Gin Game (D. L. Coburn)
Gin Game (D. L. Coburn)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)

Café Na půl cesty
Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz
Čt 6. 19.00 Nedržte zobák – Open mic Na
		
půlce Vol. 7 - vystoupit může každý
So 8. 15.00 Příprava na masopust - dětský
		
program, kostýmy a improvizace
So 29. 15.00 Kouzelník Magistr Kelly Vol. 2
		
– dětský program
Španělská konverzace, každou neděli 16.00-17.00 h.,
rezervace místa na cafe.produkce@greendoors.cz,
aktuální info na webu a FB.

Více kulturních
i sportovních akcí
najdete na
www.praha4.cz
sekce Kalendář akcí.
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Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením
(pokud se nehraje, pokladna je uzavřena).
www.fidlovacka.cz.
On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketmaster,
GoOut a Kulturní portal.cz
Po 3. 19.00 137 úhlů pohledu
Út 4. 19.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
St 5. 19.00 Kdo je pan Schmitt?
Čt 6. 10.00 Tučňáci na arše – na velké scéně DNF
Pá 7. 19.00 Výjimečný stav
So 8. 15.00 Mezi nebem a zemí
Ne 9. 15.00 Kdo je pan Schmitt?
Po 10. 19.00 Heroes
Út 11. 19.00 Šakalí léta
St 12. 10.00 Tučňáci na arše – na velké scéně DNF
19.00 Famílie
Čt 13. 10.30 Po Fredrikovi
19.00 Srnky
Pá 14. 19.00 Dánská dívka
So 15. 15.00 Šakalí léta
19.00 Šakalí léta
Ne 16. 15.00 Eva tropí hlouposti
Út 18. 19.00 Dánská dívka
St 19. 19.00 Mezi nebem a zemí
Čt 20. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
Pá 21. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké)
So 22. 15.00 Jeptišky
Ne 23. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení
Út 25. 19.00 Výjimečný stav
St 26. 19.00 Cizinec
Čt 27. 19.00 Jeptišky
Pá 28. 19.00 Srnky
So 29. 15.00 Famílie

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

So 1. 19.00 Švagřičky – komedie (divadlo NeoM)
Po 3. 20.00 Improvizace - improvizované
		
představení (Improvizace.cz)
Út 4. 19.30 Racajda – monodrama /nominace
		
na Thálii 2016/ (DIVADLO BEZ HRANIC)
St 5. 19.30 	Vražda sexem – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 6. 19.30 Figarův rozvod – drama (divadlo
		Sumus)
So 8. 18.30 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
Út 11. 19.30 Ve stínu Mefista – drama (DSFK)
St 12. 19.30 Charitativní představení
		
– Domov Sulická
Čt 13. 19.30 Charitativní představení
		– Domov Sulická
So 15. 17.00 Limonádový Joe – hudební
		
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 16. 15.00 Bacha, pojišťováci! – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Po 17. 19.30 Svět divadla – talkshow se skupinou
		
SCREAMERS (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 18. 19.30 Den zkázy v advokátní kanceláři
		
– komedie (Divadlo BLAMA)
St 19. 19.30 Kdy to bylo naposledy? – komedie
		
(Divadlo Starbag)
Čt 20. 19.30 Motel – improvizované představení
		
(Poločas nápadu)
Pá 21. 19.30 Kočičí hra – tragikomedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 25. 19.30 Osiřelý západ – černá komedie
		
(Divadlo Bez Zábran)
St 26. 19.30 Bacha, pojišťováci! – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Čt 27. 19.30 S tvojí dcerou ne – komedie
		
(divadlo Sentiment)
Pá 28. 19.30 Na Vánoce budu gay…! – komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří
začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Po 10. a 24. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 25. 11.00–16.00 hod.
Masopustní úterý
Restaurace Michelský dvůr vás zve na speciální
menu, které se váže k tradici masopustů.
Restaurace v areálu Sue Ryder.

Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 608 982 230
So 1. Otesánek
14.00 a 15.30
So 8. Pohádka o Draku
14.00 a 15.30
Ne 9. Vodnická pohádka
15.00
Zvonečkovské deskohraní 16.00
So 15. Perníková chaloupka
14.00 a 15.30
So 22. Kašpárek u Čarodějnice 14.00 a 15.30
Čt 27. Tři prasátka
10.00 a 16.00
So 29. Příběh z džungle
14.00 a 15.30
Hrajeme v KC Novodvorská, Novodvorská 151,
Praha 4. www.zvonecek.info, facebook.com/divadlo.zvonecek , tel. 608 98 22 30

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173, fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
Ne 2. 15.00 Zapomenutá pohádka
		
- Teátr Pavla Šmída
Út 4. 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou - tentokrát na
		
téma Česká překvapení
		
- architektura změny, tedy před
		
a po roce 1989 a drobnosti
		
z rumcajzího kraje.
St 5. 19.30 Tenkrát v Hollywoodu
		
- kinokavárna
Čt 6. 19.00 ZA.ZRAK - Létající koberec
		
+ Mokosha j.h. - koncert
Ne 9. 15.00 O Zlaté rybě - Divadlo Pruhované
		panenky
St 12. 19.30 Bídníci - kinokavárna
Ne 16. 15.00 Lakomá Barka - Divadlo KAKÁ
18.00 Linda Nollová - vernisáž
St 19. 19.30 Moje století - kinokavárna
Ne 23. 15.00 Masopust na Dobešce
Po 24. 19.30 Besídka 2020 - tradiční představení
		
divadla Sklep
Út 25. 19.30 Besídka 2020
St 26. 19.30 Výběr z Besídek

Kino Rest.art
Podolská 33, Podolí, bývalý klub
Tobaco, ještě dříve kino Zdar.
Vstupné 120 Kč, zlevněné vstupné
(studenti a důchodci) 60 Kč.
Po 3. 20.00 Diego Maradona - 130 min.,
		
