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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Zastupitelé a zastupitelky městské části Praha 4 na svém zasedání dne 8. listopadu:

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

ROZHODLI
- nevyužít nabídku insolvenčního správce a neuplatnit předkupní právo ke stavbě bez čp/

če, garáž, ve vlastnictví společnosti COMBITRADING s.r.o., na pozemku parc.
č. 1921/18, katastrální území Braník, Praha 4
do vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené do správy městské části Praha 4 za nabídnutou kupní
cenu ve výši 80 000 Kč;
- schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 438/11 o výměře 152 m2, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hodkovičky, smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci, uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových České republiky, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, do vlastnictví hl. m. Prahy se svěřením do
správy městské části Praha 4;
- poskytovat uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 od 1. 1. 2018 ze
sociálního fondu příspěvek na stravování ve
stejné výši a za obdobných podmínek jako
zaměstnancům městské části Praha 4;
- poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy

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

Zeptali jsme se za vás
Jaká budoucnost čeká pankráckou tržnici,
která je už částečně stržená a která léta sloužila obyvatelům ze širokého okolí Pankráce
II? Na to se ptají místní obyvatelé: „Nikdo
neví, proč se zrušila, a hlavně nikdo neví, co
se místo ní zrodí. Nevěděli to ani nájemci, kteří dostali jen oznámení, kdy se mají vystěhovat. Protože v celé řadě, kde tržnice stojí, jsou
jako první kasína, která postupně vytlačila
všechny obchody a restaurace, které tam
předtím dobře prosperovaly, máme obavy, aby
se nezrodilo další. Prosíme tedy v Tučňáku
o bližší a podrobnější informace.“

ŽÁDAJÍ
- Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření
pozemků parc. č. 2910/104 o výměře 3366 m2,
ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, a parc. č. 2838/15 o výměře 304 m2, ostatní
plocha, zeleň, památkově chráněné území, oba
k. ú. Nusle, do správy městské části Praha 4.

ZRUŠILI
- Výbor pro energetické úspory Zastupitelstva
MČ Praha 4.
Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

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

Zastupitelstva městské části
Praha 4, za výkon funkce členů
výborů Zastupitelstva městské části Praha 4,
komisí Rady městské části Praha 4 a zvláštních
orgánů městské části Praha 4 od 1. 1. 2018 odměnu ve výši 300 Kč za účast na každém jednání
orgánu, jehož jsou členem.

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

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

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

Polyfunkční budova č. p. 1600 v ulici Na Pankráci,
tzv. pankrácká tržnice, nepatří MČ Praha 4, ale
soukromému vlastníkovi. Jeho záměrem je
celková rekonstrukce tohoto objektu v moderní funkční celek s prodejnou a restaurací. Na
tyto stavební úpravy bylo v červnu tohoto roku
vydáno stavební povolení. Rekonstrukcí nedojde
k navýšení zastavěné plochy ani výšky objektu.
Současné venkovní prostory budou zaklopeny
prosklenou fasádou, zastřešení bude provedeno
plochou střechou s atikou. V 1. podzemním
podlaží budou prostory pro příjem a uskladnění
zboží a vstupy pro zaměstnance, v 1. nadzemním
podlaží prodejna s restaurací a souvisejícími

prostory. V ustupujícím 2. nadzemním podlaží
bude umístěno sociální zázemí pro zákazníky,
kancelářské prostory a zázemí pro technologie.
Dalšího kasina se obávat nemusíte. V rámci zmíněné rekonstrukce bylo naopak zrušeno kasino Merkur a podle evidence ministerstva financí nebude
od 18. ledna 2018 ani v kasinu Bonver v provozu již
žádný automat. Zastupitelstvo HMP rozhodlo, aby
na celém území naší městské části bylo zakázáno
provozovat hazardní hry. Zatímco na konci roku
2015 bylo u nás 27 heren a kasin a více než tisíc
hracích automatů, dnes ještě zůstává v provozu
15 heren a kasin a v nich necelých tři sta automatů,
ale i ta budou postupně zrušena. (red)

bylo zamítnuto pro vyčerpání finančních prostředků. Vyplaceno bylo více než 23 milionů korun.
Veškeré informace pro žadatele, včetně návodu,
jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci
není právní nárok), a tiskopisy ke stažení najdete na internetových stránkách portalzp.praha.eu
pod titulem Kotlíkové dotace II. (red)

územích zároveň. Od 1. července 2018 si cestující
mohou nahrát jízdenku na libovolnou platební
kartu, která je v České republice k dispozici. O měsíc později začne fungovat mobilní aplikace pro
chytré mobilní telefony, která umožní nejen nákup
předplacených jízdenek, ale i jednotlivých, které si
nyní cestující kupují pomocí SMS zpráv. Na Lítačku, která nahradila Opencard, si mohou čtenáři už
v současnosti půjčovat knihy v Městské knihovně
a získat slevy například v Muzeu Karlova mostu,
Lobkowiczkém paláci, Muzeu hlavního města
Prahy či na plavbu Pražskými Benátkami. (red)

Zprávy z Prahy
Pražané mohou znovu žádat o kotlíkové dotace
Do 31. prosince 2018 mohou obyvatelé hlavního
města podávat žádosti o finanční příspěvek na
výměnu starých neekologických kotlů za nové
nízkoemisní. Na tzv. kotlíkové dotace byla v rámci
druhé výzvy vyčleněna částka 23 700 000 Kč. Podporovány budou následující tepelné zdroje: kotle
na biomasu s automatickým přikládáním, plynové
kondenzační kotle a tepelná čerpadla. V rámci první výzvy kotlíkových dotací si v Praze podalo žádost
o dotaci 206 žadatelů. Z tohoto počtu 11 podaných
žádostí nesplnilo podmínky pravidel a 7 žádostí
2 Tučňák • 12/2017

Praha zjednoduší nákup jízdenek v MHD
Cestující v městské a integrované dopravě se příští
rok dočkají jednoduššího nákupu jízdenek, ať už
jezdí v Praze, ve Středočeském kraji, nebo na obou

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
toto vydání Tučňáku je poslední v letošním roce,
a je proto příležitostí k zamyšlení i ke krátkému bilancování.
V letošním roce jsme věnovali velké úsilí řešení
problémů s těžkou nákladní dopravou v okolí
Spořilovské spojky. Výsledkem je příprava těžkého zakrytí této nadměrně zatížené komunikace, která dospěla do fáze dokončeného projektu,
a ten vám ještě tento měsíc představíme v jeho
definitivní podobě. Do přípravy jsme v co nejširší míře zapojili veřejnost, a obyvatelé Spořilova
tak dostali možnost ovlivnit podobu nového
veřejného prostoru, který na střeše tunelu
vznikne. Jsem rád, že se toto řešení podařilo
prosadit, a děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že
se nepříznivou situaci na Spořilově daří řešit.
S veřejností jsme letos projednali také revitalizaci Nedvědova náměstí a věřím, že se nám ji
podaří uskutečnit.
Další dobrou zprávou pro obyvatele naší městské části, především Nuslí a Michle, je úspěšné
dokončení další etapy rekonstrukce Nuselské
ulice. Opravena byla tramvajová trať v délce
více než dvou kilometrů, hotové jsou samozřejmě podzemní sítě, v úseku mezi ulicemi
Vladimírova a Svatoslavova je nová vozovka,
nové chodníky a nová tramvajová zastávka.
Koordinace této složité stavby bude i v příštím
roce ležet na našich bedrech, ale věřím, že se ji

podaří dokončit v plánovaných termínech a ke
spokojenosti našich obyvatel.
V prosinci budeme schvalovat rozpočet pro
příští rok. Nejdůležitější investicí v něm bude
dokončení obnovy přírodního koupaliště na
Lhotce. Budeme pokračovat i v drobnějších akcích, které však mají velký význam, ve vozovém
parku, který používá městská část, nahradíme
další automobil s dieselovým motorem elektromobilem. Bude to další příspěvek k ochraně
životního prostředí v Praze 4.
Vážení spoluobčané, v příštím roce nás čekají další
důležité volby, tentokrát to bude volba prezidenta
republiky. Obracím se na vás s prosbou o obsazení
volebních komisí, formulář přihlášky najdete na
straně 21 tohoto vydání Tučňáku. Po dlouhých
letech, kdy se odměna za práci ve volebních komisích neměnila, se konečně zvýší. Pokud se uskuteční obě kola volby, dostanou členové okrskových
volebních komisí 2 200 Kč a předsedové 2 800 Kč.
Vážení čtenáři, vstupujeme do období předvánočního shonu, velkého gruntování a příprav na
vánoční hodování. Vím, že chcete vše stihnout
a nakoupit pro své blízké vysněné dárky, aby ty
letošní Vánoce byly opravdu šťastné a veselé.
Přesto bych vám rád popřál aspoň několik
klidných zastavení v předvánočním shonu,
například při komunitním zdobení vánočních
stromků, akci, kterou letos spolu s vámi pořádáme už potřetí. Díky této nové tradici je vánoční
atmosféra v Praze 4 více naším společným
dílem. O dalších předvánočních a vánočních

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
akcích v naší městské části se dočtete na následujících stránkách.
Přeji vám v těchto dnech co nejvíce klidu a odpočinku, hodně zdraví a hodně hezkých zážitků
v kruhu svých blízkých. Užijte si předvánoční
čas i vánoční pohodu a vstupte v dobré náladě
do roku 2018.

Nepřehlédněte
Městská část Praha 4 pořádá

na Nuselské radnici

•

•

Tá b o r s k á 5 0 0 / 3 0 , P r a h a 4

Pavel Horáček & Parnas
kvartet Praha
11. ledna 2018, 17 hod.
Josef Mysliveček: Kvartet C-dur
Antonín Dvořák: Biblické písně
František Adam Míča: Kvartet C-dur No. 2
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Jan Jakub Ryba:

Česká mše vánoční
„Hej mistře“
PRAGA SINFONIETTA a VOX PRAGAE
umělecká vedoucí Miriam Němcová

19. prosince 2017 od 19 hodin
Vstupenky na jednotlivé koncerty v ceně 50,- Kč
v prodeji od 4. prosince 2017 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,
140 46 Praha 4.

v Kulturním centru Novodvorská
(Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4)
KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

www.praha4.cz

Vstupenky na koncert v prodeji od 10. listopadu 2017 na pobočce Czechpoint
v budově úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 nebo IC Jílovská,
Jílovská 1148/4, Praha 4
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Užijte si v klidu předvánoční čas

R

ok se s rokem sešel a pomalu nám končí další, ten
s letopočtem 2017. A jako tradičně se v naší městské
části během prosince uskuteční mnoho zajímavých
akcí, některé z nich i pod taktovkou Prahy 4, na které
bychom vás prostřednictvím Tučňáka rádi pozvali. Můžete si
tak alespoň na pár hodin odpočinout od nákupní horečky či
od intenzivních předvánočních úklidů.
A možná vám přijde vhod i stručná připomínka některých
štědrovečerních zvyků, které by letos mohly obohatit váš
Štědrý den a snad později přinést štěstí i nějakou tu korunu
do rodinného rozpočtu. (red)

Vánoční strom plní dětem
z dětských domovů přání
Až do 17. prosince může každý z vás splnit pod vánočním
stromkem v nákupním centru Novodvorská Plaza přání
některému dítěti z 19 dětských domovů z celé České
republiky. Vánoční strom je umístěn u hlavního vstupu
a každý den je možné přinášet dárky od 11.00 do 19.00
hodin. Dárce si přitom může obdarovaného vybrat na
základě dopisu Ježíškovi, který děti zaslaly neziskové
organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI. Tato organizace má
s projektem Strom splněných přání bohaté zkušenosti,
neboť již šestým rokem zajišťuje internetovou podobu
tohoto projektu. Obdarovat dítě, které vyrůstá bez rodičů,
je také možné prostřednictvím webových stránek
www.stromsplnenychprani.cz (red)

