květen 2016
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Hlasujte
od 16. 5.
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roku.
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Audi A3 1,4 TFSi,
2015, sedan, sportback

VW Touran 2,0 TDi, Comfortline,
Highline, r. v. 2015

SEAT Leon 1,2 TSi,
1,6 TDi, 4x4, r. v. 2014, 2015
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Cena již od

499 900 Kč vč. DPH

Cena již od

639 900 Kč vč. DPH

Cena již od

282 800 Kč vč. DPH

SC-361529/01

STRANA 2

slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
měsíc květen je přede dveřmi a s ním, doufejme, konečně i hezké a teplé počasí, které
nás všechny vyláká ven na příjemné procházky nebo projížďky na kole v hezké přírodě.
Těší mne, že veřejnost si zeleně u nás váží,
a dokonce se zapojuje do její ochrany a rozšiřování. Letos si naši občané s podporou městské části založí tři komunitní zahrádky. S odbornou pomocí zahradníků z obecně prospěšné společnosti Kokoza si budou moci vysadit
a následně už sami udržovat zahrádku s bylinkami. Oživí se tím veřejný prostor a jistě
také mezilidské vztahy v místě, kde zahrádky
budou. Věřím, že příští rok přibudou další
nadšení zahradníci.
Květen je už podle svého názvu měsícem,
kdy kolem nás vše rozkvétá nebo už kvete,
květen je ale také každoročně časem, kdy si
připomínáme konec strašné války, která poznamenala osudy mnoha našich obyvatel. Také letos si na pietních aktech v Praze 4 připomeneme osvobození naší vlasti a vítězství
nad jednou z totalit, které v minulém století
přinesly potlačování základních lidských
a občanských práv. Vzpomeneme na hrdiny,
kteří se zasloužili o naši svobodu, i na tisíce
obětí zrůdné nacistické ideologie. Dovolte mi,

abych při této příležitosti poděkoval bojovníkům za svobodu. Jsem si jist, že uctění hrdinů, položení věnce k pomníku nebo kytičky
k pamětní desce je jen malou splátkou jejich
velké oběti.
Vážení spoluobčané, na konci dubna jsme
se naposledy rozloučili s katolickým knězem
a operním pěvcem R. D. Jiřím Kusým, který
zemřel ve věku 68 let. Pan farář byl čestným
občanem Prahy 4, ale především to byl vzácný člověk, jakých se nám v této uspěchané
době často nedostává. Svým životem i svou
duchovní činností v nuselské farnosti u sv.
Václava podporoval nezištnou službu společnosti proti modernímu sobectví, pracoval pro
lidi a pro obec.
Na závěr mi dovolte, abych vzdal poctu
všem matkám, ženám, kterých si hluboce vážím, a popřál jim k nadcházejícímu Dni matek štěstí a zdraví a hodně úspěchů v profesním a osobním životě.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

den otevřených dětských skupin

pozvánka
Rodiče i děti se mohou těšit na zajímavé
informace i zábavný program:

3.5.2016 jesle kotorská

kotorská 1590/40
praha 4

1068/12
19.5.2016 jesle Rabasova Rabasova
praha 4

vždy od 14:30 do 17:00 hodin
ahoj děti,
přijďte se na nás
podívat.

Těšíme se
na vás!

připravili jsme
pro vás Klauna Fílu,
malování na obličej,
modelování balónků,
soutěže a hry
pro děti i rodiče,
tvořivou dílnu,
koutek s hračkami
a dětskou
diskotéku.
na bohatý
Program vás zve
Jan Schneider
ředitel ZZ
MČ Praha 4

Vážení sousedé,
blíží se Evropský den sousedů a městská část
Praha 4 chce tento svátek oslavit spolu s Vámi!
Zapojte se kdykoli od 29. května 2016
do 21. června 2016.
Myšlenkou dne sousedů je připomenout si,
že i ve velkém městě kolem nás žijí lidé,
se kterými můžeme strávit příjemnou chvilku.
Možná že pak svou ulici nebo dům uvidíme jinak. Společnou aktivitou mohou být
hry pro děti, společná večeře, oheň a opékání buřtů, grilování, hraní na hudební
nástroje, divadlo nebo promítání filmů. Nápadům se meze nekladou.
Radnice Vám bude nápomocna. Poskytneme grafický návrh pozvánky,
usnadníme případný zábor veřejného prostranství, pomůžeme s úklidem.
Zkuste to letos společně s námi.

sousedů
SvátevkPra
ze 4

Jak svátek připravit?
vezměte
s sebou také
rodiče a babičku
s dědečkem.

Nic není tak těžké, jak vypadá. Informujte své sousedy např. pomocí námi
vytvořených letáčků, do kterých je možné v programu Word jednoduše doplnit
potřebné informace. Společně poté vymyslete program a místo oslavy.

Kdo a kde může slavnost uspořádat?

Na přípravách slavnosti se mohou podílet sousedé z domu, lidé z jedné ulice,
z určité lokality, školy, občanská sdružení, společenství vlastníků bytových jednotek,
volnočasové kluby, kluby seniorů či maminek, kavárny a další instituce,
které se nacházejí v dané lokalitě.

Kde slavit?
Bude
I minidisco
pro děti!

Využijte venkovních prostranství, společných prostor domů, zahrad
či parků, kulturních, sportovních zařízení či spolkových objektů.

Nevíte si rady?