Velká Británie
Út 4. 20.00 Bluesman - 75 min., ČR
St 5. 20.00 Sólo - 84 min., ČR, Francie,
		
Argentina, Rakousko
Čt 6. 20.00 Free Solo - 100 min., USA
Ne 9. 20.00 Slunovrat - 146 min., USA
Po 10. 20.00 Pražské orgie - 112 min., ČR
Út 11. 20.00 Boží láska - 101 min., Brazílie,
		
Uruguay, Dánsko, Norsko, Chile
St 12. 20.00 Bluesman - 75 min., ČR
Čt 13. 20.00 Sólo - 84 min., ČR, Francie,
		
Argentina, Rakousko
Ne 16. 20.00 Pražské orgie - 112 min., ČR
Po 17. 20.00 Prado: sbírka plná divu - 90 min.,
		Itálie
Út 18. 20.00 Parazit - 132 min., Jižní Korea
St 19. 20.00 Portrét dívky v plamenech
		
- 120 min., Francie
Čt 20. 20.00 Diego Maradona - 130 min.,
		
Velká Británie
Ne 23. 20.00 Free Solo - 100 min., USA
Po 24. 20.00 Slunovrat - 146 min., USA
Út 25. 20.00 Sólo - 84 min., ČR, Francie,
		
Argentina, Rakousko
St 26. 20.00 Ermitáž: síla umění - 90 min., Itálie
Čt 27. 20.00 Boží láska - 101 min., Brazílie,
		
Uruguay, Dánsko, Norsko, Chile
www.praha4.cz

servis

Sociální informace
I/2020
Vážení obyvatelé Prahy 4, na této stránce naleznete první soubor informací o službách Úřadu
MČ Praha 4 občanům v oblasti sociální politiky.
Přistupujeme k této tištěné formě poskytování
informací, abyste si jednotlivé soubory informací mohli založit a nemuseli je vyhledávat pouze
na počítači. Plánujeme vydat v letošním roce
postupně v každém čísle Tučňáku informativní
stránku pro jednotlivé okruhy sociálních služeb.
Na konci stránky je uveden telefonní kontakt,
na kterém vám tým pracovníků oblasti sociální
politiky Úřadu MČ Praha 4 zodpoví další dotazy
k dané oblasti informací. Věříme, že tak poskytneme potřebné informace především vám, kteří
dáváte přednost tištěnému slovu před monitorem počítače.
Kde si co vyřídíte, na jakou instituci se obrátit

důchodu, vydává speciální označení vozidla
– parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, zajišťuje
sociální pohřby.
Oddělení sociálních
služeb a zdravotnictví (OSZ) v samostatné působnosti obce
zajišťuje činnosti
v sociální oblasti,
poskytuje sociální
poradenství, výkon
agendy dotace MČ
Praha 4 pro oblast sociální a zdravotní.
Kontakt: tel. 261 192 220, romana.kralikova@
praha4.cz, Úřad MČ Praha 4, odbor sociální,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Úřad městské části Praha 4
Odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 sestává ze
4 jednotlivých oddělení, z nichž každé zajišťuje
konkrétní agendu.
Ústav sociálních služeb
Posláním Ústavu sociálních služeb v Praze 4 je
podpora aktivního a důstojného života seniorů
a zdravotně znevýhodněných občanů na území
městské části Praha 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních
sociálních služeb a poradenství.
info@uss4.cz 296 320 325, 773 791 408
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) zajišťuje výkon sociálně právní
ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb.

Oddělení sociální prevence (OSP) zajišťuje
výkon dětské kurately a náhradní rodinné
péče/osvojení.
Oddělení sociální
intervence (OSI)
zajišťuje výkon
veřejného opatrovnictví MČ Praha 4,
výkon sociální
práce s dospělými
osobami, ustanovuje
zvláštního příjemce

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Zajišťuje provoz sedmi dětských skupin v objektech Rabasova a Kotorská a Centrum pomoci
závislým.

DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ
reditelstvi@zzpraha4.cz, telefon 296 320 401

Kontakt: tel. 261 192 220, romana.kralikova@praha4.cz, Úřad MČ Praha 4, odbor sociální,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
www.praha4.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Praha 4,
Novodvorská 803/82, 142 00, Praha 4 – Krč
Úřad práce ČR zprostředkovává zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně
postižených vhodné pracovní uplatnění.
Kontakt: 950 178 111, e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
Rozhoduje o přiznání příslušné dávky v následující oblasti:
Rodinné dávky
Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné.
Kontakt: 950 178 545, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Dávky ve finanční nouzi
Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc.
Kontakt: 950 178 561, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Pomoc zdravotně postiženým
Příspěvek na péči, změna výše příspěvku na
péči, zvýšení příspěvku na péči, přiznání průkazu OZP, změna průkazu OZP, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
Kontakt: 950 178 556, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Pěstounská péče
Příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna,
příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na
zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče, vyloučení
ze společné pěstounské péče.
Kontakt: 950 178 545, e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
Česká správa sociálního zabezpečení,
Křížová 25, 225 05 Praha 5
ČSSZ má tyto úkoly:
• rozhoduje o dávkách důchodového pojištění,
pokud není v uvedeném zákoně stanoveno,
že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního
zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek,
• rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku
důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této
dávce oprávněna rozhodovat,
• rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce
důchodového pojištění, pokud je o této dávce
oprávněna rozhodovat,
• rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž
v prvním stupni rozhodla okresní správa
sociálního zabezpečení,
• rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se
vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,
pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,
• vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
• jedná před soudem v řízení o přezkoumání
rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení,
• plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,
• řídí a kontroluje činnost okresních správ
sociálního zabezpečení,
• dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,
• zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných
podle zákona.
Kontakt: call centrum ČSSZ 800 050 248, Pražská
správa sociálního zabezpečení, Olšanská 3, Praha 3,
tel.: 244 012 111, e-mail: posta.xa@cssz.cz.
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senioři
Společenská rubrika