Kam se vydat?
Pankrác: Tříkrálový koncert v kostele sv. Pankráce, sobota 6. ledna od 15.00 hodin.
Novodvorská: Česká mše vánoční J. J. Ryby v OC
Plaza, sobota 16. 12. od 16.00 hodin. Vystoupí
lhotecký chrámový sbor s hudebním doprovodem.
Braník: Ochotnický herecký soubor Českobratrské církve evangelické v Braníku zve na vánoční
představení Vánoční blues. Odehraje se v neděli 17.
12. v dřevěném kostelíku u Vltavy, premiéra ve 14.00
hodin, derniéra v 16.00 hod. Představení doprovází
zkušený orchestr. Spojení: zastávka MHD Přístaviště;
Modřanská 118, info na http://branik.evangnet.cz/.
Kamýk: Čtvrtek 7. a pondělí 11. 12. 15.30 – 18.00
hod. Kreativní dílna. Přijďte si vyrobit vlastní
vánoční ozdoby na vánoční stromeček technikou
nešitého patchworku. Přihlášky do 1. 12. na
e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, www.mcbalonek.cz.
Braník: sobota 9. 12. Branický advent v Duncan
Centre: 14.00 - 17.00 hod. Vánoční trh - dárky,
dobroty, 14.30 hod. Vánoční zpívání dětí ZŠ
Školní, 17.00 hod. Divadlo KUBRT - Staré pověsti branické, 17.30 hod. Divadlo Branické Vši –
Malá, 18.00 hod. možná bude překvapení…
Novodvorská: neděle 3. 12. 19.00 hod. benefiční
koncert Muzikálem bez bariér v KC Novodvorská. Duety ze slavných muzikálů zazpívají muzikálové hvězdy: Michaela Tomešová, Marian
Vojtko, Jan Kříž, Tomáš Trapl a další. Koncert
pod záštitou starosty Prahy 4 Petra Štěpánka
(Trojkoalice/Zelení) pořádá Polovina nebe, o. p.
4 Tučňák • 12/2017

s. V rámci akce lze ochutnat limitovanou edici
vína a bezlepkové dobroty.
Nusle: čtvrtek 11. ledna 2018 Novoroční koncert:
Pavel Horáček a Parnas kvartet Praha. Nuselská
radnice, Táborská 500/30. Vstupenky za 50 Kč
v prodeji od 4. 12. v pobočce Czech point, Úřad
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.
Pankrác: od 1. prosince venkovní bruslení před obchodním centrem. Každý den (9.00 - 21.00 hod.) do
28. 2. 2018. Plocha je letos rozšířena na 600 m čtv.
Nusle: Divadlo Bez Hranic zve v prosinci na Hru
o hvězdě betlémské. Nebude chybět vánoční
stromeček, cukroví, svíčky, zpěv koled a posezení v divadelním klubu po každém představení. Termíny najdete na str. 15.
Novodvorská: MČ Praha 4 pořádá vánoční koncert
J. J. Ryba – Česká mše vánoční, zahraje Praga Sinfonietta. Uskuteční se v úterý 19. 12. od 19.00 hod.
v KC Novodvorská. Více informací na str. 3.
Vyšehrad: Taneční centrum Praha zve na
Vánoční taneční scénu v Kongresovém centru
Praha: pondělí 18. 12. 19.00 hod. celovečerní
rodinný titul Vítej na světě, úterý 19. 12. 9.00
a 11.00 hod. vánoční program pro školy, úterý
19. 12. 17.00 hod. Vánoční taneční scéna.
Lhotka: Úterý 12. 12. 17.00 – 18.00 hod. Včela
a její dary. Přednáška s ochutnávkou a nabídkou
vánočních medových dárků. Klub Zdraví; Lhotka, Zálesí 50. Info 733 761 059, www.zivotazdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
Spořilov: sobota 9. 12. (8.00 - 14.00 hod.)

Roztylské nám. Předvánoční farmářský trh
s výstavou fotografií. (red)

Vánoční akce Hobby centra 4:
3. 12. ne 16.00-19.00 hod. Pohádkové putování
s Mikulášem – velká zábavná hra s popletenými pohádkami. Na děti bude čekat Mikuláš se
svými pomocníky a nůší dárků pro všechny.
Info tel. 602 399 835. Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4. Vstup 50 Kč.
7. 12. čt 14.00-17.00 hod. Adventní dílna na výrobu gelových, parafínových a voskových svíček.
Dílna je vhodná pro děti již od 4 let v doprovodu
rodičů. Info tel. 602 399 835. Hobby centrum 4,
Bartákova 1200/4, Praha 4. Vstup 30 Kč.
11. 12. po 13.30-15.30 hod. Předvánoční dílna
v klubu Amfora (výroba vánočních dekorací). Info
602 507 510. Klub Amfora, Pujmanové 9. Zdarma
14. 12. čt 14.00-17.00 hod. Vánoce v pavilonu D výtvarné dílny, kouzelnické vystoupení a vystoupení dětí z dramatických kroužků. Info tel. 602 399
835. Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Zdarma
16. 12. so 17.00-20.00 hod. Po Vltavě za Ježíškem – nejen výroba vánočních dárků, zdobení vánočního stromu a zpívání koled. Info
778 77 286, 602 507 510. Areál Vltavanů 229,
Praha 4. Zdarma (red)
www.praha4.cz

TÉMA
Vánoční a novoroční bohoslužby a akce
Církev československá husitská, Krč a Braník, Dolnokrčská 1
Neděle 10. 12. v ekumenické kapli Thomayerovy nemocnice od 15.00
hod. - vánoční divadlo dětí a mládeže s koledami „Královna Ester
a vánoční příběh“. Další akce už v Dolnokrčské 1: Neděle 24. 12. od
23.00 hod. půlnoční s koledami, pondělí 25. 12. od 10.00 hod. bohoslužba, neděle 31. 12. od 9.15 hod. děkovná bohoslužba a neděle 7. 1.
od 9.15 hod novoroční bohoslužba s losováním biblických veršů.
Kostel sv. Anežky České, Spořilov, Hlavní
Bohoslužby: neděle 24. 12. 8.30, 16.00 (pro rodiny s dětmi) a 24.00 hod.
(půlnoční), pondělí 25. 12. 8.30 a 10.30 hod., úterý 26. 12. 10.30 hod.,
středa – pátek 27. – 29. 12. 18.00 hod., neděle 31. 12. neděle 8.30 a 10.30
hod., pondělí 1. 1. 8.30 a 10.30 hod., pátek 5. 1. 18.00 hod. a neděle 7. 1.
8.30 a 10.30 hod.
Akce: úterý 12. 12. od 18.00 hod. Adventní benefiční koncert Gymnázia
E. Krásnohorské, úterý 19. 12. od 19.00 hodin zazní Česká mše vánoční od
Jakuba Jana Ryby v provedení žáků, učitelů, rodičů a hostů ZUŠ Vadima
Petrova na Spořilově.
Kostel sv. Prokopa v Braníku, Školní
Mše: neděle 24. 12. 10.30 hod., 16.00 hod. pro děti a 24.00 hod., pondělí 25. 12. 10.30 hod., od 14.30 do 16.30 hod. možnost návštěvy kostela,
úterý 26. 12. 10.30 hod., čtvrtek 28. 12. 18.00 hod., neděle 31. 12. 10.30
hod. příležitost pro manžele obnovit sliby, poděkování za uplynulý rok,
pondělí 1. 1. 10.30 hod.
Baptistický sbor, Podolí, Na Topolce 14
Neděle 3. 12. 17.00 hod. Benefiční adventní koncert: smyčcový kvartet
LEÑADORES, neděle 24. 12. 10.00 hod. původní ochotnická vánoční hra
na aktuální společenská témata během bohoslužeb, pondělí 25. 12. 10.00
hod. Pravidelné bohoslužby v neděli od 10.00 hod.
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, Lhotka, Ve Lhotce 36,
Každou adventní sobotu: 7.00 hod. rorátní mše svatá, mše svatá v 17.00
hod. zůstává.
Mše: neděle 24. 12. 8.00 hod., 9.00 hod. v DD Zárubova, 15.00 hod.
mše upravená pro děti, 17.00 hod. Česká mše vánoční J. J. Ryby chrámový sbor, 24.00 hod. Mše svatá – doprovází sbor Jiříkovo vidění,
00.45 hod. přátelské setkání pro nespavce; pondělí 25. 12. 8.00 hod.,
10.00 hod. doprovází chrámový sbor, 18.30 hod.; úterý 26. 12. 8.00
a 10.00 hod.; neděle 31. 12. 8.00 a 10.00 hod. s obnovou manželských
slibů, 17.00 hod.; pondělí 1. 1. 8.00, 10.00 a 18.30 hod., sobota 6. 1.
s žehnáním vody, kadidla a křídy.
Možnost návštěvy betlémů: sobota 23. 12. od 13.00 do 17.00 hod.,
neděle 24. 12. od 10.00 do 15.00 hod., pondělí 25. 12. až úterý 2. 1. od
13.00 do 18.00 hod. (sobota 30. 12. do 17.00 hod.), sobota 6. 1. a neděle 7. 1. od 13.00 do 16.00 hod. Ostatní dny po celý leden vždy hodinu
před mší svatou.
Adventní akce: sobota 2. 12. 10.00 – 15.00 hod. adventní setkání
dětí, organizuje Dobromysl; čtvrtek 7. 12. 17.30 hod. vernisáž výstavy, 18.30 hod. předvánoční koncert pro Modrý klíč; neděle 10. 12.
15.00 hod. Setkání rodičů zemřelých dětí – sdružení Dlouhá cesta,
od 17.15. hod. koncert, od 18.30 hod. mše za zemřelé děti a jejich
rodiče; úterý 12. 12. 17.00 hod. předvánoční koncert PORGu/1, čtvrtek 14. 12. 14.00 hod. předvánoční koncert MČ Praha 4 pro seniory;
17.00 hod. předvánoční koncert PORGu/2; pondělí 18. 12. 17.00 hod.
Koncert ZŠ Písnice; sobota 23. 12. 14.30 hod. koncert sboru Dulcia
Carmina. Všechny programy jsou zdarma.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Nusle, Svatoslavova 7
Mše v adventu (3. – 24. 12.): kostel sv. Václava (křižovatka ulic Vladimírova a Pod Vilami, Praha 4 – Nusle): neděle v 10.30 hod. s rorátními
zpěvy, úterý, čtvrtek, pátek, sobota (s nedělní platností) v 17.00 hod.;
sobota 2. 12. 17.00 hod. a neděle 3. 12. v 10.30 hod. s žehnáním adwww.praha4.cz

ventních věnců. Kostel sv. Pankráce (ulice Na Pankráci): neděle v 9.00
hod. (3. 12. s žehnáním adventních věnců), středa v 17.00 hod.
Mše sv. o Vánocích (od 24. 12.): neděle 24. 12. Sv. Pankrác 9.00
hod. a 22.00 hod. půlnoční, Sv. Václav 10.30 hod., 16.00 hod. pro děti
a 24.00 hod. půlnoční; pondělí 25. a úterý 26. 12. Sv. Pankrác 9.00
hod., Sv. Václav 10.30 hod., středa 27. 12. Sv. Pankrác 17.00 hod., čtvrtek 28. – sobota 30. 12. Sv. Václav 17.00 hod., neděle 31. 12. Sv. Pankrác
9.00 hod., Sv. Václav 10.30 hod., pondělí 1. 1. Sv. Pankrác 9.00 hod., Sv.
Václav 10.30 hod.
Církev československá husitská, Sbor Alberta Schweitzera, Michle,
U Michelského mlýna 124/27
Akce: sobota 2. 12. 17.00 hod. Koncert pro rodiče s dětmi - děti hrají na
hudební nástroje, pondělí 4. 12. 17.00 hod. Koncert pěveckých sborů
Campanula z Gymnázia Elišky Krásnohorské a Zvoneček ze ZŠ Meteorologická, neděle 10. 12. 17.00 hod. pěvecký koncert z děl Dvořáka, Fauré,
Offenbacha, Bacha, Gounoda, Händela s doprovodem klavíru, neděle
17. 12. 14.00 hod. koncert - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Bohoslužby: neděle 3. 12. 10.00 hod. a 19.00 hod., neděle 10. 12. 10.00 hod.
s programem pro děti, neděle 17. 12. 10.00 hod., neděle 24. 12. 24.00 hod.
půlnoční s koledami, pondělí 25. 12. 10.00 hod., neděle 31. 12. 10.00 hod.

Vánoční zvyky
Sníte-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se vás
držet štěstí. Kdo u sebe nosí tři šupiny ze štědrovečerního kapra, ten
nemá nouzi o peníze. Pokud sníte při večeři pokrm z čočky nebo jáhel,
přivoláte si tím bohatství, drobná mince položená pod talířem peníze.
Při večeři rozkrojte kolmo jablko. Pokud vnitřek vypadá jako hvězda,
sejdou se všichni u stolu opět za rok. Má-li tvar kříže, někdo z přítomných
onemocní nebo zemře.