Jsme tu pro Vás! Registrace a dotazy
na e-mailu sousede@praha4.cz
nebo zavolejte 261 192 499.

Zdravotnické
zařízení MČ PRAHA 4
kotorská 1590/40, praha 4

STRANA 3

aktuálně
Seriál o sociálních službách v Praze 4

PŘEDSTAVUJEME ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na stránkách Tučňáka vám postupně představíme sociální služby, které jsou v naší
městské části poskytovány, a organizace,
které zde působí a sociálními službami a péčí se zabývají. Začínáme příspěvkovou organizací Ústav sociálních služeb v Praze 4
(ÚSS4). Jejím posláním je podpora aktivního
a důstojného života seniorů a zdravotně
znevýhodněných občanů na území MČ Praha 4 prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních
služeb a poradenství.
V ÚSS4 nově připravují také komplexní sociální poradenství. Díky „informačnímu centru“ najdou zájemci cestu k takové službě či
organizaci, která profesionálně zvládne na
území Prahy 4 řešit jejich problém, požadavek nebo nesnadnou životní situaci. Jednou
z činností, kterou také ÚSS4 poskytuje, je pečovatelská služba v domácím prostředí. Služba je poskytována seniorům nebo klientům,
kteří pobírají plný či částečný invalidní důchod (chronické zdravotní postižení) a mají
trvalý pobyt v Praze 4.
Pečovatelky pomáhají zájemcům s osobní
hygienou, domácími pracemi, s dovozem
a zpracováním potravin apod. ÚSS4 v případě
potřeby zajišťuje i přepravu osob s doprovodem, a to včetně vozíčkářů. Novinkou od

Kontakty na okrsky:
Okrsek č.1 – Viktorinova
Viktorinova 1122/1, Praha 4
vedoucí okrsku: Bc. Monika Křížková, tel.: 261 223 574,
733 664 687, e-mail: ps1@uss4.cz
Okrsek č. 2 – Podolská
Podolská 208/31, Praha 4
vedoucí okrsku: Alice Drbohlavová, tel.: 241 430 273,
605 257 980, e-mail: ps2@uss4.cz
Okrsek č. 3 – Spořilov
Na Chodovci 2700/54, Praha 4
Vedoucí okrsku: Jana Cucová,
tel.: 261 223 576,
723 126 623
e-mail: ps3@uss4.cz

Okrsek č. 4 – Branická
Branická 65/46, Praha 4
vedoucí okrsku: Renata Endrštová, tel.: 244 462 523, 241 494 924,
605 241 550
e-mail: ps4@uss4.cz
Okrsek č. 5 – Marie Cibulkové
Marie Cibulkové 626/4, Praha 4
vedoucí okrsku: Mgr. Jitka Žilková,
tel.: 261 224 713, 603 835 515,
e-mail: ps5@uss4.cz
Okrsek č. 6 – Jílovská
Jílovská 432/11, Praha 4
Vedoucí okrsku: Dana Velechovská, tel.: 776 367 170
e-mail: ps6@uss4.cz

ÚSS PRAHA 4 HLEDÁ VEDOUCÍ
■ K běžným úkolům sociální péče patří dovoz obědů seniorům. Ilustrační foto: ÚSS4
1. května je navýšení počtu okrsků na šest,
nově vzniklý šestý okrsek bude mít svoje sídlo v Jílovské ulici a bude zajišťovat péči především pro klienty ze sídliště Krč, Novodvorská, Jalodvorská a Lhotka.
(red)

Ústav sociálních služeb v Praze 4 vypisuje výběrové řízení na vedoucí úseku
pečovatelských a ošetřovatelských služeb. Práce na HPP na dobu neurčitou,
benefity, příplatek za vedení + osobní ohodnocení. CV
a motivační dopisy zasílejte e-mailem na adm@uss4.cz.
ÚSS Praha 4 dále přijme všeobecnou sestru, pracovnice
(red)
přímé obslužné péče a pečovatelky.

Malí, velcí spisovatelé soutěžili
MČ Praha 4 vyhlásila u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy literární soutěž pro děti
Malí, velcí spisovatelé. Jejím smyslem bylo nabídnout žákům obou stupňů základních škol
z Prahy 4 možnost napsat, ilustrovat a vyrobit si
vlastní knihu a poslat ji do soutěžního klání
s dalšími takovými dílky. V prostorách historické Nuselské radnice se pak odehrálo vyhlášení
vítězů.Tématem knihy byla pohádka (pro mladší
děti) nebo fantasy příběh (pro starší děti). Knížka mohla být kreslená, psaná, s ilustracemi, bez
obrázků nebo třeba komiks. Soutěžit mohli jednotlivci, třídy, skupinky děti či party kamarádů.
„Oceňuji tak velký zájem našich dětí o literární tvorbu, mít v Praze 4 více než 100 mladých
spisovatelů je úžasné,“ uvedl radní pro školství
Jaroslav Míth (ODS) a dodal: „Oživilo to moje
vzpomínky na školní léta, kdy jsem se o podobnou věc pokoušel. Možná bych se měl ke svému
tehdejšímu dílku vrátit a zkusit ho dopsat.“

Sešlo se 110 knih
„I já jsem kdysi sepisovala a ilustrovala dobrodružný příběh. Ze zamýšleného románu o dívce
ztroskotavší na pustém ostrově ovšem stejně jako u kolegy Mítha zůstalo jen torzo. Školáci
z Prahy 4 ale umějí knihu dotáhnout do konce.