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
únor 2020
Komentovaná prohlídka interié- 6. 2. POZOR už od 9.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
ru Národního divadla
sraz před Národním divadlem od 27. 1.; 35 míst; poplatek 80 Kč/os.
Emauzy – prohlídka
s průvodcem

Na sklonku roku 2019 vstoupila do „klubu
100letých“ Jiřina Cyrusová z Podolí. Hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti jí přišla za radnici
Prahy 4 popřát starostka Irena Michalcová (ANO
2011) a redakce se k přání ráda připojuje.
Dne 12. ledna oslavila 70. narozeniny Iva Kvasničková z Kunratic, bývalá úspěšná čs. reprezentantka v rychlobruslení a naše současná partnerka
v tenisu a na lyžích. Přejeme jí, aby jí sportovní
elán a životní optimismus vydržely i v dalších
letech. Její sportovní přátelé z Prahy 4 a okolí.
Dne 16. února oslaví Jana
Hladíková z Braníka
krásných 90 let. Narodila se
v Pardubicích, kde prožila
i většinu života a dlouhá
léta pracovala v pardubické
perníkárně. Své poklidné
stáří tráví u dcery v Braníku.
Ráda sleduje vědomostní
pořady, luští křížovky a skládá básně. Také si
užívá svou čtyřletou pravnučku. K jejímu výročí
jí z celého srdce jen to nejlepší přejí dcera a syn
s rodinami.
Dne 19. února oslaví
80. narozeniny Milan Just
z Novodvorské. K tomuto krásnému životnímu
jubileu přejeme hodně štěstí,
spokojenosti, lásky, energie
a především pevné zdraví.
Též hodně elánu do dalších
společných cest s karavanem
a mnoho hezkých dní strávených na chatě přejí
dcery Ivana a Šárka s vnoučaty Philipp, Nathali,
Adam, Šimon a Matouš.
Ples seniorů v KC Novodvorská již pošesté
I v letošním roce připravuje MČ Praha 4 ples
pro seniory, a to již pošesté. Ples se bude konat
25. 2. od 14.00 h. v KC Novodvorská. Opět bude
plný příjemných tanečních melodií a ukázek
předtančení, které předvedou žáci umělecké
školy Music Art pod vedením Ing. Kojetína.
Vstupenky jsou zdarma k vyzvednutí 11. 2. od
8.00 do 8.30 h. na Úřadu městské části Praha 4,
Antala Staška 2956/80b (přízemí, překážka
č. 34). Podmínkou je věk nad 63 let a trvalé
bydliště v MČ Praha 4. Vstupenka je vydána po
předložení vlastního občanského průkazu (OP),
u manželů je třeba předložit oba OP. (red)
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6. 2. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u vstupu do objektu z Vyše- od 27. 1.; 35 míst; vstupné 40 Kč/os.
hradské ul.

Literární odpoledne s hercem
13. 2. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Jiřím Brožem – „Vzpomínka na Nuselské radnice, 3. patro
od 3. 2. – 35 míst; vstup zdarma
Petra Skarlanta“
Cyklus přednášek o Pražském
hradě – 4. díl „Pražský hrad
v době Habsburků“

18. 2. od 14.00 h., malý sál přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Nuselské radnice
od 10. 2. – 50 míst; zdarma

Neseďte doma, přijďte mezi
nás (I.) – ples pro seniory opět
s Music Art a ing. Kojetínem

25. 2. od 14.00 h.
v KC Novodvorská

výdej vstupenek 11. 2. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34, Úřad MČ
P4, Antala Staška - 150 míst, jen na
vlastní OP!

Retrospektiva - největší retrospektivní výstava výtvarníka,
designéra a architekta Bořka
Šípka

3. 3. od 14.00 h., Galerie
Tančící dům, Jiráskovo
náměstí 1981/6, Praha 2

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 24. 2. – 35 míst; vstupné pro
seniory 110 Kč/os.

Plynárenské muzeum
– prohlídka s průvodcem

5. 3. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
u muzea, U Plynárny 500/44 od 24. 2. – 25 míst; vstup zdarma

Zápis do kurzů „Zpátky do
školy 2020“

9. 3. od 9.00 do 12.00 h.,
velký sál Nuselské radnice,
3. patro

Přihláška a rozpis škol v příštím čísle.

Prohlídka vyšehradských
kasemat, Cihelné brány
a podzemního sálu (gorlice)
s průvodcem

10. 3. od 14.00 h., sraz
u Cihelné brány na Vyšehradě

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 2. 3. – 35 míst; snížené vstupné
90 Kč/os.

březen 2020

12. 3. od 14.00 h., zámecký přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Ze života knih a knížek –
od 2. 3. – 30 míst; snížené vstupné
výstava v zámeckém areálu Ctě- areál Ctěnice, Praha 9,
Bohdanečská 259/1
50 Kč.
nice přibližuje knižní řemeslo
– komentovaná prohlídka

Centrum Elpida

- vzdělávací a kulturní centrum pro seniory

Android akademie
Naučte se s chytrým telefonem.
út+čt 13.-27. 2. 14. 30-16.30 h.
Velký opakovací kurz PC
Kurz pro opakování dovedností na PC.
po+čt 2. -16. 3. 13.00–15.00 h.
Proč jsme nemocní
Přednáška o tom, co vše ovlivňuje naše zdraví.
Po 10. 2. 14.30–16.00 h.
Umění slovní sebeobrany
Přednáška o komunikačních zlozvycích.
Po 17. 2. 14.30–16.00 h.
Asertivita v praxi a obrana proti manipulaci
Umíte říct ne bez pocitu viny? Přednáška.
St 19. 2. 13.30–15.00 h.