Msikuláš
Prahou 4

ve spolupráci OC Arkády Pankrác
5. 12. 2017, od 14 – 18 hodin

Po celé odpoledne chráněné dílny,
workshopy pro děti, vánoční fotobudka,
soutěže a hlavně Mikuláš s čertem a andělem
14:00 – 16:45 vánoční vystoupení dětí
ze základních a mateřských škol
a Hobby centra Prahy 4
16:45 starosta Petr Štěpánek
a losování soutěže o hodnotné ceny
17:00 zpěvák David Uličník (4TET)
Moderuje mim a klaun Šimon Pliska

zek
Namaluj obráom
u
vánočního strné
ceny!
a vyhraj hodnot

Akce je pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4
Více informací na www.praha4.cz a
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Maják oslavil desetiletku

Nuselská ulice se mění k lepšímu

Kulatou desítku let své existence oslavil
v listopadu michelský Domov na půl cesty
Maják pořádáním Dne otevřených dveří. Akce
se zúčastnila také zástupkyně starosty Iva
Kotvová (Trojkoalice/Zelení). Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života
sociálně znevýhodněním mladým lidem, kteří
opouštějí dětské domovy a další zařízení pro
děti. (red)

Žáci vyrábějí ptačí budky
Ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec probíhají
v základních školách v Praze 4 environmentální výukové programy zaměřené na poznání
a ochranu živočichů žijících na území naší
městské části. V letošním roce díky těmto aktivitám přibylo v městské zeleni více než 250 kusů
ptačích budek. Na podzimní měsíce připravilo
Ekocentrum Koniklec edukativní program
zaměřený na zimování brouků. Podle radního
Ondřeje Růžičky (STAN - Tučňák) jsou tyto
programy pořádány díky dotacím poskytovaným
MČ Praha 4 na podporu ekologické výchovy
a vzdělávání. (red)

Pro vzájemné poznávání dětí
Spolek RomPraha zahájil dvouletý projekt
Umění žít společně, jehož cílem je propojování
a vzájemné poznávání dětí z menšin a majoritní
společnosti. Je zaměřený na žáky II. stupně
základních škol a poskytuje podporu pedagogům v multikulturním vzdělávacím procesu
žáků romského a neromského původu. Projekt
je financován z operačního programu Praha pól růstu ČR a spolek RomPraha na něm v MČ
Praha 4 spolupracuje se ZŠ Boleslavova. (red)

Chodníky se dočkaly nového povrchu. Foto: Martin Dudek

J

edna z důležitých dopravních tepen
Prahy 4, ulice Nuselská, prochází zásadní
rekonstrukcí. Opravena byla tramvajová trať v délce přes 2,5 kilometru a nyní
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)
pokračuje v modernizaci komunikace. Jelikož
se v prostoru stavby musí koordinovat práce
více investorů (například Pražská plynárenská,
Pražská teplárenská, Dopravní podnik a další), je
stavba rozdělena na tři etapy: 1. Vladimírova – Na

Jezerce, 2. Na Jezerce – most přes Botič, 3. most
přes Botič – Michelská.
Jako první přišel na řadu úsek Vladimírova – Na
Jezerce, z něhož je hotova část Vladimírova –
Svatoslavova směrem z centra (odvodnění, nová
vozovka, parkovací stání, nové chodníky a tramvajová zastávka), v úseku do centra se budují nové
uliční vpusti včetně přípojek, dojde i na rekonstrukci veřejného osvětlení. Vozovka a chodníky
dostanou nový kabát v příštím roce. (md)

Setkání s neziskovými organizacemi
Zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/
Zelení) iniciovala setkání neziskových organizací
působících v sociální oblasti v Praze 4. Účastníci
se nejprve seznámili s aktuálními informacemi z oblastí financování a zákonných změn,
poté následovala pracovní diskuze ve čtyřech
6 Tučňák • 12/2017

pracovních skupinách, z nichž se každá zaměřila
na jedno téma. Například skupina pro sociálně
vyloučené osoby zmínila, že chybí azylové domy
pro oběti domácího násilí či krizové ubytování
i pro osoby s psychiatrickou diagnózou. Skupina
pro osoby zdravotně postižené zase konstatovala,

že je velký nedostatek osobních asistentů, kteří
jsou navíc nedostatečně finančně ohodnoceni.
Veškeré závěry jednotlivých pracovních skupin
budou předány Magistrátu hlavního města Prahy
jako podklad k přípravě Střednědobého plánu
pro roky 2019–2022. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Školáci z Michle se budou učit
i relaxovat v novém amfiteátru

Nový multifunkční prostor vznikl v ZŠ Ohradní na přání dětí, na skluzavku přispěla také městská část Praha 4.

S

outěžní projekt Lepší škola si u nás
připsal na konto další spokojené školáky. Nyní se mohou žáci ze ZŠ Ohradní
učit na čerstvém vzduchu v novém
multifunkčním amfiteátru. Ten ale není jen
venkovní učebnou, může být využit také jako
zábavní a relaxační prostor. Organizátorem
bylo Lepší místo, projekt obecně prospěšné
společnosti prostor Plus.
„Lepší místo učí děti vnímat pojem veřejný
prostor, dívat se kolem sebe a přemýšlet o tom,
co a jak vylepšit, a to je i naším cílem,“ uvedl
radní Jaroslav Míth (ODS), který se spolu s radním pro životní prostředí Ondřejem Růžičkou
(STAN – Tučňák) stal patronem projektu. „Žáci
ve čtyřech michelských školách měli možnost

přemýšlet nad tím, jak by si přáli zlepšit svou
školu, a veřejnost i odborná porota následně
vybíraly z dvanácti finálních návrhů dva, které
byly posléze realizovány,“ doplnil.

Pomohla i městská část
Klání dětské fantazie Lepší škola odstartovalo
loni v říjnu. Do soutěže o 2 x 50 000 korun za
dva nejlepší návrhy, které finančně podpořily
společnosti Microsoft, Česká spořitelna a O2
Czech Republic přihlásili žáci přes aplikaci
Lepší místo téměř sto nápadů na zvelebení
prostředí svých škol. Děti měly spoustu nápadů,
od zrcadel do škol přes různá školní vybavení
nebo pomůcky až po bazén a vířivku. Zvítězit
ale mohly jen dva návrhy. Prvním vítězným

návrhem byla venkovní učebna na balkoně ZŠ
Mendíků, druhým právě multifunkční amfiteátr
ze Základní školy Ohradní.
Škola nakonec dětem splní i další přání. Jak
naznačila ředitelka ZŠ Ohradní Eva Smažíková,
nazmar tak nepřijdou ani další dětské nápady.
„Vybudování amfiteátru je jen první etapou,
s pomocí rodičů a městské části jsme navíc
vybudovali i lezeckou stěnu, kterou si děti přály,
a skluzavku. Relaxační zóna před školou také
pomalu vzniká. Na úpravy jsme k výhře 50 000
korun přidali dalších 160 000 korun z naší
tradiční akce Běh pro školu a pomohla také
městská část Praha 4. Na jaře budeme relaxační
prostor rozšiřovat o hřiště a venkovní učebnu,“
uvedla. (red)

Nevzhledné staré lavičky byly nahrazeny moderními.

Park na Zeleném pruhu prošel revitalizací
Nový povrch dostaly cesty v parku Zelený pruh,
které byly ve špatném stavu, a došlo i na zlepšení jeho vybavenosti a oživení zeleně. Poškozený
asfalt nahradil nový a hlavně odolnější povrch,
staré a nevyhovující lavičky a odpadové koše
byly vyměněny. Po revitalizaci je nyní návštěvníkům k dispozici navíc 16 nových laviček
a sedm nových odpadových košů.
www.praha4.cz

„Jsme rádi, že se modernizace této dosud neutěšené plochy podařilo zařadit do rozpočtu Prahy 4
a rada městské části vyčlenila na revitalizaci
částku zhruba 2 miliony korun,“ uvedl zástupce
starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) a podotkl: „Naším cílem bylo zvýšení bezpečnosti
a komfortu pohybu pěších v parku a zpříjemnění relaxace v této krásné lokalitě.“

„Park je významnou součástí zeleně v této části
Prahy 4 a městská část společně s obyvateli
v minulých letech vyvinula značné úsilí pro to,
aby zůstal zachován,“ uvedl radní pro životní
prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák) a dodává: „Plánujeme proto jeho další oživení, například formou arboreta s různými typy stromů
podobně jako v parku Na Pankráci.“ (red)
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názory zastupitelů

Malé vánoční zamyšlení jen trošku politické

Iva Kotvová

Vánoční svátky jsou každoročně příležitostí ke
zpomalení našeho uspěchaného a informacemi
nabitého životního rytmu, jsou příležitostí k zastavení v každodenním shonu. K zamyšlení se nad
tím, zda nezapomínáme na sebe navzájem, na ty
slabší mezi námi a nad tím, co v životě považujeme za důležité. Bohužel ale žijeme také v době
malých či velkých triumfů bezohlednosti, závisti,
nevraživosti a dokonce cynismu, žijeme v době,
kdy materiální hodnoty a osobní zájmy jsou často
povyšovány nad hodnoty morální.

Politika je především služba
To bohužel platí leckde, ale rozhodně by to nemělo a nesmí platit v politice.
Úkolem pro nás politiky a političky i na komunální úrovni je, abychom měli
stále na paměti, že politika, ta správa věcí veřejných, o které se často říká,
že je to také řemeslo, je především služba. Služba veřejnosti, služba ve prospěch a k rozvoji obce. Navíc je to často služba náročná a bývá i nevděčná,
neboť ne vždy se politik, byť třeba jedná v dobré víře, dočká vděku a pochopení všech občanů. Proto je třeba trpělivě vysvětlovat a hledat rovnováhu
mezi různými možnostmi a často i protichůdnými zájmy. Nicméně právě na
komunální úrovni máme možnost přímo ovlivňovat rozhodnutí ve věcech,
které se nás přímo týkají a směrovat vývoj událostí tam, kde vidíme správný
a trvale udržitelný vývoj naší obce nebo městské části. Myslím, že se nám
daří občanům naslouchat a prostřednictvím řady veřejných a participačních
setkání k různým záměrům do rozhodování stále více zapojovat občany,
kteří tak mohou přímo vyjádřit své názory a požadavky a sledovat pak dále,
do jaké míry mohly být zohledněny. Jsou to leckdy diskuze plné emocí

i střetů, ale jenom v diskuzi a ve spolupráci s veřejností můžeme zajišťovat
vyšší kvalitu života obyvatel naší městské části.

Daří se posunovat věci kupředu
Diskuze mezi námi politiky a političkami nad některými záležitostmi bývají často ještě ostřejší a někdy je třeba se obrnit příslovečnou hroší kůží.
Ale brzy se pozná, kdo si pevně stojí za svým názorem a programem, ale
přesto je schopen udělat vstřícný krok ve prospěch dohody a zájmu celku.
Někdy i při naprosto protichůdných názorech na některou problematiku
lze dojít ke společnému řešení, kdy být přehlasován není ostuda. Zároveň
je ale dobré mít na paměti, že někdo vám třeba naoko něco slíbí, ale pak
se chová jinak. Ale to je život a taková je i politika.
Navzdory všem dílčím sporům a diskuzím se daří posunovat věci kupředu, i když třeba vždycky ne tak rychle, jak bychom si my sami nebo občané přáli. V Praze 4 se tak už nepovolují předimenzované budovy a i ty
přiměřeně velké musí té čtvrti, ve které mají vyrůst, nabízet přidanou
hodnotu v podobě veřejné funkce či školského zařízení. Postupně končí
svou neblahou činnost herny a na jejich místech vznikají nové obchody či
kavárny. Poskytujeme podporu pěstounským rodinám. Dočkáme se i znovuotevření oblíbeného koupaliště Lhotka v přírodní podobě. Pravidelně
si připomínáme důležité historické události jako například při nedávném
slavnostním večeru k výročí 17. listopadu. Važme si toho, že můžeme.
Se začátkem prosince, a leckde i dříve, se na ulicích rozzáří vánoční výzdoba,
konají se nejrůznější setkání spolupracovníků, spolužáků či přátel, budeme
společně zdobit vánoční stromečky, v kostelích se budou konat adventní
bohoslužby. Najděme si na tato setkání čas a kéž o svátcích u vás doma právě
tak zavládne pocit sounáležitosti, porozumění a vánoční nálada.
Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), zástupkyně starosty MČ Praha 4

Úkol pro novou vládu
Předškolní péče a vzdělávání vždy byly na okraji
zájmu všech vlád i ministrů školství. Přitom
odborné studie opakovaně prokazují zásadní
dopad kvalitního vzdělávání v předškolním věku
pro rozvoj a utváření osobnosti. Obecně platí to, že
každá koruna investovaná do předškolní výchovy
má až desetinásobný dopad oproti stejné koruně
investované do vysokých škol – které naopak
intenzivně řeší každá vláda a ministr. Přesto nikdo
systematicky předškolní péči neřeší. Jedná se vždy
o populistická (Buzkové předškolní rok zdarma)
Jan Schneider
nebo humpolácká (Valachové povinný předškolní
rok) opatření, která nepřinesou nic pozitivního,
naopak napáchají mnoho škod.
Bohužel tak to dopadlo i se snížením věku pro nástup do mateřských
škol. Umožnit dvouletým dětem chodit do školek je určitě správný krok,
který může pomoci rodičům, ale i mateřským školám, které by jinak měly
problém s naplněním kapacity. I toto opatření ze strany končící vlády má
však veliké „ale“. Od září 2020, podle současného znění zákona, musí
každá mateřská škola brát děti mladší tří let. Na tomto opatření je vidět, že
ho udělal od stolu úředník s nulovou zkušeností z praxe.

Dvě učitelky jsou málo
MČ Praha 4 je zřizovatelem 24 školek s 39 pracovišti a s celkovou
kapacitou cca 3600 dětí, přičemž už několik let platí, že se dostane
na všechny. Zároveň právě primárně pro dvouleté děti máme dětské
skupiny (dříve jesle) s kapacitou 140 dětí, tedy zdaleka největší v celé
republice. Máme to tak už mnoho let, kdybychom čekali na moudrá
rozhodnutí z ministerstva, tak by nám naši rodiče nepoděkovali. Díky
tomu víme poměrně přesně, jaký je zájem rodičů dvouletých dětí.
Zároveň víme, že nemá smysl přizpůsobovat dvouletým dětem všechny
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mateřské školy. Naopak bychom rádi dvouleté děti měli nadále v dětských skupinách, kde je méně dětí i více personálu. I s tím, že bychom
jejich počet a kapacitu rozšířili. To však zákon neumožňuje.
Je tak na nové vládě, aby umožnila obcím, když už jim přikazuje nabídnout kapacitu pro dvouleté děti, nechat jim volný prostor v tom, jakým
způsobem si to zařídí. Peníze nám na to totiž, jako obvykle, stejně nikdo
nedá. A více prostředků na mateřské školy bychom rozhodně potřebovali.
Nejen u dvouletých, ale i u starších dětí jsou dvě učitelky na třídu žalostně málo! Především když bereme v potaz, že učitelka jako pedagogický
pracovník je u dětí jen šest hodin denně. Většinu dne je tak ve třídě až
28 dětí s jednou učitelkou. Tento stav je ostudou České republiky a pevně
doufám, že se tomu nový ministr nebo ministryně postaví čelem.