STRANA 4

Výsledky soutěže
Kategorie mladší žáci – tvorba jednotlivců
Prázdniny ve zvěřinci – Adéla Nováková, ilustrace Agáta Hyrešová, 4. A, ZŠ Jeremenkova
Pohádka Beruška Berenika a cvrček Denisa zachraňují les
- Berenika Šrámková, 7 let, ZŠ Albrechtická
Byl jeden netopýr – Paťková Eliška, 11 let, DDM Hobby Centrum
Kategorie mladší žáci – kolektivy
Fantasy příběhy – třída 4. E, ZŠ Jižní - 27 žáků
Pohádky na dobrou chuť – třída 5. A, FZŠ Táborská
Pohádky pro draky – třída 4. C, ZŠ Poláčkova

■ Děti vlastnoručně vytvořily přes 100 zajímavých knih. Foto: MČ Praha 4
A ti ocenění z nich opravdu prokázali tematickou i jazykovou vynalézavost a obrovský výtvarný cit,“ uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.) a podotkla: „Moc si jejich
účasti v soutěži vážíme.“
Za necelé dva měsíce od vyhlášení soutěže
přišlo 110 knih. Z nich porota ve složení spisovatelé a odborníci z nakladatelství Albatros, například spisovatelka Ivana Peroutková, Městské
knihovny v Praze a z Hobby centra Praha 4 vybrala vítězné práce. Jedna knížka dostala zvlášt-

Kategorie starší žáci
Naděje – Alena Bruthansová, ZŠ Horáčkova, 13 let
Robot Bernard – Tomáš Prošek, Franta Milner, Lorenzo Čampara, 11–12 let, ZŠ Jeremenkova
Londýnské povídky – Jakub Gara, 6. B, ZŠ Jeremenkova
Zvláštní cena poroty:
O nejlepších kamarádkách – Valerie Fišerová, 2. A, ZŠ Sdružení
Zvláštní cena Adolfa Borna:
O červené Karkulce, třída 1. D, ZŠ Filozofská

ní cenu poroty a zvláštním oceněním byla cena
Adolfa Borna, čestného člena poroty, za výtvarné zpracování díla.
Partnery soutěže se staly nakladatelství Albatros, které pro výherce připravilo krásné dárky,
a také Městská knihovna v Praze.
(red)

aktuálně

ZAČÍNÁ HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI
PROVOZOVNA ROKU
„Od 16. května do 10. června bude probíhat prostřednictvím webové aplikace hlasování pro všechny navržené provozovny
a podnikatele,“ uvedl zástupce starosty pro
podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN –
Tučňák) a pokračoval: „Při hlasování se hodnotí například spokojenost s prodávanými
výrobky, s poskytovanou službou, ochotou
personálu, vzhled provozovny a mnoho dalších kritérií.“
Veškeré informace o soutěži naleznete na
www.praha4.cz.
(red)

V minulém čísle Tučňáka jsme vás informovali,
že MČ Praha 4 vypsala pro letošní rok již sedmý
ročník soutěže Provozovna Prahy 4. Obyvatelé
a zákazníci mají možnost do 13. května 2016 přihlašovat provozovny a podnikatele do soutěže.
Novinkou letošního ročníku jsou nové kategorie:
I. Kategorie dle typu provozovny - kavárna,
cukrárna, vinárna, restaurace, řeznictví, chovatelské potřeby a autoservis
II. Ostatní řemeslná činnost neuvedená v bodě I.
III. Sportovní centra
IV. Kulturní zařízení
V. Podnikatel Prahy 4

POKRAČUJE KONTROLA BYTOVÝCH DOMŮ
je potřeba v bytových domech udělat,“ uvedl Lukáš Zicha a dodává: „V tomto měsíci dojde opět
ke kontrole dalších dvaceti bytových domů, zvu
tedy všechny nájemníky, aby využili možnost
a prošli se mnou jejich bytový dům.“
Kontroly a prohlídky bytových domů jsou prováděny v rámci připravovaného materiálu, který
bude sloužit jako podklad pro návrh rozpočtu na
příští rok.
(red)

V polovině měsíce dubna proběhla kontrola prvních dvaceti bytových domů, které jsou ve vlastnictví městské části Praha 4. Kontroly provádí
osobně zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) spolu s pracovníky odboru
obecního majetku.
„Byl jsem celkem mile překvapen přístupem
nájemníků, kteří se mnou při prohlídkách vedli
konstruktivní diskusi a ukazovali mi, jaké opravy
V květnu dojde na prohlídku a kontrolu těchto domů:

ulice

č. p.