Věříme fotografii
Debata o tom, jaký vliv na vnímání reality má
obraz.
Čt 20. 2. 14.45–16.15 h.
Umění stárnout
Celoroční cyklus pro osobnostní rozvoj a dobrou
náladu.
Pá 21. 2. 10.00–11.30 h.
Manželství a rodinné právo, péče o nezletilé
děti
Setkání s právničkou na dané téma.
Pá 21. 2. 10.45–12.15 h.
Divadlo Pod Palmovkou
Historie i současnost pražské divadelní scény.
Čt 27. 2. 14.45–16.15 h.

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

www.praha4.cz

senioři
Senioři jsou trvale vystaveni dezinformacím
Rok od roku přibývá uživatelů internetu
v seniorském věku. A s počtem se mění i jejich činnost, internet čím dál častěji začínají
používat k zábavě. Sledují videa, poslouchají
hudbu, mají účty na sociálních sítích a mezi
seniory najdeme i youtubery. Starší uživatelé internetu na různých portálech nakupují a používají internetové bankovnictví.
Podle průzkumů ale stále vede vyhledávání
informací. Málo z nich si ale uvědomuje, že
internet má své stinné stránky, kterým se
neumí bránit.
Kdo s internetem vyrůstal, ví, že na něm
objeví i lži. Nespočet webových stránek
nabízející „pravdivé zprávy“ jsou ale pro
starší uživatele rizikem. Nedokážou často
rozpoznat, jestli se jedná o tzv. fake news,
nebo o ověřenou informaci. K tomu nepřispívají ani řetězové e-maily, které mezi nimi
kolují a šíří především strach. „Přeposílaným
lživým zprávám senioři mnohdy podléhají.
Starší uživatelé berou zprávu, kterou dosta-

nou od kamaráda, za pravdivou a už ji dále
neověřují. S řetězovými zprávami se setkalo
dokonce více než 90 procent z nich,“ uvedl
Jakub Jánský z internetové společnosti AIM.
Weby, které útočí na seniory, slibují informace, o kterých se jinde nedozví, protože
je média údajně zatajují. „Čím je zpráva na
internetu senzačnější, tím je větší pravděpodobnost, že se jedná o podvrh. To samé platí
u nabídek zadarmo nebo u velkých slev. Často se nejen senioři nechají nalákat a nakonec
v lepším případě přijdou pouze o pár set
korun,” upozorňuje na nebezpečné webové
stránky Jakub Jánský.
I když se internetová a mediální gramotnost
u seniorů zvyšuje, stále by měli být na pozoru. Na internetu si každý může napsat, co
chce, a ne vždy je to pravda. Proto je důležité
informace ověřovat z více zdrojů. To samé
platí i o přeposílaných zprávách. Ideální je
se o tomto tématu se bavit, a to zejména
v rodině. (red)

Vzpomínka na Petra Skarlanta
V květnu loňského roku ve věku 80 let zemřel básník, prozaik, dramatik a překladatel francouzské literatury Petr Skarlant. Měli jsme
tu čest se s ním osobně několikrát setkat a popovídat si s ním na
setkáních pro seniory z Prahy 4. Povídali jsme si o poezii, o Paříži i Praze a také o víně a vždy to byly velmi příjemné a radostné
chvíle. S hercem Jiřím Brožem, který připravuje zajímavá literární
odpoledne, jsme se proto rozhodli, že první literární odpoledne
v roce 2020 věnujeme vzpomínce na tohoto významného básníka
a skvělého člověka. Nenechte si to ujít a přijďte 13. 2. od 14.00 h.
do Nuselské radnice. Přihlašovat se můžete na bezplatné lince
800 100 128 již od 3. 2. (red)

Galerie Tančící dům pořádá výstavu Bořka Šípka
Galerie Tančící dům představuje největší retrospektivní výstavu světoznámého výtvarníka,
designéra a architekta Bořka Šípka s názvem
Retrospektiva. Návštěvníci zde uvidí přes
250 kusů váz a 40 kousků designového
nábytku, který umělec vlastnoručně vyráběl.
V rámci akce jsou představeny i doposud

nikde nevystavované prototypy nalezené
v pozůstalosti. Výstava vznikla ve spolupráci
s rodinou Bořka Šípka a soukromými sběrateli. Pro seniory z Prahy 4 je domluvena prohlídka na 3. 3. od 14.00 h. Prohlídka je bez
průvodce. Přihlášky přijímány na bezplatné
lince od 24. 2. (red)

Spořilovská ZUŠ Vadima Petrova vyučuje i seniory
Základní umělecká škola Vadima Petrova, jejíž
žáky můžete velmi často slyšet v kostele sv.
Anežky České na Roztylském náměstí a která
sídlí v Dunické ulici na Spořilově, nabízí svou
výuku i pro ty, kdo už mají učení dávno za
sebou.
„Praha 4 spolu s hlavním městem Prahou
a vedením školy zve dámy a pány ve věku
55 plus, kteří mají chuť se aktivně věnovat
umělecké činnosti – hudbě, výtvarnému,
tanečnímu či dramatickému umění – aby se
přihlásili do Akademie kultury a umění pro
seniory. Výuka je zdarma většinou v dopoledních hodinách nebo dle domluvy a pod
www.praha4.cz

vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Velmi
si vážím toho, že se škola Vadima Petrova
připojila k tomuto projektu,“ řekl místostarosta pro majetek a kulturu Michal Hroza
(TOP 09).
Tříleté studium pro lidi nad 55 let, kteří mají
trvalý pobyt v Praze, funguje na více než
11 pražských uměleckých školách, včetně té
na Spořilově. Další přibydou v příštím roce.
Ke studiu ve školním roce 2020/2021 je možné
přihlásit se v průběhu června. Přihlášku najdete
i na internetových stránkách ZUŠ Vadima
Petrova nebo si ji můžete vyzvednout přímo
v budově školy. (red)