Přibyla pouze byrokracie
Zároveň je na místě bez odkladu zrušit i povinný předškolní rok ve školce.
V ČR dlouhodobě chodí do mateřských škol cca 94 % pětiletých dětí, tedy
poměrně výrazný podíl. Většinu z těch, co nechodí, potom tvoří děti,
které chodí do jiných typů zařízení nebo žijí s rodiči v zahraničí. Tento
stav se nezměnil ani po zavedení bezplatného předškolního roku (další
opatření ke zrušení) a nezměnil se ani teď. Pouze přibyla byrokracie, jak
pro učitelky a ředitelky mateřských škol, úředníky, tak i pro rodiče.
Pevně doufám, že se po dlouhé době konečně dočkáme ministra nebo
ministryně, pro které bude předškolní výchova prioritou. Potřebujeme
napravit škody způsobené odcházející vládou a posouvat se dopředu.
Především k rozumnějšímu počtu personálu a jeho kvalitnímu celoživotnímu vzdělávání. To je něco, co obce za stát skutečně suplovat nemohou.
Na nás potom je, abychom udrželi dostatečnou kapacitu, a to především
v souvislosti s developerskou činností. Pokud developer staví větší množství bytů, mělo by být naprostou samozřejmostí, že zároveň investuje do
veřejné vybavenosti, mezi níž jistě mateřské a základní školy patří.
Jan Schneider (Klub Čtyřka), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Tiše a ochotně…

Přichází advent, je tu čas vánoční. S prodlužujícími se večery náš život zvolňuje tempo, užíváme
si tu pohodu nenápadně se vkrádající do našich
domovů.
Pche! Možná tak v pohádkovém snu! Češi jsou
totiž po nedávných volbách pořádně v ráži! Vzájemně se už stačili otitulovat blbci, pravdoláskaři,
melouny, smažkami, fašisty, burany, kremrolemi
a ruskými šváby… A to je teprve začátek, je před
námi ještě trachtace zvaná přímá volba prezidenta
a fanouškové jednotlivých kandidátů už si na ni
Klára Cingrošová
drápy brousí, svátky nesvátky. Jsme, jak to tak
vypadá, ochotni pomlátit se i kvůli politickému
názoru. No bodejť by ne: ta naše povaha česká, kdy nikdy nic není dobře
a nikdy nejsme s ničím spokojeni, je hojně přiživována médii. Dobré či
neutrální zprávy se krčí někde v koutku a národ je permanentně bombardován a šokován „katastrofami“, našinec musí být přece cíleně udržován
v setrvalém stavu rozdrážděnosti a neklidu.
A přitom právě zažíváme nejúspěšnější období našich dějin: zboží je
kvalitní a je ho dostatek, péče o naše zdraví je na špičkové úrovni, lidská
práva ani práva národnostních menšin u nás nejsou nikterak pošlapávána.
Člověk se tu, na rozdíl od jiných, mnohdy i velmi blízkých zemí, nemusí
strachovat o svůj život… Ale to máslo, to nám tu předpokládanou idylku
zas úplně pokazilo!

Nepotřebujeme mesiáše

obrovská a velmi účelová. Kdekdo se nám nabízí, že pomůže tam či onde, že
pro nás cosi připraví, opraví a upraví. Že nám poradí, že nás nahradí, protože
je chytřejší než my. Jak lehce se pak skáče na lep! Navíc se leckdy přidávají
nostalgické, a často již hodně zkreslené, vzpomínky na dobu minulou. Na tu,
kdy jsme měli všichni všechno dohromady a nikdo vlastně neměl nic.
Tohle vše představuje obrovské nebezpečí! Jsme přece dějinně hrdý a svébytný národ, co sebou nenechá cloumat narůžovo nalakovanými vidinami
lepších zítřků. Máme se dobře teď, žijeme teď, jenom my nejlépe víme, co
chceme, nepotřebujeme mesiáše, co za nás všechno zařídí.
Zkusme se i zamyslet, proč si z okolního světa nepřebíráme úctu k symbolům
naší státnosti, ale třeba Halloween, i když máme odjakživa Dušičky, svátek,
kdy vzpomínáme na naše předky a na dobu, ve které žili. Mnohdy to byli
lidé, co neváhali za svou vlast položit život. Jsme totiž Češi, národ schopných,
sebevědomých a svobodomyslných lidí. Jsme jedna krev, jazykově i kulturně
homogenní skupina žijící v české kotlině, jedna velká rodina…
Nezapomínejme na to, prosím. Nikdy. Připomínejme si tento fakt při každé příležitosti. Třeba právě teď, v době, kdy je nám Čechům nad slunce
jasné, že se po nebi nad námi neprohání žádný Santa, ale že tam sedí Ježíšek a pečlivě vyřizuje dětská přání. Teď, když nastal advent, čas vánoční.
Hodně štěstí nám všem.

PF 2018
Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

Jsme asi mimořádně vnímaví na mediální masáž. Není se čemu divit, je

Blíží se rozpočet plný nesplněných přání a slibů
A máme tu zase konec kalendářního roku a s ním
i další návrh rozpočtu. Skutečnost, že ho zastupitelstvo Prahy 4 projednává už v prosinci, čímž se
vyhneme rozpočtovému provizoriu, je tak jediné,
co se na něm dá pochválit. Jenže za to může spíš
připravenost koalice na hlavním městě Praze, která
rozhoduje o značné části příjmů naší městské
části. Čtyřková koalice pánů Štěpánka a Kováříka
bohužel překládá opět přehled nesplněných slibů,
přání nebo neustále odkládaných a natahovaných
Petr Horálek
projektů.
Kdy se například dočkáme nového domu seniorů Hudečkova? Ve volebním programu Trojkoalice jsme mohli číst,
že je ho třeba postavit racionálně a účelně s respektem k hodnotné
zeleni. A výsledek? Větička v komentáři: „Projekt bude upraven na
základě zadání z oblasti sociálně zdravotní.“ Na politické zadání
ale čekáme už od března 2015! Zelení i ODS hrají mrtvého brouka,
projekt fakticky odpískali, a přesto do rozpočtu 2018 na tento účel
vyčlenili 26 milionů. Podobně zakletá je stavba budovy Kosmos vedle
Kulturního centra Novodvorská. Jsem přesvědčen, že nikdo z koalice
nevěří, že by se zde příští rok proinvestovalo 62,7 milionu. Zvláště
když radnice platí jen hlídací službu. Přesto si to dovolili napsat do
rozpočtu.

Hádky o zeleň podlamují investice
Koupaliště Lhotka snad bude příští rok aspoň v omezeném režimu
otevřené. Přesně jak jsem čekal – pár měsíců před volbami. Sliby
o otevření v dubnu 2015, létě 2016 nebo v létě či prosinci 2017 jsou
zapomenuty. Zde se sluší poděkovat hlavnímu městu Praze za více
než štědrou dotaci 23,5 milionu pro první etapu a přislíbených
25 milionů pro plánovanou druhou etapu (více než polovina
nákladů). Je to důkaz, že ČSSD, která je na magistrátu v koalici,
www.praha4.cz

tento projekt celou dobu podporuje. Jenom naší radnici to všechno
nějak dlouho trvá.
Nepochopitelné a neomluvitelné odklady se bohužel týkají i menších
investičních akcí. Například přátelská zahrada Jeremenkova měla
být hotova již v roce 2015. Kvůli hádkám o zeleň stále není! A to
se bavíme „jen“ o 1,5 milionu. V základní škole Sdružení, kterou
navštěvovala moje maminka a kam jsem v osmdesátých letech chodil
na „pozemky“, se jen tak nedočkají moderního sportovního hřiště.
Vedení radnice raději odložilo projekt za 3,7 milionu až po komunálních volbách kvůli sporu části rodičů s učitelským sborem o pokácení
osmi padesátiletých topolů.

Předvolební materiály už neplatí
Ale jsou tu i závažnější otázky a příklady. Opět se třeba nepodařilo
realizovat projekt nových bezpečnostních kamer v ulicích. Už poněkolikáté proto přesouváme částku asi milion a půl z roku na rok. Ve volebním programu Trojkoalice v roce 2014 stálo, že „znovu nabídneme
domy k privatizaci“ nebo „vytvoříme spravedlivá pravidla privatizace“.
V části rozpočtu „Ekonomická činnost“ se s tím ale nepočítá! Dobíhá
pouze prodej bytů zařazených do vlny 4c z devadesátých let. A kde
je řešen přesun úřadu městské části do nových prostor? Nebo proč
se nevyužijí peníze na zajištění on-line přenosu a záznamu z jednání
zastupitelstva na webu kvůli vyšší demokratické kontrole ze strany
občanské společnosti? Obojí přitom bylo předmětem předvolebních
slibů současného starosty.
Čtyřková koalice je prostě příliš ideově a politicky nesourodá, což se
odráží v její (ne)akceschopnosti i v rozpočtu. Zahrnuje příliš mnoho stran
a hnutí s odlišnými prioritami i zastupitele bez ideologického ukotvení.
Schválně, co si většina obyvatel Prahy 4 zpětně za pár let spojí s tímto
volebním obdobím? Hádám, že toho moc nebude. Možná tak rozestavěné
koupaliště a pár politických trafik.
Petr Horálek (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4
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Obrazem z Prahy 4

Od 17. listopadu k Sametové revoluci
- Čtení z cely potřetí

Ve Velké kunratické se dařilo

V dešti a blátě se v neděli 12. listopadu uskutečnil 84. ročník jednoho z nejstarších běžeckých
závodů v Čechách. Velká kunratická se koná
bez přerušení od roku 1934 a je známá svým
náročným profilem a oblíbená svou unikátní
atmosférou. Veterány s přehledem vyhrál úředník MČ Praha 4 Vítězslav Král, který se skvěle
umístil i v kategorii muži do 49 let, kde obsadil
krásné 3. místo. Ceny vítězům předával Petr
Štěpánek, starosta MČ Praha 4, který se závodu
již tradičně také zúčastnil a zlepšil si svůj čas
oproti minulému roku o celé tři minuty. (red)

Dosbíráno! Elinka dostala
nová sluchadla

MČ Praha 4 vzpomenula Den boje za svobodu
a demokracii, který připadá na 17. listopad a je
symbolem odporu proti autoritářskému komunistickému režimu. V dalším díle cyklu Čtení z cely
si diváci v Nuselské radnici připomněli události
z Národní třídy a deset prvních dní Sametové
revoluce. Ukázky z dobových textů četli herci Jan
Kačer a Adéla Kačerová - Kubačáková, hudební
doprovod obstaral písničkář Jaroslav Hutka.
Hosty společně uvítali starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení) a radní pro kulturu Adéla
Gjuričová (Trojkoalice/nez.). (red)

V říjnu jsme nasbírali poslední PET víčka a tříletá
Elinka se středně těžkou oboustrannou vadou
sluchu dosáhla s vaší pomocí na pomůcku, kterou
k překonání svého hendikepu potřebuje – sluchadla
a bezdrátový mikrofon. „Děkujeme všem, kteří se
na sběru podíleli, dětem a rodičům, kteří aktivně
sbírali, učitelům, kteří je v této činnosti podporovali,
obyvatelům Prahy 4, kteří poctivě sbírali a každému
dárci, který přispěl finanční částkou na její konto,“
uvedl radní Ondřej Růžička (STAN – Tučňák).
Elinčin příběh můžete dále sledovat na internetové
stránce http://elisabethnehls.4fan.cz/. (red)
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obrazem z Prahy 4

Připomínka založení republiky
Koncem října jsme si jako každoročně připomněli Den vzniku samostatného československého státu. Jeden z pietních aktů, který zorganizovala MČ
Praha 4, se uskutečnil na náměstí Gen. Kutlvašra. Památce mužů a žen, kteří zemřeli pro svou vlast, se přišel poklonit starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a další zastupitelé MČ Praha 4. (md)

Kostel oslavil posvěcení
Mší svatou s kardinálem Dukou a za
účasti Petra Štěpánka (Trojkoalice/
Zelení), starosty MČ Praha 4, pomyslně vyvrcholil dopolední program
oslav 80. výročí posvěcení lhoteckého kostela Panny Marie Královny
míru. Závěrečnou tečku za slavnostní
událostí pak udělal večerní koncert
filharmoniků Josefů Špačků.
Kostel byl prvním z původně
zamýšleného plánu postavit kolem
Prahy dvanáct mariánských kostelů,
jako symbol 12 hvězd, které měla
svatozář nad hlavou sochy Panny
Marie z mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí, který byl
stržen 3. 11. 1918. Sbírky na další
kostely přerušila válka a pak únor
1948. (red)