č. or.

den a datum návštěvy hodina návštěvy

Jivenská

1065

10

K Novému dvoru

120

46

Machovcova

569

4

čtvrtek - 12. května

14.00 hodin

Marie Cibulkové

448

17

pondělí - 16. května

14.00 hodin

Marie Cibulkové

626

4

14.30 hodin

Marie Cibulkové

837

32

15.00 hodin

Maroldova

1429

11

Maroldova

1430

13

Matěchova

437

5

Matěchova

1037

14

10.30 hodin

Matěchova

1038

16

11.00 hodin

Mečislavova

224

12

Mečislavova

225

10

14.30 hodin

Mečislavova

414

11

15.00 hodin

pondělí - 9. května

13.00 hodin
13.30 hodin

úterý - 17. května

9.00 hodin

čtvrtek - 19. května

10.00 hodin

9.30 hodin

pondělí - 23. května

14.00 hodin

MULTIKULTURNÍ FESTIVAL V PANKRÁCKÉM PARKU
V sobotu 11. června se v parku na Pankráci odehraje festival Kaleidoskop, který představí jiné národnosti a zvyky. Přijďte strávit barevný den plný
chutí, vůní, hudby a tance ze všech koutů světa.
Ochutnáte tradiční i méně známé pochoutky mezinárodní kuchyně a užijete si pěvecká a taneční
vystoupení. Čekají vás také workshopy pro děti
i dospělé, přednášky a bohatý doplňkový program. Pořádá MČ Praha 4, projekt je spolufinancován Magistrátem hl. m. Prahy. Více informací

přineseme v příštím čísle Tučňáka, program na
www.festival-kaleidoskop.cz.
(red)

PŘEHLED PIETNÍCH AKTŮ
Jako každý rok, tak i letos si připomene ukončení
2. světové války na pietních aktech. Na kterých
místech a kdy se jich můžete zúčastnit?
Pátek 6. května od 10.30 hod. Národní hřbitov na
Spořilově
Pondělí 9. května od 12.00 hod. nám. Gen. Kutlvašra
Úterý 10. května od 14.00 hod. památník Na Jezerce
(red)


ZÁPIS DĚTí DO DĚTSKÝCH
SKUPIN ZZ MČ PRAHA 4
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 informuje rodiče
dětí od 1 do 3 let věku, že stále přijímá přihlášky
k evidenci do dětských skupin Rabasova a Kotorská
pro nástup dětí ve školním roce 2016/2017. Seznámit se s prostředím těchto dětských skupin (dříve
jeslí) a současně si užít odpoledne plné zábavy můžete také na květnových „Dnech otevřených dětských skupin“. Více informací naleznete na straně 3
(red)
a na www.zzpraha4.cz.

ŠKOLNÍ ZAHRADY
JSOU BEZPEČNÉ
Pracovníci Odboru životního prostředí a dopravy
MČ Praha 4 si na konci vegetačního období prošli
všechny zahrady mateřských a základních škol zřizovaných naší městskou částí. Vytipovali dřeviny,
které po zimě potřebovaly speciální péči. Odborníci
je následně ošetřili tak, aby na zahradách nebyly
naše děti v ohrožení na zdraví. „Děkuji našim pracovníkům za aktivní a rychlý zásah, kdy se snažíme
problémům předcházet, než čekat, až se něco stane,“ vyjádřil spokojenost radní pro školství Jaroslav
(red)
Míth (ODS). 

S KOČÁRKEM PRAHOU
OPĚT V PODOLÍ
Přijďte ve středu 25. května mezi 10. až 18. hodinou
do Žlutých lázní na sedmý ročník rodinného happeningu S kočárkem Prahou, upozorňující na městské
bariéry pro těhotné ženy či pro mladé rodiny v každodenním životě. Součástí programu je pochod ze
Žofína v 11 hodin, projížďka historickou tramvají,
program na pódiu, atrakce, soutěže, tombola, dětské
dílny, představení různých partnerů či projížďky lodí
po Vltavě. Vstup je celý den zdarma pro děti i rodiče.
Akce, nad kterou převzal záštitu Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ), starosta MČ Praha 4, se koná za každého počasí. Více na www.skocarkemprahou.cz nebo
(red)
na Facebooku: Skocarkemprahou.

STRANA 5

aktuálně

ZMODERNIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ JIP V THOMAYEROVĚ
NEMOCNICI UMOŽNÍ LEPŠÍ PÉČI
Největší zdravotnické zařízení v Praze 4 –
Thomayerova nemocnice v Krči – se od středy
6. dubna pyšní nově zrekonstruovanou jednotkou intenzivní péče (JIP) chirurgické kliniky. Rekonstrukce trvala 10 měsíců a základní náklady
na ni se pohybovaly ve výši 20 milionů korun, na
kterých se podílelo částkou 13,5 milionu Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR). Dalších několik milionů pak šlo i do přístrojového vybavení.
Slavnostního přestřihávání pásky se ujal herec
a divadelní ředitel Jan Hrušínský, který zde byl
v loňském roce na chirurgické klinice hospitalizován a díky péči místních lékařů se zdárně zotavil, a za MZ ČR pak náměstek ministra Tom
Philipp. Největší spádovou oblast nemocnice,
městskou část Praha 4, reprezentoval na následné tiskové konferenci starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ).

Zdravotní služby pro 350 000 lidí
„Pro naše obyvatele je otevření zrekonstruovaného pracoviště JIP na zdejší chirurgii určitě
dobrá zpráva,“ uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. Připomněl také, že čtvrtá městská část je
svou velikostí a počtem obyvatel srovnatelná třeba s krajským městem Plzní. A když se připočítají i další městské části a některé středočeské
obce spolu s lidmi, kteří do Prahy 4 dojíždějí za
prací, tak je náhle Thomayerova nemocnice
zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotnické služby až 350 tisícům lidí, což se velmi
podobá třeba Brnu. „I když Praha 4 není zřizovatelem nemocnice, jsme připraveni ji v rámci
našich možností všestranně pomáhat,“ dodal
starosta.