Výstava Ze života knih a knížek
Zámek Ctěnice vznikl z původní gotické tvrze
ze 14. století. V zámecké budově jsou pravidelně
pořádány výstavy, stejně tak ve výstavním sále
Špejchar. Zajímavá expozice Ze života knih
a knížek detailně přibližuje knižní řemeslo a řemeslnou zdatnost pražských knihařů, včetně
jejich organizace v ceších a společenstvech.
Vedle autentických ukázek knih ze sbírek muzea jsou zde i stroje, nástroje a materiály, které
knihaři při své práci používali. Výstava je pojata
jako poznávací stezka, jejímž hlavním těžištěm
je knihařská dílna s replikami tiskařského lisu,
řezačky, zlatičky atp. MČ Praha 4 domluvila
prohlídku výstavy na 12. 3. od 14.00 h., sraz
u pokladny zámeckého areálu Ctěnice. Na akci
se můžete přihlašovat od 2. 3. (red)

Naše tipy
Braník - Pod heslem „Manželství v síti“ probíhá
čtrnáctý ročník celosvětové akce Národní týden
manželství, časově umístěný k oslavám patrona
zamilovaných svatého Valentýna. Při té příležitosti
si lidé z lásky dávají různé dárky – a jedním z nich
může být společně strávený čas na představení
„Všehokniha“ v podání Dismanova rozhlasového
souboru 13. 2. od 19.00 h. v evangelickém kostele
v Braníku. V příběhu z pera nizozemského autora
Guuse Kuijera potkáme malého Tomáše, který
utíká do snění a představ před krutou realitou
tyranského otce. Svět fantazie mu dává sílu, aby se
nakonec otci postavil a stal se tím, čím odjakživa
chtěl být, až vyroste: šťastným. Příběh nabídne
i východisko – jaké, to se dozvíte právě během
divadla. Po představení následuje beseda s pracovníky SOS centra Diakonie, kteří se věnují krizové
pomoci v rodinách. Vstupné dobrovolné. Kontakt:
kostel Českobratrské církve evangelické, Modřanská 1821/118, Praha 4, zastávka MHD: Přístaviště.
Krč – Akce v kapli Thomayerovy nemocnice:
11. 2. v 15.00 h. mše svatá v rámci oslavy Světového dne nemocných. Hostem bude strahovský
opat PhDr. ThLic. Daniel Peter Janáček, PhD. OPraem. Při bohoslužbě nemocní i senioři mohou
přijmout svátost nemocných. Zájemci o ni nechť
se předem připraví přijetím svátosti smíření a přihlásí se Mgr. Doubravce Vokáčové na telefon:
775 137 869 nebo e-mail: duchovnipece@ftn.cz.
13. 2. od 15.30 h. Koncert žáků a pedagogů ZUŠ
Křtinská Jižní Město. Vstup volný.
Lhotka – MC Balónek pořádá 13. 2. (15.30 – 18.30
h.) Pohádkový karneval. Vstupné 60 Kč/dítě (od
1,5 let), 30 Kč/dospělý. A 27. 2. od 16.00 h.
můžete přijít na Zahradní hrátky, kdy děti budou hledat a plnit úkoly, za což je čeká odměna.
Vstupné 50 Kč / dítě. Vhodné pro děti od
1,5-6 let. Registrace na obě akce nutná na
e-mailu: registracebalonek@seznam.cz.
Novodvorská – Již 10. ročník souboje v šipkách
pořádá restaurace U Čtyř Bernardýnů, a to 29. 2.
od 15.00 h. Startovné je 50 Kč, info na www.
uctyrbernardynu.cz.
Brumlovka – Klub Zdraví pořádá 26. 2. od 18.00 h.
Seminář navýšení fyzického a mentálního výkonu. Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Info
na tel. 604 444 168. (red)
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inzerce

Se zpětnou hypotékou od FINEMO.CZ se mi žije lépe
 Někteří lidé mají pocit, že odejít do penze znamená
přestat žít. Paní Anna se s tímto názorem u svých kamarádek setkávala často. Zůstávaly doma a v podstatě jen
čekaly, až zemřou. Paní Anně odpovídaly, že taková je
prostě situace v důchodu a že s tím nic nezmůže. S takovým prožitím stáří se však ona nechtěla smířit.
Na důchod se moc těšila. Celý
život tvrdě pracovala, vychovala
tři děti a nikdy neměla čas na
své koníčky. Když jí však přišla
první výplata důchodu, její
Výhody Renty z nemovitosti:

• Získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně).
• Za života nemusíte nic splácet.
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem svého bytu či domu.
• Můžete žít důstojněji a život si
více užívat

nadšení rychle opadlo. Měla
sice vlastní bydlení, ale na další
výdaje jí mnoho peněz nezbývaChcete vědět více?

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

lo. Začala přemýšlet o tom, jestli
její kamarádky přece jen nemají
pravdu.
A potom se jednoho dne
dozvěděla z novinového článku
o Rentě z nemovitosti, kterou
jako jediná v České republice
poskytuje společnost FINEMO.
CZ. „Nejdříve jsem tomu nechtěla moc věřit, protože jsem měla
strach, zda se nejedná o něco
podvodného a abych nepřišla
o bydlení,“ líčí své předchozí
obavy paní Anna. Stále jí to však
leželo v hlavě, a tak si domluvila
schůzku s obchodním zástupcem firmy. Tam zjistila, že i nadále zůstane vlastníkem nemovitosti, a že o úvěr se později sníží
hodnota dědictví.
Vzhledem k tomu, že její děti
byly zaopatřené a měly své

rodiny, to pro ni nepředstavovalo problém. Samozřejmě to
s nimi probrala a ony ji v tom
jenom podpořily. Naopak byly
rády, že jejich matka v důchodu
nerezignovala na život, nýbrž si
ho začala užívat. Najednou měla
dostatek peněz na své koníčky,
které léta zanedbávala. Rentu
z nemovitosti nakonec doporučila i svým kamarádkám a společně vyrazily na dovolenou.
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:
SC-392154/10

BALKAP, s.r.o.