Konference Čistá 4 řešila drogy

Ocenění řezníci
Zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN - Tučňák) předal další ocenění
výhercům spotřebitelské ankety MČ Praha 4 Provozovna roku. Certifikát
přebrali zástupci řeznictví v Branické ulici č. 49, kteří v hlasování získali
v kategorii Řeznictví první místo. (md)
www.praha4.cz

V prostorách Nuselské radnice proběhla za podpory radního Zdeňka Pokorného (STAN – Tučňák) konference „Čistá 4“, která se věnovala drogové tematice, konkrétně prevenci a léčbě závislostí. Konference se zúčastnily více
než tři desítky ředitelů základních a středních škol a také pedagogických
pracovníků zabývajících se drogovou prevencí z Prahy 4. Jako přednášející se představili přední metodici prevence rizikového chování, svými
zkušenostmi přispěli i odborníci z ambulance REMEDIS. „V závěru se
všichni přítomní shodli, že je velmi dobře, že se konference uskutečnila,
neboť přinesla novou sílu, inspiraci a motivaci do boje s drogami mezi
dětmi a dospívajícími,“ uvedl Zdeněk Pokorný. (red)
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Zprávy z Prahy 4

Zelený zip ochrání obyvatele Spořilova

Současná podoba ulice Spořilovská a vizualizace jejího zastřešení. Zdroj: MČ Praha 4

P

rojekt těžkého zakrytí Spořilovské spojky
je hotov. Komunikace, která obtěžuje
obyvatele starého i nového Spořilova
nadměrným hlukem, imisemi, prachem
a vibracemi z těžké nákladní dopravy, bude
vedena tunelem, na jehož střeše vznikne park
o rozloze přibližně 4 hektarů. Součástí proměn je
i celkové zklidnění dopravy v této lokalitě a zlepšení veřejné dopravy zavedením tiché tramvaje
po zatravněném povrchu z centra na Jižní Město.
„Ochrana našich obyvatel před negativními
důsledky automobilové dopravy patří k našim
prioritám,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Troj-

koalice/Zelení). „Obyvatelé Spořilova nebudou
doplácet na to, že stát dosud nebyl schopen
dokončit jihovýchodní úsek pražského okruhu,
a lidem na Spořilově tak jezdí pod okny tisíce
kamionů denně,“ dodal.

Zklidnění dopravy
Zakrytí Spořilovské spojky v podobě 1 200
metrů dlouhého tunelu je výchozím bodem pro
navazující dopravní opatření v území celého
Spořilova. Ulice Senohrabská, Na Chodovci,
Severní I a Lešanská, případně i další ulice
mohou být upraveny tak, aby nesloužily jen au-

Fakta
Hluk a emise nesmí obtěžovat obyvatele
Cílem návrhu zeleného zipu je omezení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a obyvatele. Odcloněním hlavního zdroje hluku tunelovým zakrytím dojde zároveň k omezení exhalací.
K celkovému pozitivnímu zlepšení mikroklimatu území přispějí i nové plochy zeleně.
Ekologická doprava tramvají do centra a na metro
Nová tramvajová trať s dočasným ukončením smyčkou u Klapálkovy ulice a s plánovaným pokračováním směrem na Jižní Město - Háje připojuje Spořilov na celoměstskou tramvajovou síť a zvýší
komfort cestování Spořilováků hromadnou dopravou.
Bezbariérová prostupnost územím
Území bude celé bezbariérově průchozí, jak po délce, tak příčně, pěší trasy spojí významná ohniska aktivit i zastávky MHD. V severojižním směru bude navíc vybudována nová cyklotrasa A 227
umožňující propojení tras pro cyklisty A 41 a A 222.
Doplnění chybějící vybavenosti
Do křížení ulic Hlavní - Senohrabské a Na Chodovci bude umístěna nová zastávka tramvaje a centrální objekt občerstvení a služeb pro uživatele nového parku. Na severu bude protažením západního tubusu tunelu nově vytvořeno propojení směrem do sídliště Spořilov I, které bylo dosud od
východní části území zcela izolováno.
Aktivity v novém parku podle přání obyvatel
Návrh krajinářského řešení a výsadby zeleně vychází ze specifických podmínek pro vznik udržitelné vegetace na konstrukci tubusu s důrazem na bezpečnost v parku. Benefitem projektu je široká
nabídka aktivit pro širokou sociální strukturu okolních obyvatel.
Investorem těžkého zakrytí Spořilovské je hlavní město Praha zastoupené TSK Praha a Dopravním podnikem.
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tomobilistům a naopak disponovaly dostatečně
bezpečným a komfortním prostorem pro pěší,
cyklisty a MHD.
Velká péče byla věnována zajištění dostatečné
kapacity pro parkování rezidentů. V okolních ulicích vznikne 39 nových parkovacích
stání a k tomu navíc přibude přes 170 míst pro
automobily v podzemních garážích v místě
dnešního svahu Spořilovské spojky.

Participace obyvatel
Do projektu těžkého zastřešení Spořilovské
spojky byla v široké míře zapojena veřejnost.
Koncept studie nenavrhoval rozmístění ani
typ jednotlivých aktivit v novém veřejném
prostranství, ale nabízel širokou škálu možností
k výběru i umístění.
V únoru 2017 se uskutečnilo přímo na Spořilově
plánovací setkání s úvodní prezentací projektu
s cílem získat podněty k funkční a programové
náplni veřejného prostranství nad zastřešenou
Spořilovskou. Kromě toho se veřejnost mohla
zapojit do přípravy projektu v rámci reprezentativního sociologického výzkumu volnočasových
aktivit a v průběhu workshopů se žáky ZŠ Jižní
získala MČ Praha 4 a zpracovatelé projektu řadu
podnětů od mladé generace. (red)

Veřejná prezentace
projektu
MČ Praha 4 zve občany na další veřejnou prezentaci projektu těžkého
zakrytí Spořilovské spojky, která
se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince
od 17.30 hodin v ZŠ Jižní na Spořilově. (red)
www.praha4.cz

Volný čas

Příběhy domů

Michelská plynárna už plyn nevyrábí

plynu. Padlo však rozhodnutí, že nadále nesmí
být v Michelské plynárně žádný plynojem. Pak
už docházelo k postupnému útlumu výroby.
V roce 1965 se zde přestal vyrábět svítiplyn
z uhlí, ještě nějakou dobu se tu vyráběl svítiplyn
štěpením zemního plynu. V roce 1975 přestal
být v Michelské plynárně vyráběn plyn úplně.
Výrobní zařízení byla postupně demontována
a bourána. Od roku 1988 se již v Praze svítiplyn
vůbec nepoužívá.
V roce 1999 pak bylo v bývalé plynoměrně
v budově U plynárny č. p. 500 otevřeno nové
plynárenské muzeum. Uchovává mnoho
původních plynových spotřebičů i modelů
plynáren, plynojemů a dalších plynárenských
zařízení. (red)

Pohled na plynárnu z ptačí perspektivy v roce 1935. Foto: Pražská plynárenská

M

ichelská plynárna patří k pozoruhodným industriálním stavbám Prahy 4.
Plyn již nevyrábí, mnoho původních
budov bylo odstraněno, ale dodnes
v jejím areálu sídlí Pražská plynárenská a také
neobvyklé Plynárenské muzeum.
K rozvoji plynárenství a výroby svítiplynu došlo
v souvislosti s rozšiřováním pouličního osvětlení ve městech. Před plynovými lampami byla
města v noci osvětlována jen sporadicky pomocí
pochodní a ocelových košů s hořícími smolnými
věnci. Otevřený oheň vystřídaly olejové lampy
a později plyny. Ten k pouličnímu osvětlení byl
prvně použit v roce 1813 v Anglii, tehdy průmyslově nejrozvinutější zemi světa. Do Prahy se
plynové osvětlení dostalo poprvé roku 1847.
Ano, do Prahy, která tehdy ani nebyla hlavním
městem, se tato novinka dostala pouhých třicet
čtyři let po své londýnské premiéře. České země
totiž patřily za Rakouska-Uherska k nejrozvinutějším částem tohoto mnohonárodnostního soustátí,
říkalo se nám Kovárna monarchie, a byly jsme tak
významnými plátci do vídeňské pokladny.

Moderna v srdci Evropy
Stoupající potřeba svítiplynu v Praze kulminovala v roce 1909, pak začala pomalu klesat,
protože do pouličního osvětlení nastoupila
elektřina. Pražští radní se však tehdy zachovali
prozíravě a včas rozhodli o rozšíření pražských
plynárenských kapacit, pokles spotřeby plynu
byl jen dočasný. V Michli za tím účelem zakoupili pozemek, ale vlastní stavbu znemožnilo
vypuknutí 1. světové války.
Po válce byla zahájena stavba první třetiny
celého michelského plynárenského komplexu
v roce 1925. Autorem návrhu byl architekt Josef
www.praha4.cz

Kalous, veškeré stavební objekty byly postaveny
ve funkcionalistickém slohu. Po dokončení se
jednalo o jednu z nejmodernějších plynáren
v Evropě. Stavební část provedla známá firma
Nekvasil, větší část technologického vybavení
dodala francouzská firma Compagnie. Proto se
slavnostního otevření této plynárny v roce 1927
zúčastnili dokonce i francouzský velvyslanec
Couget a náš ministr zahraničních věcí Beneš.

Plynojemy přežily povstání
Výrobní kapacita této první třetiny byla 30 milionů m3 plynu za rok, její tzv. mokrý plynojem
měl zásobovací kapacitu 75 tisíc m3 plynu. Svítiplyn byl vyráběn vysokotepelnou karbonizací
z černého uhlí. Vedlejšími produkty byl koks,
dehet, síran amonný a benzol.
Brzy po zprovoznění této nové plynárny začala
spotřeba plynu v Praze rychle růst. Plyn začaly
využívat domácnosti k topení, vaření a ohřevu
vody. Pražské plynárny tento způsob použití
propagovaly, již tehdy nabízely prodej plynových spotřebičů formou leasingu. Proto byla
v roce 1929 zahájena stavba další třetiny plynárenského areálu a v roce 1933 byl přistavěn
suchý plynojem na 150 tisíc m3 plynu.
Většina poslední třetiny plynárny byla dostavěna za 2. světové války do roku 1944. Michelská
plynárna nepřestala pracovat ani během Pražského povstání. A to přitom byly zasaženy a poškozeny střelbou i oba plynojemy. V poválečné
době zde výroba plynu překročila magickou
hranici 100 mil. m3 za rok.

Historické ohlédnutí
V lednu 1961 začal hořet suchý plynojem,
naštěstí ale nedošlo k výbuchu uskladněného

Jak bylo za první republiky obvyklé, hlavní
vchod byl vyzdoben sousoším. Autorem
alegorického sousoší Práce a věda je známý
český sochař Ladislav Šaloun. Sousoší znázorňuje horníka, dobývajícího uhlí a ženu – vědu,
zpracovávající uhlí na další produkty. Žena
v ruce drží kus uhlí, ze kterého při slavnostních
příležitostech šlehá až 3 metry vysoký plamen.
Foto: Pražská plynárenská

Jak vznikla karma?
Víte, proč se v Praze, ano jde o místní specialitu, říká průtokovému ohřívači vody karma?
To ještě před válkou byla v Praze továrna pana
Karla Macháčka specializovaná na výrobu
plynových spotřebičů. Na jeho průtokových
ohřívačích bylo firemní logo, zkratka ze jména
a příjmení majitele – a nové slovo KarMa bylo
na světě.
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sport
Krátce ze sportu
Ocenili jsme nejlepší běžce
Praha 4 má díky
Běžecké škole
zásobu kvalitních
běžců, které je
nutno ocenit,
proto se 13. listopadu ti nejlepší
sešli na slavnostním vyhlášení
v obřadní síni
Nuselské radnice. Nejlepší sportovci Prahy 4 ze
závodu Volkswagen Maraton Praha 2017 převzali
ceny z rukou zástupce starosty Zdeňka Kováříka
(ODS) a zástupců firmy Sportisimo. Všem oceněným za jejich výkony gratulujeme! (red)

Školení pomohlo funkcionářům
Pražská tělovýchovná unie a MČ Praha 4 uspořádaly v listopadu tři semináře pro zástupce
tělovýchovných jednot, sportovních klubů a dalších
neziskových organizací v oblasti sportu, které se
těší nebývalé oblibě. Témata „DPH v podmínkách
sportovních klubů či Jak na dotace? Od žádosti po
vyúčtování“ si zasloužila rovnou dva termíny. (red)