■ Novotou vonící pokoj jednotky intenzivní péče. Foto: Praha 4
Čerstvě zrekonstruovanou JIP při chirurgické
klinice nemocnice sdílí s 1. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy. „Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní
podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.
„Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky
intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hy-

gienické podmínky původního oddělení,“ řekl
přednosta chirurgické kliniky 1. LF UK a Tho
mayerovy nemocnice Jaromír Šimša s tím, že neméně závažným důvodem pak byla nedostačující
kapacita původní JIP a nutnost odkládání operačních zákroků. V rámci diagnostické a léčebné
činnosti je na chirurgické klinice každoročně ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných,
k operaci a léčení je pak ročně přijímáno přibližně 3 500 až 4 000 osob.
(red)

Za šest let přibylo v praze 4 přes 13 000 živností
V roce 2010 působilo na území MČ Praha 4 na 62
tisíc drobných podnikatelů. Dnes jich nabízí své
služby již přes 75 tisíc.
Ohledně podmínek pro podnikání je v posledních letech Praha 4 hodnocena velmi pozitivně. Líbí se fungující infrastruktura, kulturní a obchodní
nabídky, výhoda je spatřována ve vysoké koncentraci obyvatel na relativně malé rozloze. V soutěži
Město pro byznys 2015, kterou vyhlašuje týdeník
Ekonom, se v kategorii testu elektronické komunikace Praha 4 umístila na druhém místě. Hodnotila
se rychlost odpovědí na dotazy obyvatel.
„Z rozhovorů s občany mohu jen potvrdit, že ti
z našich 128 tisíc obyvatel, kteří se rozhodli pro
podnikání, si celkové podmínky pochvalují, “ uvedl zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN - Tučňák) a pokračuje:
„Mám radost, že přibývají další odvážlivci, kteří se
rozhodli postavit na vlastní nohy a těší mě, že si
pro svou provozovnu vybírají zrovna naši Čtyřku.
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Musím rovněž vyzdvihnout vysoké nasazení pracovníků našeho živnostenského odboru. Vždyť každý z nich se stará o více než tři tisíce klientů.“
Kromě stovek nových provozoven si Prahu 4 jako své reprezentativní sídlo vybralo mnoho velkých významných českých, ale i mezinárodních

■ Zástupce starosty Lukáše Zichu těší skutečnost, že počet živnostníků v Praze 4 každým
rokem stoupá. Foto: MČ Praha 4

společností. Jmenujme například energetickou
společnost ČEZ, poskytovatele telekomunikačních
služeb O2 Czech Republic nebo globální korporaci
Microsoft Česká republika.
(red)
Aktuálně evidované provozovny
pro vybrané činnosti na území Prahy 4
Hostinská činnost

855

Pekařství, cukrářství

74

Hodinářství

10

Opravy silničních vozidel

130

Klempířství a opravy karosérií

55

Kadeřnictví, holičství

188

Kosmetické služby

155

Řeznictví a uzenářství

41

Čištění a praní textilu a oděvů

14

Provozování autoškoly

30

Oční optika

27

aktuálně

NUSELSKOU A U PLYNÁRNY ČEKAJÍ ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

Od května letošního roku dojde k rozsáhlé rekonstrukci tramvajové tratě (dále RTT) v ulicích
Nuselská a U Plynárny.
V dotčeném území proběhnou zároveň také stavební úpravy vedení inženýrských sítí.
S ohledem na stísněné šířkové poměry
v uvedených místech bude výrazným způsobem ovlivněna dopravní obslužnost celého
území.
Zahájení stavby RTT je naplánováno na
21. května, ukončení pak v dubnu 2017. Celá
stavba je rozdělena do několika etap, z nichž
každá se skládá ještě z několika dílčích fází.

1. etapa stavby: předpokládaný
termín 21. 5. - 1. 7. 2016
Stavební činností bude dotčena ulice U Plynárny
mezi křižovatkami s ulicemi Michelská a Nad Vinným potokem. Tento úsek nebude průjezdný. V navazujícím úseku od křižovatky s ulicí Nad Vinným
potokem bude ulice U Plynárny jednosměrná směrem z centra (ke Kauflandu), průjezd ovšem bude
umožněn pouze pro stavbu a místní dopravní obsluhu. Stavba proběhne po několika dílčích fázích,
aby byla zajištěna dopravní obslužnost obytného
území nacházejícího se severně a jižně od ulice
U Plynárny. Tramvajová doprava bude přerušena,

respektive bude ukončena provizorním přejezdem
v ulici Nuselská (před křižovatkou s Michelskou
ulicí). Náhradní doprava bude zajištěna autobusy
po objízdných trasách.

2. etapa stavby: předpokládaný
termín 2. 7. - 4. 9. 2016
Stavební činností bude dotčena ulice Nuselská
v rozsahu od mostu přes Botič po křižovatku s Michelskou ulicí. Zároveň bude zahájena rekonstrukce mostu. O podrobnostech postupu prací 2. etapy
vás budeme informovat, stejně tak o postupu dalších etap plánovaných až do dubna 2017.
(red)

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
ZŠ U KRČSKÉHO LESA
Žáci školy se zúčastnili soutěže ve finanční gramotnosti pod záštitou MŠMT, vědomostní soutěže SAPERE, kterou podporuje Ministerstvo školství a Ministerstvo
zdravotnictví, hl. m. Praha a hejtmani 6 krajů ČR, a soutěže TUTA VIA VITAE
o bezpečné cestě životem občana EU. „Naši žáci úspěšně absolvovali obvodní
i celopražské kolo a postoupili do celostátního klání, které se uskuteční koncem
dubna,“ informovala ředitelka školy Dagmar Malinová. Ve finanční gramotnosti
budou o prvenství usilovat Alena Jíchová, Šimon Formánek a Filip Nečas, v soutěži SAPERE Dalibor Dvořák, Filip Nečas a Pavel Kučera a v soutěži TUTA VIA VITAE se představí hned dva krčské týmy - Alena Jíchová, Marek Gerlašinský a Ma(red)
rek Kopeček a Petr Čapek, Jakub Šebesta a David Martínek. 