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

PLATBA
IHNED

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034
SC-392240/02

SC-392221/02

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

www.malirlakyrnik-praha.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055
SC-392278/14

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

25 let jsme tu s Vámi

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-392242/02

SC-392241/02

SC-392246/02

SC-392190/01

servis/inzerce
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – BŘEZEN
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

02 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

10 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

19 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

02 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

11 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

19 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

02 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

11 16:00 - 20:00

Jílovská (u Alberta)

19 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

03 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

11 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

19 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

03 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

11 16:00 - 20:00

Kamenitá

23 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

03 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

12 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

23 16:00 - 20:00

Vavřenova

03 16:00 - 20:00

Žilinská

12 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

23 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

04 16:00 - 20:00

Nad Lesním div. x Němčická

12 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

23 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

04 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

12 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

24 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

05 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

12 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

24 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

05 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

12 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krčského nádraží

24 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

05 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

16 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

25 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

05 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

16 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

25 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

09 16:00 - 20:00

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

Sládkovičova

25 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

09 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

16 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

26 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

09 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

17 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 26 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

09 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

17 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

26 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

09 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

17 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

30 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

09 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

17 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

30 16:00 - 20:00

Murgašova

10 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

18 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

30 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

10 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

18 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

31 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

10 16:00 - 20:00

Bítovská

18 16:00 - 20:00

Viktorinova

31 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

10 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

18 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

31 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

18 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

31 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 10 16:00 - 20:00

Upozornění: V únoru nebudou velkoobjemové kontejnery přistavovány!

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
ZUBNÍ ORDINACE
SE ZAMEŘENÍM NA PROTETIKU
(nové typy zubních náhrad, korunek a můstků)
máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Poliklinika Budějovická,
Antala Staška 1670/80, Praha 4
červená budova - 2. patro, MUDr. Paneš

Telefon: +420 777 455 275, +420 261 006 232

250 000

Až
Kč
za starožitnosti

do roku 1980

sklo, porcelán,
obrazy, nábytek
a jiné zajímavosti

PORADÍM

tel.: 603 505 686

SC-400047/01

SC-392231/02

SC-392231/04

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480
SC-400040/01

SC-392272/02

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

Tel. 777 317 278

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
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-392239/02

SC-392292/01

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní
oddělení:

Renáta Čížková, tel.:
777 114 473

renata.cizkova@ceskydomov.cz

servis
CELOROČNÍ HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582,
602 485 324.
Trasa A
22. 2. - so
22. 4. - st
10. 6. - st
22. 7. - st
9. 9. - st
21. 10. - st

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

po - pá
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

so
8:00 - 8:20
8:30 - 8:50
9:00 - 9:20
9:40 - 10:00
10:10 - 10:30
10:40 - 11:00
11:10 - 11:30
11:40 - 12:00

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)

po - pá
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

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

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

po - pá
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

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

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

po - pá
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

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

Trasa B
12. 3. - čt
18. 4. - so
11. 6. - čt
23. 7. - čt
10. 9. - čt
22. 10. - čt

Trasa C
4. 4. - so
13. 5. - st
30. 6. - út
12. 8. - st
1. 10. - čt
11. 11. - st

Vítání občánků
V lednu 2020 přivítala starostka Irena Michalcová (ANO 2011) nové občánky Prahy 4. Děkujeme mateřské škole 4 Pastelky Plamínkové 2
a MŠ Matěchova za krásná vystoupení.
V úterý 7. ledna byli přivítáni: Viktor Široký,
Mia Oberreiterová, Vendula Jáchymová, Tomáš
Svoboda, Maxmilián Hruška, Thea Hofmann,
Tomáš Němeček, Sofie Karnasová, Nikolas
Kotlín, Zuzana Lásková, Nikola Řezníčková,
Malvína Ludvíková a Adriana Kalašová.
Ve čtvrtek 9. ledna byli přivítáni: Oskar Petrásek, Eliška Balounová, Jan Vandrovec, Diana
Kalianko, Viktorie Fürbachová, Štěpán Diviš,
Radovan Vejdovec, Hugo Fox, Ema Kissová,
Kryšpín Mach, Magdalena Nováková, Marek
Turoň, Kateřina Votavová, Nela Hasalová a Karolína Vítková.
V úterý 21. ledna byli přivítáni: Valerie Silná,
Matyáš Hrubec, Rozálie Klučková, Jakub
Janošek, Tara Brachová, Julie Homolková,
Šimon Endal, Adéla Matysová, Tereza Hanková, Anežka Klímová, Tomáš Gaudl, Martin
Bražnikov, Elena a David Szlaurovi, Tomáš
Perlík, Jan Kubeš, Richard Vácha a Klaudie
Kutláková.
Ve čtvrtek 23. ledna byli přivítáni: Tomáš
Prokeš, Erik Hroník, David Achike Nwankwo,
Lucie Ziková, Vít Lukáš, Dominik Vaňo, Žofie
Skřípková, Karolína Horáková, Leontina Hart,
Lilly Benešová, Mia Bruderová, Julie Syslová
a Antonín Tvrz. (red)

Trasa D
28. 3. - so
14. 5. - čt
30. 6. - út
13. 8. - čt
1. 10. - čt
18. 11. - st

Trasa E
13. 5. - st Roztylské nám. u č. 369/32
12. 8. - st ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
7. 11. - so křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

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

Trasa F
25. 3. - st křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
24. 6. - st křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)
5. 9. - so 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
www.praha4.cz

po - pá
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

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

Práce
MŠ V Zápolí přijme pro své odloučené pracoviště do MŠ Na Lánech 22, Praha 4 kvalifikovanou
pedagogickou asistentku na 30 hodin týdně,
s nástupem od února (nejpozději od března
2020). Pokud uchazečka nebude splňovat kvalifikaci pro pedagogickou asistentku, požaduje
se pro nástup minimálně úplné středoškolské
vzdělání s maturitou a doplnění si kvalifikačního kurzu v nejbližším možném termínu.
Kontakty: tel. č. 776 766 202, 241 483 864,
e-mail: nalanech @msvzapoli.cz. (red)