Na Vltavě se dařilo Polákům

Karatistický titul opět proklouzl mezi prsty

Z

ačátkem listopadu proběhlo mistrovství
Evropy v tradičním karate v Rumunsku
ve městě Cluj-Napoca. Pražský klub Centrum tradičního karate, který má jednu
z tréninkových základen na Pankráci, reprezentovali Jakub Štěpán a Mirek Slezák. Jakub Štěpán
přivezl stříbro a dva bronzy a Mirek Slezák získal
bronzovou medaili.
Jakub Štěpán v disciplíně fukugo (kata a kumite)
postupoval pavoukem závodníků až do finále,
kde jej velmi těsným rozdílem porazil polský
reprezentant Michal Sowa. Český závodník se
v úvodu zápasu dostal do vedení, když svého
soupeře po jeho kopu hodil na zem a dostal
4 body (wazari). Následně pak chtěl zápas
ukončit technikou kizami-cuki, ale bohužel ve
stejný čas zaútočil i soupeř a rozhodčí udělili bod
polskému bijci. Stav byl srovnán a do konce zápasu zbývalo necelých 30 vteřin. Opět nastala podobná situace, kdy zaútočili oba téměř ve stejný
čas s tím, že Jakub utočil přímý kop (mae-geri)
a znovu byl u soupeře o malinko později. Tím
ztratil všechny šance na zisk titulu a skončil na
druhém místě. „Na tento turnaj jsem se připravoval opravdu svědomitě a moc mě mrzí, že mi
titul mistra Evropy jen těsně unikl. Před turnajem
jsem držel diety a snažil se co nejvíce zhubnout,
abych držel krok s lehčími zápasníky a měl co
nejvyšší rychlost. Moje obvyklá váha je okolo 103
kilogramů a na šampionátu jsem vážil 93 kilo. Na
pohybu to bylo znát a zápasilo se mi velmi dobře,
bohužel ani to nestačilo na světového šampiona

Foto: CTK

a musel jsem se spokojit se stříbrem. Příští rok se
koná mistrovství světa v tradičním karate v Kanadě a já se chci ještě lépe připravit a konečně obsadit první příčku a získat to, o co se už několik let
snažím,“ svěřil se Jakub Štěpán.
Po tomto velmi těsném finále Jakub startoval
v disciplíně kumite (zápas), kde postupoval hladce až do semifinále, kde jej porazil opět polský
závodník 6:4. Český reprezentant si tím zajistil
bronzovou medaili. Poslední medaili získal
v kumite team, kde český tým prohrál s ukrajinským výběrem a tím pádem bral opět bronzovou
medaili. (red)

Netradiční třetí hodina tělocviku

Poslední jachtařský závod letošní sezony byl odstartován v klubu CERE v Podolí. Jelo se mistrovství ČR v teamracingu dětí s mezinárodní účastí.
Děti zasedly ke kormidlu lodí třídy Optimist, tedy
třídy, která je nejpočetněji zastoupena a připravuje
závodníky od 8 do13 let na přestup na náročnější
lodě. Patnáct týmů dokončilo devět kol v 68 rozjížďkách a mezinárodními mistry se stali členové
polského týmu JKW 1. Z domácích závodníků
získali titul „Bratři v triku“, členové klubu CERE
(Podolí). Druhé místo obhájili závodníci plzeňského klubu, třetí členové SK Štětí. (red) Foto: ČSJ

Tělesná výchova, to nemusí být jen kotouly,
skok přes koně nebo švédskou bednu. Žáci ZŠ
Nedvědovo náměstí si mohou v rámci tělesné
výchovy vyzkoušet i jachting na Vltavě, popřípadě další zajímavé sporty.
„Již od roku 1994, to jsem ještě učil na Bruntálsku, se pokouším nabídnout dětem možnost
trávit volný čas sportem. V devadesátých letech
bylo hlavním cílem dostat děti z ulic, dnes
zvednout je od počítačů,“ řekl ředitel školy Josef
Blecha. „Celý svůj profesní život se o dětský
sport zajímám, v naší škole máme i speciální
plavecké kolektivy, znám tak mnoho zkušených
profesionálních trenérů. Takže jsme dohodli, že
v nadstandardní třetí hodině tělocviku si mohou
naše děti v dopoledních hodinách pod dohle-

dem zkušených trenérů vyzkoušet i některé
méně známé sporty,“ vysvětluje.
Často se jedná o sporty s finančně náročným vybavením, které by jinak v dopoledních hodinách zahálelo,
a takto je možné ho využít i v dopoledních hodinách.
Příští školní rok si žáci vyzkouší veslování. (red)

VYHLAŠUJEME 2. ROČNÍK ANKETY NEJLEPŠÍCH
SPORTOVCŮ PRAHY 4 ZA ROK 2017!
Všechny sportovní organizace sídlící na území
městské části Praha 4 mohou až do 15. února
vybrat a navrhnout uchazeče o ceny v kategoriích:
* Sportovec
* Sportovkyně
* Družstvo
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* Trenér
* Naděje roku
Městská část společně s Pražskou tělovýchovnou unií (PTU) z nich pak nominuje do
1. března vždy čtyři nejlepší, z nichž pak odborná komise vybere vítěze. Malá změna nastává
pouze v kategorii Naděje roku, kdy z kandidátů
napříč odvětvími a disciplínami bude vyhlášen

jeden vítěz. Slavnostní vyhlášení proběhne
v březnu 2018.
Nominační lístky a více informací získáte na webových stránkách www.ptupraha.cz. Návrhy jménem
klubů můžete posílat na PTU poštou (Hanusova
347/16, 140 00 Praha 4) nebo e-mailem na info@
ptupraha.cz. Případné další informace vám rádi
sdělí pracovníci PTU na telefonu 261 215 365. (red)

www.praha4.cz

volný čas

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

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

1. pá 19.00 Manželské vraždění - komedie
3. ne 19.00 Paní plukovníková - komedie
4. po 19.00 Poslední aristokratka
		
- zadané, komedie
5. út 19.00 Generálka - komedie
6. st 19.00 Takový žertík - zadané, komedie
7. čt 19.00 Už je tady, zas! - zadané,
		tragikomedie
10. ne 19.00 Práskni do bot - komedie
11. po 19.00 Už je tady zas! - zadané,
		tragikomedie
12. út 19.00 Shylock - tragikomedie
13. st 19.00 Manželské vraždění - zadané,
		komedie
14. čt 19.00 Už je tady zas! - tragikomedie
15. pá 19.00 Poslední aristokratka - komedie
16. so 19.00 Paní plukovníková - komedie
17. ne 19.00 Poslední aristokratka - komedie
18. po 19.00 Manželské vraždění - komedie
19. út 19.00 Generálka - komedie
20. st 19.00 Charleyova teta - komedie
21. čt 19.00 Vánoční setkání
		s Jiřinou Bohdalovou
27. st 19.00 Paní plukovníková - komedie.
		
Představení natáčí ČT.
28. čt 19.00 Paní plukovníková - komedie.
		
Představení natáčí ČT
29. pá 19.00 Zahraj to znovu, Same - komedie
30. so 19.00 Charleyova teta - komedie
31. ne 14.00 Už je tady zas! - tragikomedie
31. ne 17.00 Už je tady zas! - tragikomedie

Ne 3. 10.00 Adventní věnce a aranžování
		s Markétou Fleischnerovou. Nutná
		
rezervace předem na tel. čísle 775 152 221.
14.00 Vánoční ozdoby z hoblin podle
		lidových tradic. Nutná přihláška na tel.
		
čísle 737 403 479.
15.00 Vánoční putování s anděly - divadlo
19.00 Bardolino a Jitka Vrbová - vánoční koncert
Po 4. 19.30 Mlýny - divadlo Sklep
Út 5. 16.30 Mikulášská pumelice - Mikuláš v Sundánu
		
- program s nadílkou pro děti
St 6. 19.30 Besídka 2017 - divadlo Sklep
Čt 7. 19.30 Besídka 2017
Pá 8. 18.00 1984 - George Orwell - divadlo. Představení
		
je uváděno za podpory MČ Praha 4.
So 9. 18.00 Jitka Hilská a její žáci - dernisáž
Ne 10. 15.00 Betlém aneb (ne)pořádné Vánoce
		- divadlo
18.00 Alena Schulz - vernisáž
Po 11. 20.00 Chantal Poullain - koncert
Út 12. 19.00 Příběhy obyčejného uzdravení:
		Jan Hnízdil - beseda
St 13. 19.30 Zahradnictví Dezertér - kinokavárna
Pá 15. 16.00-21.00 Vánoční trhy ve Studiu Dobeška
So 16. 10.00-14.00 Vánoční trhy ve Studiu Dobeška
Ne 17. 15.00 Půjdem spolu do Betléma - divadlo
19.00 Markéta Fassati Mátlová a České
		
Saxofonové Kvarteto – vánoční koncert
St 20. 19.30 Po strništi bos - kinokavárna

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
Pá 1. 19.30 Divadlo Maškara: Úplně normální zázrak – komedie
So 2. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Ucho – drama
Po 4. 19.30 Divadlo Kairos II: Za zdí a na zdi - premiéra komedie
Út 5. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Mandragora - komedie
St 6. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Žena přes palubu - komedie
Čt 7. 20.00 Improvizace.cz: Improvizace – komedie
Pá 8. 19.30 Poločas nápadu: Improvizační zápas s týmem VIP
		– komedie
So 9. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Vražda sexem - komedie
Ne 10. 19.30 Divadlo Miraon: Ani o den dýl! – komedie
Út 12. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Racajda
Čt 14. 19.00 Divadlo Sentiment: Drákula vs. Frankenstein
		– komedie
Pá 15. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Hra o hvězdě betlémské
		
– vánoční představení
So 16. 19.30 Divadlo Komorní Svět: Ucho – drama
Ne 17. 15.00
a 19.30 Divadlo Bez Hranic: Hra o hvězdě betlémské
		– vánoční představení
Po 18. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Vražda sexem – komedie
Út 19. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Na Vánoce budu gay! – komedie
Čt 21. 17.00
a 19.30 Divadlo Bez Hranic: Hra o hvězdě betlémské
		– vánoční představení
Pá 22. 19.30 Divadlo Maškara: Úplně normální zázrak – komedie
So 30. 19.30 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice v kuchyni
		
– předpremiéra komedie
Ne 31. 15.00 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice v kuchyni
		
– předpremiéra komedie
19.30 Divadlo Bez Hranic: Čarodějnice v kuchyni
		– premiéra komedie + oslava Silvestra
		
až do ranních hodin s občerstvením a hudbou

www.praha4.cz

www.zvonecek.info
divadlo@zvonecek.info
Denisa Kábrtová (ředitelka)
+420 608 98 22 30
facebook.com/divadlo.zvonecek
2. so
9. so
16. so
19. út
23. so

Kašpárkovy čertoviny
O Popelce
Vánoční koleda
Červená Karkulka 16.00 hod.
Smolíček Pacholíček 15.00 hod. - premiéra

Hraje se každou sobotu vždy od 14.00 a 15.30 hod.
v KC Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4, pokud
není uvedeno jinak.

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

Komorní Fidlovačka

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

1. pá 19.30 Famílie
DNF
2. so 15.00 Eva tropí hlouposti DNF
15.00 Mikulášské dílničky KF
17.00 Čert a Káča
KF
3. ne 18.00 COMMEDIA DELL´ARTE KF
4. po 19.30 Eva tropí hlouposti DNF
6. st 10.30 Ženy na pokraji
		nervového zhroucení
		veřejná generálka
DNF
19.30 Pět ve stejných šatech KF
7. čt 19.30 Ženy na pokraji nervového
		zhroucení PREMIÉRA DNF
9. so 15.00 Ženy na pokraji nervového
		
zhroucení II. PREMIÉRA DNF
11. po 19.30 Třetí prst na levé ruce KF
13. st 10.30 Sen noci svatojánské DNF
19.30 Sen noci svatojánské DNF
14. čt 19.30 Ženy na pokraji
		nervového zhroucení DNF
15. pá 19.30 Sugar (Někdo to rád horké)
		DNF
16. so 15.00 Pokoj lidem dobré vůle DNF
15.00 Třetí prst na levé ruce KF
17.00 Pokoj lidem dobré vůle DNF
18. po 10.30 Pokoj lidem dobré vůle DNF
18.00 Pokoj lidem dobré vůle DNF
19. út 19.30 Magor
DNF
20. st 10.30 Pokoj lidem dobré vůle DNF
18.00 Pokoj lidem dobré vůle DNF
21. čt 10.30 Pokoj lidem dobré vůle DNF
19.30 Mezi nebem a zemí DNF
22. pá 19.30 Sugar (Někdo to rád horké)
		DNF
25. po 19.30 Ženy na pokraji
		nervového zhroucení DNF
26. út 15.00 Famílie
DNF
28. čt 19.30 Jeptišky
DNF
29. pá 19.30 Ženy na pokraji
		nervového zhroucení DNF
30. so 15.00 Techtle mechtle
DNF
31. ne 14.00 Mezi nebem a zemí
		– silvestrovské představení
		DNF
17.30 Mezi nebem a zemí
		– silvestrovské představení
		DNF
DNF – Divadlo Na Fidlovačce
KF – Komorní Fidlovačka

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
pomáhá seniorům a jejich rodinám ve chvílích,
kdy stáří začíná přinášet starosti.
Domov můžete podpořit finančním darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
Galerie Sue Ryder: Miloš Vyhnis - výstava obrazů
Po 4. a 18. 15.00 – 18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr

Světlo dorazí z Brna
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí betlémského světla ve
Vídni se uskuteční v sobotu
16. prosince. Pro betlémské světlo
se z Brna vydají skauti, kteří jej
dopraví do České republiky. V neděli 17. prosince se za spolupráce
dalších skautů rozveze betlémské
světlo vlaky po naší vlasti. (red)

Branické
divadlo
POKLADNA:
PONDĚLÍ – PÁTEK
15.00 – 19.00 a v sobotu a neděli
1,5 hodiny před představením.
TELEFON: +420 244 461 397
www.branickedivadlo.eu
5. út. 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM
		ANEB SEXEM KE ŠTĚSTÍ
6. st. 19.30 DVA NAHATÝ CHLAPI – komedie
8. pá 10.00 JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
		 - pohádka
9. so 19.00 ŠAKALÍ LÉTA (Divadelní spolek
		
Tyl Rakovník)
12. út 10.00 Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
13. st 19.30 NA SPRÁVNÉ ADRESE ANEB
		HOLKY Z INZERÁTU – komedie
15. pá 19.30 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU - komedie
16. so 19.30 KŘÍŽEM KRÁŽEM
		ANEB SEXEM KE ŠTĚSTÍ
17. ne 15.00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK - pohádka
19. út 19.30 DVA NAHATÝ CHLAPI - komedie
31. ne 17.00 BĚŽ ZA SVOU ŽENOU
		 - OBNOVENÁ PREMIÉRA

Více kulturních i sportovních akcí najdete
na www.praha4.cz sekce Kalendář akcí.
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RODINA
Společenská rubrika
V druhé listopadové dekádě oslavil 100. narozeniny Josef Franěk z Domova pro seniory
v Krči. K významnému životnímu jubileu mu
přišla popřát zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení) a také vedení domova spolu
s personálem. Pan Franěk pobývá v domově již
devátým rokem a moc se mu zde líbí. V současné době jsou v naší městské části tři století
muži, žen je podstatně více.