Foto: ZŠ U Krčského lesa
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názory

JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ SPOLUPRÁCE S OBČANY
STAN (Starostové a nezávislí)
je celostátní uskupení starostů
a nezávislých komunálních politiků, které je postaveno především na spolupráci občanů,
kterým není veřejné dění lhostejné. My jako členové zastupitelského klubu Tučňák jsme
učinili zásadní rozhodnutí
Zdeněk Pokorný, a s tímto politickým hnutím
spojíme svou politickou buradní
doucnost. STAN na současné
politické scéně představuje to, po čem volalo mnoho voličů. Aby se úspěšní komunální politici spojili a pokračovali v dobře odvedené práci na radnicích a úřadech. Aby pracovali pro svůj kraj či obec
na základě odbornosti a kvality, nikoli na základě
tlaku politické strany. To je cesta, kterou bychom
chtěli jít i my a politické hnutí Starostové a nezávislí nám toto umožňuje.

je průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Nyní máme podmínky pro to, abychom tyto cíle mohli v Praze 4
naplňovat. K tomu, aby se to podařilo, však potřebujeme více. Kromě dobře funkčního úřadu
a pomoci občanů naší městské části potřebujeme i dobře fungující koaliční spolupráci. Kromě
rozdílných postojů při řešení některých témat se
zatím v koalici vždy dokážeme dohodnout. Náš
pohled byl odlišný při řešení pronájmu Branického divadla, prodeje 4-Energetické či přístupu
k petentům při projednání bytového komplexu
Rezidence Kavčí Hory. Bylo by však naivní si

myslet, že se můžeme vždy shodnout na jednotném názoru. Názory se tu a tam lišit budou
a patří to k demokratickým procesům našeho života. Nyní jsme součástí hnutí Starostové a nezávislí, ale co klub Tučňák? Tohoto názvu se určitě vzdát nechceme a je pro nás důležitý. Je to
znak sounáležitosti s občany naší městské části
a Prahou 4 jako takovou. Práce pro městskou
část a její obyvatele je podstata toho, proč jsme
vstupovali do politiky, a nyní to jen budeme realizovat pod novou značkou. Věřím, že úspěšně.
Zdeněk Pokorný (STAN - Tučňák),
radní MČ Praha 4

Odlišné názory patří k demokracii
Blízké nám jsou základní teze, které STAN
vetknul do svého programu a cílů. Zaměřuje se
na obnovu demokratických hodnot ve společnosti, jako jsou svoboda, rovnost, právní stát.
Prosazuje omezení byrokracie, zasazení se o decentralizaci výkonu veřejné moci. Hnutí vyžadu-

Foto: archiv

PŘEHAZOVÁNÍ HNOJE ANEB SOUČASNÝ PRAŽSKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ
Bylo – nebylo, na malé starobylé zahrádce uprostřed
krásného města už dlouho
rostla hromada hnoje (parkujících vozidel). Radní toho krásného města byli nešťastní: mnoho lidí si na
hnůj stěžovalo. Proto se jednoho dne rozhodli hnůj (vozidla) vykydat. Chtěli zřídit
Zdeněk Kovářík,
místa, kde bude moci zůstat
zástupce starosty
a sloužit ke spokojenosti
všech, a současně uvolnit krásnou starobylou
zahrádku. Jenomže nová místa pro hnůj stála
spoustu peněz a vždycky se našel někdo, komu se nelíbila! Realizovalo se jen minimum
z původní dopravní koncepce koncem minulého tisíciletí – parkoviště u Rudolfina, pár set
dočasných míst u magistrály a zhruba tisícovka míst systému P+ R. Prostě málo místa pro
mnoho hnoje!
Čas běžel a „menší“ radní zahrádek okolo té
starobylé si usmysleli, že nadešel čas vyhovět
svým stěžovatelům. Tedy vzít do ruky vidle (vyhlášku či nařízení) a přehodit hnůj na sousední
zahrádky. Pár „velkých“ radních sice ještě mluvilo o koncepci, ale VOX POPULI děl: ,,Pryč
s hnojem!“ Aby to tak nebilo do očí, začalo se
hnoji (vozidlům návštěvníků, pracovníků, řemeslníků, obchodníků i nakupujících; ať už přespolním či nám všem echt Pražákům) říkat hanli-
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vě ,,Středočeši“, dojíždějící zaměstnanci – rozuměj obtížný hmyz.