Pomoc
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
je jednou z největších neziskových organizací pro
lidi se zdravotním postižením. Organizace má
sídlo na Karlínském náměstí 59/12 v Praze 8, kde
v bezbariérových prostorách také poskytuje své
služby. Zájemci mohou využít dobře vybavenou
půjčovnu kompenzačních pomůcek v době, kdy
naléhavě potřebují řešit svou zdravotní situaci.
Najdete zde elektrické i mechanické vozíky, elektrický skútr, polohovací postele s antidekubitními
matracemi, různé typy chodítek, toaletní křesla,
schodolezy, nájezdové rampy, motomedy a další.
Info na www.svaztp.cz. (red)
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na konec
Michelská knihovna je o krok blíž otevření

Soutěž
Soutěžte a vyhrajte
knihu!

Foto: MKP

Nová pobočka Městské knihovny u zastávky
Pod Jezerkou prošla kolaudací. Knihy tu zatím
nejsou, jinak je ale téměř vše připraveno pro
první návštěvníky. Veřejnosti se prostor otevře
na začátku března. Dvě patra nabídnou místa
vhodná ke studiu, čtení nebo k zabavení těch
nejmenších. Jsou tu houpací sítě, dětský koutek
i studovna, která je oddělena od zbytku knihov-

ny, takže se v ní budou moci studenti nerušeně
připravovat na zkoušky. Součástí prostoru je
i amfiteátr vhodný pro malá představení. Další
fází je oprava vnější fasády. O dům se dlouho
nikdo nestaral, na mnoha místech opadala
omítka, kvůli možným mrazům je ale nutné
s opravami počkat až do jara. Vše by mělo být
hotovo v červnu. (red)

Na vsi v Praze je název publikace,
kterou sepsal a vlastním
nákladem vydal Jiří First.
Dlouholetý obyvatel Hodkoviček
knihou vzdal hold své oblíbené
části Prahy 4 a současně
zavzpomínal na doby minulé.
V jeho povídkách si můžete
připomenout práci vorařů či
hajného, dozvědět se zajímavosti ze stavby mostu
Inteligence, tedy Branického mostu, nebo se pobavit
nad tím, jaké účesy se nosily před více než 50 lety.
Součástí tohoto originálního díla je rovněž unikátní
mapa – orientační plán čtvrti Jiráskovy v Praze XV
z roku 1940 – ve které jsou jmenovitě uvedeni
tehdejší majitelé jednotlivých chalup a stavení.
Soutěžní otázka:
Kdy byly Hodkovičky připojeny k Praze?
a) 1922
b) 1934
c) 1953
Odpovědi zasílejte na e-mail: martin. dudek@ceskydomov.cz
do 17. 2. 2020. Knihu získají tři výherci/výherkyně.
Výherci z prosincového čísla (správná odpověď b –
Praha 4): Jana Brabcová, Zdeněk Havlíček a Michal
Krátký. Gratulujeme!

8. Při přeřazování se chovejte ohleduplně
Jezdím jako člověk: při přeřazování se chovejte ohleduplně

Pokud je pro cyklistu na vozovce vyhrazen cyklopruh, je cyklista povinen
tento prostor využít. V místě, kde cyklopruh končí nebo se v něm vyskytuje určitá překážka, mu ostatní řidiči mají umožnit plynulé přeřazení do
souběžného
pruhu.
i v případě,
kdy povinen
osoba na
Pokud jízdního
je pro cyklistu
na Stejné
vozovcepravidlo
vyhrazenplatí
cyklopruh,
je cyklista
jízdnímtento
koleprostor
potřebuje
odbočit.
by sekončí
přitom
měl
vždy
využít.
V místě,Cyklista
kde cyklopruh
nebo
se přeřazovat
v něm vyskytuje
určitá překážka,
mu a ostatní
řidiči ostatní
mají umožnit
plynulé
přeřazení
s dostatečným
předstihem
respektovat
účastníky
provozu.

Cyklisté: Pokud potřebujete vyjet z vyhrazeného cyklopruhu, dejte
ostatním řidičům včas znamení o změně směru jízdy. Respektujte pohyb
ostatních vozidel a snažte se přeřazení nenechávat na poslední chvíli.
Motoristé:
Chovejte
se k cyklistům
ohleduplně acyklopruhu,
umožněte jim
Cyklisté: Pokud
potřebujete
vyjet z vyhrazeného
dejtebezpečnýostatním
výjezd zřidičům
cyklopruhu,
aby seomohli
přeřadit
bezpečněpohyb
pokračovat
včas znamení
změněvčas
směru
jízdy. a
Respektujte
ostatních
vozidel
a snažte se přeřazení nenechávat na poslední chvíli.
v jízdě.
Zdroj:
praha.eu

do souběžného jízdního pruhu. Stejné pravidlo platí i v případě, kdy osoba
na jízdním kole potřebuje odbočit. Cyklista by se přitom měl přeřazovat
Motoristé: Chovejte se k cyklistům ohleduplně a umožněte jim bezpečný
Měsíčník MČ Praha 4, zdarma do schránek, ročník XXV
• Vychází 11x ročně
vždy s dostatečným předstihem a respektovat ostatní účastníky provozu.
výjezd z cyklopruhu, aby se mohli
včas přeřadit
bezpečně pokračovat
Kontakty
naa redakci
a inzerci
• Místo vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4
v jízdě.
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Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka březnového čísla je 19. 2. 2020.
www.praha4.cz

PRO ŠIKOVNÉ PRSTÍKY
Dovolte dětem ukázat svůj talent v našich tvořivých dílničkách!.
Sobota 8. 2. 2020 / Srdíčkový den 14–17 hod.
Sobota 22. 2. 2020 / Výroba Masopustních masek 14-17 hod.