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
prosinec 2017
Týnský chrám – vánoční prohlíd- 5. 12. od 10.00 h., sraz
ka s průvodcem
u hl. vchodu Staroměstské n.
Neseďte doma, přijďte za námi
7. 12. od 14.00 h., KC
(8) „Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Novodvorská
vinšujeme vám“ - předvánoční
posezení s hudbou k tanci i poslechu; jako host vystoupí J. Laufer
Vánoční prohlídka Mikulášského 12. 12. od 10.00 h.,
chrámu na Malé Straně s průsraz před vchodem
kostela, Malostranské
vodcem
nám.
14. 12. od 14.00 h.,
Adventní koncert v kostele na
kostel Panny Marie KráLhotce – vystoupí sopranistka
Jana Štěrbová
lovny míru, Praha 4
Vánoční koleda – loutkové
19. 12. od 10.00 h.,
představení pro seniory - nesmr- KC Novodvorská
telný příběh o lakomci, který díky
kouzlu Vánoc otevře své srdce

Dne 25. listopadu oslavila
80. narozeniny
Věra Fabinyiová ze
Spořilova. Naše zlatá maminko, babičko a prababičko, děkujeme ti za vše.
Dcery Věrka, Stáňa, Jana,
vnoučata a pravnoučata.
Dne 1. prosince oslavila
85. narozeniny
Věra Kovářová z Braníku.
Milá babičko, přejeme
Ti zdravíčko. Máme Tě
všichni moc rádi. Jarka,
Klára, Andrea, Páťa
a Lucinka.
Dne 6. prosince se dožívá
80 let Jarmila Stolařová
z Krče. Ke krásnému životnímu jubileu přejeme hlavně
hodně zdraví. Dcery Jarmila
a Petra s rodinami.

Adventní koncert ve farnosti
MČ Praha 4 připravila i letos
pro své seniory adventní
koncert, který se uskuteční ve
čtvrtek 14. 12. od 14.00 hod.
v Římskokatolické farnosti
Panny Marie Královny míru,
Praha 4 - Lhotka. Tentokrát
vystoupí sopranistka Jana
Štěrbová za doprovodu varhan.
„Přijďte si v předvánočním čase oddechnout od
starostí a poslechnout si pár příjemných melodií“
zve Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení), zástupkyně
starosty pro sociální oblast a rodinnou politiku.
Vstupenky na koncert jsou zdarma pro seniory od
63 let s trvalým pobytem v MČ Praha 4. Výdej proběhne 5. 12. od 8.00 do 8.30 hod. v přízemí Úřadu
MČ Praha 4, je třeba předložit občanský průkaz,
u manželů je třeba doložit oba OP. (red)
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přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 27. 11. – 40 míst;
20 Kč/os.
výdej vstupenek 28. 11. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst – jen na vlastní OP!
(u manželů je třeba doložit oba OP)
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 4. 12. – 35 míst; vstupné 70 Kč /os.
výdej vstupenek 5. 12. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 v přízemí MČ
Praha 4, Antala Staška - 150 míst – jen
na vlastní OP!
výdej vstupenek 12. 12. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 v přízemí
MČ Praha 4, Antala Staška
- 120 míst - jen na vlastní OP!

Provoz dětských skupin úspěšně pomáhá rodičům
Projekty, pro které Zdravotnické zařízení (ZZ) MČ Praha 4 po dobu dvou let čerpalo šest dotací
v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR, se chýlí ke konci. Přestože původní jesle byly
zdárně transformovány na sedm dětských skupin, zmíněné období nebylo provázeno jen administrativními změnami. ZZ MČ Praha 4 se zaměřilo na zkvalitnění přímé práce s dětmi, ale také
například na nákup nového vybavení dětských skupin. Došlo tak ke zlepšení jak prostředí tříd, tak
i k nákupu nových pomůcek a hraček, na které by jinak z rozpočtu nezbyly finance. Během doby
realizace projektů bylo úspěšně podpořeno 320 rodičů, kteří díky této dotaci hradili snížené školné
ve výši 2 500 Kč měsíčně. Od ledna ZZ MČ Praha 4
zahajuje realizaci sedmi návazných projektů,
čímž Praha 4 opět potvrzuje svůj dlouhodobý
trend podpory mladých rodin. (red)

Projekt opět pomůže ženám v předdůchodovém věku
Zdravotnické zařízení (ZZ) MČ Praha 4 hledá stejně jako počátkem tohoto roku další ženy
ve věku 55-64 let, které jsou ohroženy na trhu práce (tzn. ve výpovědní lhůtě, registrované
na úřadu práce, neaktivní). Vybraným patnácti ženám bude v rámci projektu financovaného
z prostředků operačního programu Zaměstnanost zajištěna komplexní podpora s cílem zlepšit
jejich postavení na pracovním trhu. Tuto podporu představuje zejména odborné vzdělávání, konkrétně účast v kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky“, a to
v rozsahu 160 hodin. Po složení závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace tak tyto ženy budou
moci najít uplatnění jako profesionální chůvy.
Odborný kurz bude zahájen v březnu 2018, závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace jsou naplánovány na léto 2018.
Zájemkyně mohou kontaktovat Ivu Mikšů na
telefonu 770 119 775 nebo e-mailu iva.miksu@
zzpraha4.cz. Kapacita kurzu je omezena! (red)
Vánoční koleda – loutkové představení
Tentokrát v Tradičním loutkovém divadle Zvoneček
mysleli i na starší diváky a připravili si pro ně
v magický, předvánoční čas Dickensovskou klasiku
- Vánoční koledu. Kromě překrásných, nejstarších
řezbovaných marionet uvidíte i několik vzácných
varietních loutek. V případě většího zájmu proběhne po představení beseda s loutkoherci.
Představení se uskuteční v úterý 19. 12. od 10.00
hod. v KC Novodvorská. Lístky pro seniory jsou
zdarma. Výdej vstupenek proběhne 12. 12. od
8.00 do 8.30 hod., přepážka č. 34 v přízemí MČ
Praha 4, Antala Staška po předložení OP. (red)
www.praha4.cz

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – prosinec
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská
Čestmírova x Mečislavova
Pod Terebkou - nad schody
Zálesí x Sulická
Nad Pískovnou x Přechodní
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Vavřenova
Jeremenkova x Sitteho
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178
Pekárenská x Prostřední
Pod Děkankou x Nad Spádem
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Dálnicí č.1
Pod Višňovkou
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Vrbova (u garáží)
Korandova x Havlovického
Boleslavova x Božetěchova
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I. x Pacovská
U Habrovky x U Krč. vodárny
Pod Krčským lesem x Ružinovská
Nad Lesním div. x Němčická
Vzdušná x Na Rovinách
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská

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

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

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

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

15
15
15
15
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
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21
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21
21
22
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22
22
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27
27
28
28
28
28
28

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

Kdy přijede mobilní kancelář?
Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce
a ÚMČ Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit
záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 1 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato označeném logem Pražské
plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před základní školou v Jitřní ul. č. 185. Služeb mobilní
kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Termíny přistavení: 26. ledna,
2. března, 20. dubna, 25. května a 29. června, vždy od 8.00 do 12.00 hod. Bližší informace na tel.
číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz. (red)

CO, KDY, KDE
Krč: čtvrtek 7. 12. 10.00 hod. slavnostní otevření
Komunitního centra A Doma, Na Strži 1683/40,
3. patro. Bohatý doprovodný program plný
hudby, tance a ukázek z tvůrčích dílen pro malé
i velké. Součástí bude i bohaté občerstvení.
Nusle: V programu IV. adventního koncertu
21. 12. od 17.00 hodin v Nuselské radnici došlo
ke změně účinkujících. Místo Rožmberské kapely vystoupí soubor Chairé.
Dobeška: pátek 8. 12. 18.00 hod. 1984 George Orwell. Psychologický thriller, ukazující
postupný rozklad člověka, jeho psychiky, vůle
www.praha4.cz

Práce

a osobnosti pod tlakem zbožštělého totalitního
režimu. Divadlo Různých Jmen. Představení je
uváděno za podpory MČ Praha 4.
Krč: akce v kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici: čtvrtek 14. 12. 16.00 hod. Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ Křtinská. Vstup volný. Čtvrtek
21. 12. 16.00 hod. vánoční „Ztišení“ - modlitby, zpěv,
společné čtení z Bible a milé společenství.
Pankrác: sobota 16. 12. 16.00 hod. Dětské
odpoledne v Café Na půl cesty. Tvořivé a hravé
setkání s prvky dramatické výchovy pro děti
4–8 let. Vstupné dobrovolné. (red)

ZŠ Na Planině 1393 hledá do nově zrekonstruované školní kuchyně kuchaře/ku a vedoucí
kuchařku na HPP. Pracovní doba po-pá 6.00 –
14.30 h., nástup možný ihned nebo po dohodě.
Požadavky: vyučení v oboru nebo zaučení,
praxe ve školní jídelně výhodou. Informace na
tel. 220 104 428, 607 24 55 28.
MŠ Jílovská hledá kvalifikovanou učitelku,
možné i na zkrácený úvazek. V případě zájmu
zasílejte životopis na e-mail: info@msjilovska.cz.
Info na tel. 241 011 881, 734 749 843
Alena Šebková. (red)

Pomáhejte nevidomým
Chtěli byste se zapojit do týmu 150 dobrovolníků a pomáhat nevidomým? Staňte se dobrovolníkem v Okamžiku a pomáhejte přímo lidem,
kteří vaši pomoc uvítají.
Dobrovolnické centrum hledá nové zájemce,
kteří by alespoň dvakrát měsíčně mohli doprovázet nevidomé a napomáhat jim při jejich
zapojení do běžných denních aktivit (nákupy,
úřady, lékaři…) nebo se s nimi věnovali společným zájmům (sport, kultura, výlety). Lednový
třídílný výcvik nových dobrovolníků proběhne
v termínech 15., 22. a 29. 1. 2018 vždy od 17.00
do 20.00 hodin a předchází mu osobní schůzka
na adrese Na Strži 1683/4.
Kontakty: tel. 775 209 055, 604 841 926,
233 379 196 nebo na e-mailu dc@okamzik.cz. (red)

Vítání občánků
V říjnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám
Mezivrší, Matěchova a Plamínkové a příjemnou
spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 10. 10. byli přivítáni: Nicol Kraplová,
Ema Sejtková, Svatopluk Smysl, Matyáš Skalský,
Šimon Bím, Maja Biedermannová, Edita Votočková, Filip Hájek, Julie Vrtišková, Dominika
Lengerová, Vladimír Tvrdík, Sára Košková,
Robert Toscani, Sára Hurajtová, Matyáš Klug,
Václav Viktora, Anna Princová, Barbora Petříková, Viktorie Helmová, Kristýna Láníčková, Ella
Benešová a Ondřej Budník.
Ve středu 11. 10. byli přivítáni: Barbora Zajíčková, Adam Hrstka, Rafael El Ghadban, Mikuláš
Michek, Sarah Svobodová, Tobiáš Muladi, Natálie Dvořáková, Jolana Vránová, Marek Candra,
Stela Modráčková, Tereza Tittelbachová, Karel
Šindelář, Daniel Heráň, Thomas Matyas, Johana
Zemanová, Laura Kopáčová, Kristýna Kopáčová,
Viktorie Pazderová a Filip Kubr.
V úterý 24. 10. byli přivítáni: Tobias Vančo,
Anna Kadeřávková, Daniela Poláková, Richard
Hanzlík, Evelína Urbanová, Gabriela Wenzlová,
Anežka Iščuková, Přemysl Kauer, Nikol Dvořáková, Tobias Ťoupal, Daniel Heissler, Filip Drda,
Adéla Dvořáková a Eliška Máčalková. (red)
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inzerce
ZákLADní UMĚLecká ŠkoLA
Pro Arte VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564, Praha 4

Vás zve na

Vánoční koncert
17. prosince 2017 od 18hod.
do kc novodvorská

SC-370564//28

vstup volný
připravujeme pro Vás populární melodie
i české vánoční koledy

www.zusproarteviva.cz

SC-371994/01

SC-370767/46

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

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

SC-370349/08

RY

CH

SC-370322/09

LOST

SC-371954/01

inzerce
KVĚTINY
TROCHU JINAK

NOVÉ LYCEUM
V PRAZE 4

736 227 77O

Nuselská 108, P4-Michle

prodej skleněných
vánočních ozdob
od českých sklářů
adventní věnce a dekorace
vánoční dekorace
kytice a svícny
balení dárků
řezané a hrnkové květiny
s přízdobou

NOVĚ OTEVŘENO
BALKAP, s.r.o.

s přírodovědným
a humanitním zaměřením.