Většina parkujících je z Prahy
I odházel se hnůj z P2, P3, P7 a pár menších
míst pryč. Chvíli byl klid. Dokonce jsme si všimli, že nám tu hnůj chybí, zahrádky P3 i P7 začaly bez živin chřadnout, místy zmizely obchůdky, hospůdky, řemeslníci se přestěhovali jinam.
,,Malí“ radní nelenili a trochu ucukli z restrikcí
tak, aby zahrádky přeci jen kvetly. Zato se vyrojili noví stěžovatelé všude okolo, kterým vlastní
hromady narostly o ty přeházené od ,,hodných“
sousedů!
A tak šel čas. Nachýlila se doba slibů, čas
objímání a úsměvů. Vrcholné období populismu (POPULUS – lid, rozuměj volič - středobod
předvolebního zájmu) nezná dlouhodobé koncepce, neposlouchá rozum, bohužel často ani
nevnímá realitu. Přece to oni ,,Středočeši“
nám stojí na našich výsostních místech. Proč
bychom měli poslouchat, že nás rezidentů je
mnohem víc než parkovacích míst? Rozkaz
zněl jasně: ,,Přeházejte hnůj ještě dál, hlavně
pryč od nás!“
Nejsem chasník z venkova, nevyznám se
v tom tolik, vím jen, že hnůj je na dobrou zahrádku potřeba. A taky, že nic na záhrádce
nevyroste ze dne na den. Dnešní nabízené
pražské řešení parkování je pomíjivé. Nemá
smysl přehazovat hnůj (auta) do nekonečna,

to je řešení pro bloudy, co věří ve svět bez
aut. Taky nemá smysl lhát si do kapsy: naprostá většina parkujících jsme my! Domorodí
Pražáci!

Problémy se mají řešit, ne
přesouvat
Musíme proto znovu otevřít dopravní koncepci,
navrhnout parkoviště na okrajích centra města,
v prostorech lokálních center a také v dostupné
oblasti sídlišť a míst, kde počet domorodců je
v jasném nepoměru vzhledem k počtu parkovacích míst.
Musíme navrhnout P+R parkoviště o dostatečné kapacitě. A to vše musíme samozřejmě
taky postavit, jen navrhovat nestačí… Zaplatit
musíme penězi za užívání našeho společného
prostoru. Ale určitě bez přehazování hnoje
s jednoduchou levnou formou placení za jednu kartu pro celé město (maximálně s výjimkou památkové rezervace).
Nechceme přece platit za to, že nás bude
kdosi dirigovat (a pokutovat) jen tak pro nic
za nic, bez šance na uspokojivé vyřešení problému! Problémy je nutno řešit a nejen přesouvat na jiné, proto: Zásadně nesouhlasím se
současným pražským návrhem řešení parkování. říkám jasné ne přehazování chlévské
mrvy sousedům!
Zdeněk Kovářík (ODS),
zástupce starosty MČ Praha 4

názory/vzpomínáme

Odešla osobnost, která lidi i přes jejich rozdílné
názory spojovala, ne rozdělovala
Na naše názory má vždy silný
vliv prostředí, ve kterém se
pohybujeme, a lidi, se kterými
o problémech hovoříme. Názorům ostatních nasloucháme
a věříme jim i podle toho, jak
jsou nám tito lidé blízcí a nakolik si jich vážíme.
Rád bych zde proto vyslovil
hold člověku, kterého jsem si
PAVEL CALDR,
velmi vážil a který mě naučil lizastupitel
dem lépe rozumět a vcítit se
i do jejich názorů. Ano, mluvím zde o faráři římskokatolické farnosti u kostela svatého Václava
v Nuslích, magistrálním kaplanu řádu maltézských
rytířů Jiřím Kusém, který nás nedávno opustil. Byl
to člověk, který lidi spojoval, ne rozděloval. Mnohým z nás byl nejen vzácným příkladem tolerance, lásky a víry, ale často i opravdovým kamarádem. Když na něj nyní vzpomínám, stále mi v hlavě zní jeho krásný hlas, který snad dostal darem
od Boha a který tak často nechal zaznít jak při bohoslužbách, tak i na koncertech, které měl velmi
rád. Na jeho moudrou větu, když říkal „dodržuj
řád a ten řád, až ti bude někdy zle, ten tě podrží,“
kterou se řídil a která mu pomáhala v těžkých situacích. Ale nebylo to to jediné, co jsem si z řady na-

šich setkání odnesl. Pan farář dlouho hledal svou
cestu k Bohu a víře a přes nepřízeň osudu i překážky z doby před listopadem ji našel. Právě tato
dlouhá cesta z něj učinila člověka, který uměl jak
naslouchat, tak si pak i za svým názorem stát. Nebránil se ale ani diskusi a uměl i moudře ustoupit,
když seznal, že tak učiní pro dobro bližních.

ČLOVĚK, KTERÝ UMĚL NASLOUCHAT
Za poměrně krátkou dobu, kdy jsem měl možnost
s ním rozmlouvat, jsem alespoň zčásti pochopil,
jak důležitý je pro tříbení názorů právě kontakt
s lidmi jeho formátu. Není proto divu, že pan farář
měl oba kostely, kde působil, plné lidí, kteří do
nich přicházeli nejen za slovem Božím, ale i za
krásnou hudbou a zpěvem a v neposlední řadě
i za neopakovatelnou atmosférou porozumění
a pocitu sounáležitosti, na kterých měl lví podíl.
Jsem rád, že naše radnice v minulosti dokázala jeho farnosti v řadě případů pomoci, a věřím,
že ač to bude jistě obtížné, tak nuselští farníci
získají za něj důstojného nástupce, byť laťka byla jeho osobou položena opravdu vysoko. Pro
mě samotného zůstane vzpomínka na faráře Jiřího Kusého navždy nesmazatelně zapsána
v srdci a vím, že nebudu jediný.
Pavel Caldr (BEZPP), zastupitel MČ Praha 4