PRO MALÉ DIVÁKY
Těšíme se na vás každé úterý od 16 hod.
4. 2. / O rybáři a zlaté rybce / 11. 2. / Šípková Růženka
18. 2. / Zvířátka a loupežníci / 25. 2. / Nebojsa
Pro více informací sledujte náš FB profil nebo webové stránky.

SC-392226/02

Vážení Pražané, vážení sousedé,
dovoluji si Vás oslovit touto formou ve snaze otevřít určitá témata,
u kterých vnímám významný deficit ve společenské debatě. I když
se jedná o témata celospolečenská a makroekonomická, rád
bych Vám je představil a okomentoval s vědomím elementární
odpovědnosti jako občan, rodič, podnikatel a obyvatel Prahy 4
a pokusil se vysvětlit zásadní přesahy i do naší lokální úrovně.
Postupně se v následujících vydáních Tučňáku vyjádřím z mého
pohledu k 7 klíčovým tématům, která jsou uvedena níže včetně
jejich základní charakteristiky. Očekávám a budu rád, pokud jejich
zveřejněním dojde k veřejné diskuzi, a jsem připravený se do ní také

aktivně zapojit. Znáte mne zejména jako podnikatele a investora,
avšak se stejnou intenzitou se v duchu svých křesťanských
zásad věnuji také dalším aktivitám, které se týkají duchovního
rozvoje společnosti, zdravého životního stylu a v neposlední řadě
společenské odpovědnosti za fungující a prosperující ČR a hlavní
město Prahu. To všechno jsou důvody a motivace, proč k této
diskuzi vyzývám.
S úctou
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group

7 FAKTŮ A MNOHÁ ZÁSADNÍ ČÍSLA
ANEB O ČEM BYCHOM MĚLI DISKUTOVAT!
DŮCHODOVÁ REFORMA
V roce 2020 připadá 2,5 pracujícího člověka na
1 důchodce, v roce 2050 se předpokládá poměr
1,5 (z toho vyplývá, že se jedná o ekonomicky neudržitelný
systém, jehož fungování se po roce 2030 významně zhorší
a po roce 2050 již nebude schopen generovat prostředky
na vyplácení důchodů).
FINANCOVÁNÍ STÁTU
Soukromý sektor ČR čítá 3,8 miliónu ekonomicky
aktivních občanů, kteří svými daňovými odvody
musí ufinancovat veškeré fungování státu, včetně všech
jeho zaměstnanců a jejich daňových odvodů, a výdajů
hrazených z veřejných prostředků (školství, zdravotnictví,
policii, soudnictví, veřejnoprávní média, všechny komunální
a republikové politiky a úředníky apod.). Zejména díky
činnosti soukromého sektoru ČR 30 let po revoluci doposud
nezkrachovala.
EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Všichni k tomu kompetentní státní a komunální
politici a úředníci nesou z ekonomického hlediska
svoji zásadní odpovědnost vůči soukromému sektoru,
protože pouze díky jeho ekonomické činnosti mohou
zajišťovat funkčnost všech veřejně potřebných služeb
a zajišťovat, díky finančním prostředkům soukromého
sektoru, také sociální smír ve společnosti.
PRACOVNÍ TRH A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Pracovní trh ČR trpí naprostým nedostatkem
pracovní síly. Fatální situace panuje především v řemeslných
oborech napříč celým hospodářstvím. Po revoluci došlo
jednak k rozkladu učňovského školství, nezodpovědnému
snížení společenského kreditu řemeslníků, stejně jako
k naprosto nedostatečné podpoře příchodu celých rodin
z kulturně spřízněného prostředí (např. v ČR pracuje pouze
cca 100 000 pracovníků z Ukrajiny, ale v Polsku 1 300 000!),

které by na pracovním trhu zacelovaly mezery v profesích,
které Češi nechtějí vykonávat a které přitom jsou pro
funkčnost soukromého sektoru a celé republiky naprosto
klíčové (statisticky je dnešní situace logickým vyústěním
celé porevoluční politiky a odpovídá úvahám jednoduché
matematiky).
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Chybí dlouhodobá koncepce rozvoje dálniční
a železniční sítě na úrovni České republiky a metra
v Praze. Vychází se z koncepcí majících původ v 70. letech
minulého století a je nutné předložit novou vizi (resp.
pracovat na ní) v kontextu očekávaných výzev a společenské
poptávky pro následující dekády.
BYTOVÁ POLITIKA A CENA BYDLENÍ
Podle studie Magistrátu hlavního města Prahy by
se v Praze mělo stavět alespoň 13 tisíc bytů ročně,
aby se v časovém horizontu 20 let mohla srovnat poptávka
a nabídka bytů na pražském trhu. V uplynulých 5 letech se
v Praze stavělo v průměru jen 3,5 tisíce bytů ročně, a přesto
nejsou stavební kapacity dostupné v dostatečné míře.
Kdo by ale nové byty stavěl, pokud by se stavělo tolik, jak
je potřebné? Nedostatek pracovníků je jeden z klíčových
důvodů pro zdražování stavebních prací, a tedy i bytů.
ROZVOJ MĚSTA A PŘIDANÁ HODNOTA
Administrativní budovy přinášejí svojí soudobou
architekturou a v nich nabízenými pracovními
příležitostmi úžasný prospěch moderně se rozvíjejícím
metropolím. Jenom v Praze je 3,5 miliónu m2 kvalitních
kancelářských ploch. V nich jsou pracovní příležitosti
pro nejméně 250 tisíc lidí ze soukromého sektoru. Jejich
komplexní mzdové odvody přinášejí do státního rozpočtu,
a tedy i do městských rozpočtů, celkovou částku přes
80 miliard korun ročně, což je více než roční rozpočet celé
Prahy včetně investic.

www.PASSERINVEST.cz

info@passerinvest.cz

SC-392174/02