20. 11.–17. 12.
Pojďte s námi
plnit vánoční
přání dětem
z dětských
domovů!

www.elijas.cz
SC-371977/01

Instalatér

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

608 554 617

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

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

MIKULÁŠ

INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE

Stepan-Mollay_44x30 SC-362669/11
5.2.2014 11:

SC-332421/02

Kombinované lyceum

VÁNOČNÍ STROM
SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ

Tomáš Munzar

23 let jsme tu s Vámi

F i rm

otevírá

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

SC-371982/01

SC-371729/12

Malířství
Lakýrnictví

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

SC-370217/09

SC-362719/11

Zábavný program
s Mikulášem, čerty a anděly

KOUPÍM BYT V PRAZE

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

SC-362702/11

5. 12.
16:00–19:00

PŘED REKONSTRUKCÍ,
DO 4.000.000 CZK, CIHLA, PLATBA
V HOTOVOSTI. NEJSEM REALITNÍ
KANCELÁŘ A MÁM ZÁJEM
JEDNAT POUZE S MAJITELI.
ŠÁRKA HORÁKOVÁ, 774 311 686
SARKA.HORAKOVA1984@GMAIL.COM
SC-371978/01

SC-362725/11

Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

SC-332422/02

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel.: 602 581 122

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
PROGRAM NA PROSINEC
5. 12. Mikuláš a čertík

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-370144/10

12. 12. Vánoční rybička
19. 12. Vánoční stromeček

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně

SC-371951/02

SC- 362727/11

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
SC- 362722/11

Nákupní Galerie

Tesco

24. 12.

9:00–14:00

6:00–11:00
zavřeno

25. 12.

zavřeno

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

26. 12.

zavřeno

zavřeno

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

27. 12.

9:00–21:00

8:00–23:00

28.–30.12. 9:00–21:00

6:00–23:00

31. 12.

6:00–17:00

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

1. 1.

zavřeno

zavřeno

2. 1.

9:00–21.00

7:00–23:00

SC-362610/11

9:00–14:00

nabízíme:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz
SC-370488/61

SC-362703/11

SC-370029/10

servis

Jak budeme volit prezidenta České republiky 2018?

V

olba prezidenta se na území České
republiky koná ve dvou dnech v pátek
12. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00
hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta
se na území České republiky rovněž koná ve
dvou dnech, v pátek 26. ledna od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00
hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky
je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku
18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může
volit i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den konání druhého kola volby
prezidenta, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Informace pro zájemce
o členství v okrskových
volebních komisích
Opětovně se obracíme se na širokou veřejnost, která má možnost zapojit se do práce v okrskových
volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých na
území MČ Praha 4 je celkem 132. Ti, kteří se chtějí
skutečně aktivně podílet na práci v OVK a splňují
podmínky budoucího člena OVK, tj. členem OVK
může být státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,
b) u něhož nenastala překážka v právu volit a
c) který není kandidátem na prezidenta, musí
podat přihlášku.
Čitelně vyplněnou přihlášku s označením
„VOLBY“ a s požadovanou přílohou můžete
nejpozději do 13. 12. 2017 do 16.00 hodin:
a) osobně předat pracovníkům odboru správních
agend na Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
(dále jen „OSA“), vpravo od podatelny (přes přepážku „Informace OSA“), tel. kontakt č. 261 192 644,
b) odeslat na e-mail: volby@praha4.cz
c) osobně předat v jednotlivých informačních
kancelářích MČ Praha 4 nejpozději do 12. 12.
2017 v jejich úředních hodinách,
d) odeslat na adresu: Úřad městské části
Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška
2059/80b.
Přihláška je přílohou tohoto článku, ale lze
ji také získat jak na webových stránkách MČ
Praha 4 www.praha4.cz, tak v informačních
kancelářích MČ Praha 4 nebo přímo v budově
ÚMČ Praha 4 na přepážce „Informace OSA“.

Důležité informace
o způsobu hlasování
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci informováni
oznámením starosty obce na úřední desce
obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů
přede dnem volby, tj. 28. prosince 2017. Je-li
na území obce zřízeno více volebních okrsků,
uvede starosta obce, které části obce náleží do
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jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou
uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě
vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené
nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě
volitelnosti kandidáta; pokud byla doručena do
24 hodin před zahájením volby, při zjišťování
výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží. Dále i případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební
místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo platným cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy
nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský
průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky,
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí. Po záznamu
ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou
úředním razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu,
úřadu městského obvodu nebo městské části.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. U každého kandidáta je, mimo jiné,
uvedena příslušnost k určité politické straně
nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez
politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda
jde o kandidáta navrženého poslanci, senátory
nebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního
razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou
starostou obce distribuovány voličům nejpozději
tři dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018.
Distribuci do domovních schránek voličům zajišťují převážně zaměstnanci ÚMČ Praha 4, a proto
žádáme laskavě touto cestou voliče, pokud budou požádáni distributory o vhození hlasovacích

lístků do domovních schránek voličům, aby jim
přístup umožnili, aby tak mohli zajistit řádné dodání hlasovacích lístků do domovních schránek.
V případě, že dojde k jejich poškození, ztrátě
nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič,
který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet
hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo
přeložení hlasovacího lístku anebo provedení
různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde,
je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič
tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací
lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet
hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpolowww.praha4.cz

servis
viční většinu z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili
a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo
volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České
republiky se koná ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 26. ledna od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do
14.00 hodin.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti,
kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandi-

dátů se stejným počtem odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního
místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů
u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě,
postupují do druhého kola volby prezidenta
kandidát z prvního místa a všichni kandidáti
z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého
kola volby prezidenta, přestane být volitelný za
prezidenta republiky před druhým kolem volby
prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá,
postupuje do druhého kola volby prezidenta
kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů

oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných
platných hlasů oprávněných voličů postupují
všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze
jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát,
který získal ve druhém kole volby nejvyšší
počet platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby nejsou
distribuovány do domovních schránek.

✁
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen „OVK“)
pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018;
případné 2. kolo se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!

příjmení........................................................ jméno (popř. jména)................................................ titul..................................................
datum narození ............................................ místo narození......................................................... ID datové schránky...........................
adresa trvalého pobytu................................................................................................................................... PSČ...................................
doručovací adresa (případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)..................................................... PSČ...................................
kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)...................................................................e-mail...............................................................
Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp. dopište název školy
(požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do 30. 01. 2018.
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:
ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; kontaktní telefon: 261 192 456, 261 192 406.
Svým podpisem:
· stvrzuji v případě mého přijetí ú č a s t na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 18. 12. – 20. 12. 2017 (doba zasedání bude
cca 90 minut) a současně stvrzuji účast na obou kolech volby prezidenta, v případě, že 2. kolo se uskuteční
· souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
· akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.
V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY
DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN. O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ OVK
A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ PRAHA 4 www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.
Přihlášku lze podat nejpozději do 13. 12. 2017 (do 16.00 hodin) na ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (přes přepážku „Informace OSA“)
v těchto hodinách: po, st 08:00 – 18:00, út, čt 08:00 – 12:00 nebo v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 12. 12. 2017
v jejich úředních hodinách (www.praha4.cz/KONTAKT).
Podmínkou přijetí přihlášky je její kompletnost vč. její přílohy, kterou je kopie OP. Po zákonném ukončení voleb budou přihlášky vč. přílohy
skartovány spolu s ostatními volebními materiály.
© ÚMČ Praha 4, odbor OSA 09/2017
www.praha4.cz

Tučňák • 12/2017 21

na konec

Soutěž
SOUTĚŽTE A VYHRAJTE KNÍŽKU!
Velkou láskou Posy Morlandové je romantická literatura se
šťastným koncem. Život jí ale
připraví situace, kdy musí odložit sladkou četbu stranou
a postavit se realitě. Skončí
to ale pro ni happy endem
stejně jako v knížkách? Knižní novinka anglické spisovatelky Annie Darlingové Knihkupectví u osamělých srdcí je to pravé čtení, které
v šedých podzimních dnech nabije energií a pohladí po duši. Čtivě napsaný příběh má to, co má
dobrá zábavná knížka mít – švih, vtip, překvapivé
zvraty i příjemné rozuzlení.

Soutěžní otázka:

Román vydalo nakladatelství
Sofa Books. Co slovo „sofa“
znamená v češtině?

Kapela ve škole

a) postel b) pohovka c) houpací síť

Unikátní projekt Kapela ve škole pomocí hudby podporuje vzájemnou spolupráci a toleranci u dětí. Cílem
programu je během několika zkoušek secvičit a zahrát jednoduchou skladbu, ve které děti budou tvořit
hráče kapely. Skladby a nástrojové obsazení je aranžováno tak, aby nevyžadovalo prvotní schopnosti ve
hře na nástroje. Hlavní nároky jsou kladeny na rozdělení a pochopení rolí a vzájemnou spolupráci kapely.
Výsledkem programu je radost ze společného úspěchu. A takový úspěch zažily děti ze ZŠ Kavčí hory, které
zahrály opravdu povedený koncert pro celou školu a pyšné rodiče, a dokonce je přijela podpořit i kapela
Slza. Akce se konala pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4 (Trojkoalice/Zelení). (red)

Odpovědi zasílejte do 13. 12. 2017 na e-mail: martin. dudek@ceskydomov.cz. Tři správné odpovědi
odměníme knihou. Výherci z listopadového čísla
(správná odpověď a – František Drtikol):
Petra Dudová, Jitka Nárovcová a Stanislav Vaník.
Gratulujeme!

Úspěšný volební projekt žáků ZŠ Ohradní
Žáci parlamentáři ze ZŠ Ohradní v Michli
připravili ve škole pro své spolužáky
možnost si vyzkoušet, co to vlastně
volby jsou. Volit mohla celá škola,
včetně pedagogického sboru. Spolužáci
i učitelé si mohli vyzkoušet hned tři
druhy voleb. Referendum (wi-fi free –
ano x ne), parlamentní volby či krajské
a volbu prezidenta či senátora (předseda Žákovského parlamentu). Tento
projekt, nazvaný VOLBY, vedení školy
přihlásilo do soutěže školních parlamentů s názvem „Co dělají školy pro
demokracii“ a byl nakonec vybrán mezi
10 nejlepších projektů v České republice.
V době uzávěrky časopisu bojoval o účast
ve finále soutěže a Tučňák samozřejmě
držel palce. (red)
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Pomozte při hledání
stromů svobody
Nadace Partnerství pátrá po stromech svobody vysazených v letech 1918 a 1919 na počest
republiky a k připomínce svobody a demokracie. Hledají se také stromy, které obce či spolky
a občané vysadili v pozdějších letech, například
v roce 1928, 1945, 1968 a podobně.
Neroste náhodou takový strom svobody ve
vašem okolí nebo v místech, která znáte?
Pokud ano, zaregistrujte ho na webu http://
www.stromysvobody.cz/, aby se o něm dověděla i širší veřejnost. Dosud bylo zaregistrováno
více než šedesát stromů svobody. Cílem nadace
je objevit alespoň symbolických 1918 stromů
svobody, podpořit jejich vyhlášení za památné
a zajistit jejich odborné ošetření.
Vyvrcholením bude celorepubliková výsadba
nových stromů svobody, zřejmě v říjnu 2018,
pro kterou nadace poskytne 100 sazenic vzrostlých lip. (red)
Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka lednového čísla je 13. prosince 2017.
www.praha4.cz

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ

inzerce

ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

POSLEDNÍ
VÝKUPY 2017
úterý 19.12.
středa 20.12.
čtvrtek 21.12.

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. NA PŮLI CESTY MEZI STANICÍ METRA INVALIDOVNA A PALMOVKA.
SC-371997/01
PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

Stomatologické ordinace
a zubní hygiena
Praha 4 - Budějovická

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

Telefon: 776 50 59 59
info@stomadent-prague.cz

✁

www.stomadent-prague.cz
S tímto kuponem

SlevA 300 Kč
z ceníkové ceny za dentální hygienu
při objednání do 31. 1. 2018
SC-371996/01

DBK a projekt
Fandi mámám
spojily své síly,
aby si děti
z neúplných rodin
mohly naplno užít
Vánoce!

SC-371819/01

Nadělujte
dárky,
které
přinášejí
radost!

Podpořte projekt FANDI MÁMÁM
30. 11. – 18. 12. v OC DBK Budějovická

www.fandimamam.cz

SC-370057/01