■ Zastupitel Pavel Caldr s farářem Jiřím
Kusým. Foto: archiv PC

ZA OTCEM JIŘÍM KUSÝM
Jiří Kusý, farář farnosti svatého Václava a Pankráce a čestný občan MČ Praha 4, zesnul
v úterý 12. 4. 2016 ve věku 68
let. Celou vahou své osobnosti byl nepřehlédnutelný Bohem nadaný umělec a kněz.
Jako mladý vzhledný operní
pěvec s okouzlujícím šarmem
patřil neodmyslitelně světu
Josef svoboda,
opery. Vrchol jeho pěvecké
zastupitel
kariéry se odehrál v plzeňské
opeře, ve které strávil plných sedm let a nastudoval 26 rolí. Kromě toho hostoval v dalších divadlech například v Olomouci a Českých Budějovicích. Když měl volno, bylo možné jej potkat
na operním představení v Praze jako diváka. Setkáním s ním byl doslova zážitek; dovedl poutavě vyložit umělecký obsah daného představení.
A každý dialog proložil nějakým vtipem, tak se
lidé rozcházeli s úsměvem na tváři. Jedním slovem vyhledávaný společník.

Rád rozdával radost
Celý život, když zavítal do společnosti, přivedl
s sebou jiného muzikanta, aby jej doprovodil na
klavír, neboť vždy chtěl potěšit přítomné nosným zpěvem jak árií, tak prostých českých

Vtiskl kostelům atmosféru

■ Farář Jiří Kusý. Foto: MČ Praha 4
a moravských písní. Radostí mu bylo rozdávat
radost. Věřící mohli mladého Jiřího potkávat
v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí
coby ministranta nezapomenutelného kněze Jiřího Reinsberga. Některá gesta při bohoslužbě si
Jiří Kusý právě z úcty ke svému vzoru z Týnského chrámu přisvojil. Svá studia ke kněžství musel tajit, blízcí přátelé jen tušili, že by mohl patřit k duchovním stavu. V té době nastávaly komické situace, kdy dva věděli cosi, co nesmělo
být vyřknuto ani šeptem.

Otec Jiří Kusý se rád vracel k svému utajenému
svěcení v roce 1985 tehdejším arcibiskupem ve
východoněmeckém Berlíně Joachimem Meisnerem. Dvěma cestami se v biskupské kapli potkali
dva kandidáti svěcení, a to sochař Karel Stádník,
první trvalý jáhen v Československu a autor křížové cesty v kostele na Lhotce, a sólista opery Jiří
Kusý, aniž by o sobě tušili. Přišel rok 1990 a oba
mohli zveřejnit dráhu služby božímu lidu a Bohu. Otec Jiří působil napřed v Týnském chrámu,
ale pak převzal farnost v Liboci a nakonec působil jako farář v Nuslích. Otec Jiří Kusý vtiskl kostelům svatého Václava a Pankráce zvláštní atmosféru, která bude farníkům připomínat jeho lásku
k celé farnosti, ke všem lidem dobré vůle, k Panně Marii a svému Veleknězi. Závěrem jen připomenu, jak si otec Jiří Kusý nesmírně vážil čestného občanství Prahy 4.
Milý a vzácný příteli, otče Jiří, tobě nyní patří
naše upřímné Deo gratia - zaplať pán Bůh.
S úctou budeme na tebe vzpomínat. 
Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4
ANO 2011 nevyužilo prostor pro názorový příspěvek
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aktuálně

Zástupce starosty Zdeněk Kovářík:

„Praha, hlavní evropské město sportu
– hrdý titul, prázdný obsah“
Zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS) je zkušeným komunálním politikem. V našem zastupitelstvu působí již mnoho let, a proto mu nechybí rozhled i schopnost politicky vyjednávat. Toto vše
nyní využívá ve prospěch naší městské části nejen
při uskutečňování investic a účasti na nelehkém
plánování rekonstrukcí ulic.
Co nevidět se
rozjedou stavební stroje na komunikace v ulicích U Plynárny
a Nuselská a začne jejich rekonstrukce. Co
všechno obnáší?
ZDENĚK KOVÁŘÍK,
Tuto velkou inzástupce starosty
vestiční akci zajišťuje hl. m. Praha a já se účastním
intenzivní diskuze s městem o rekonstrukcích nejen Nuselské, tak
aby bylo dosaženo co nejvyššíhokomfortu našich obyvatel a podnikatelů. Těžko si někdo může představit, že v Nuselské či Táborské budou
obyvatelé a podnikatelé fungovat bez
možnosti parkování. Není to natolik
lukrativní oblast, aby kvalitní nájemníci a podnikatelé zde byli schopni
žít bez aut. Není proto možné, aby
nám po rekonstrukci zmizela polovina parkovacích míst. Nelze, aby
krásno vytlačilo praktično. Zároveň
se vše musí zkoordinovat s rekonstrukcí tramvajové trati a povrchů.
Takže dobrá zpráva především
pro starší obyvatele zmíněných
ulic, budou opraveny i chodníky?
Mělo by to tak být, ale nejsme vlastníky komunikací, opravy bude zajišťovat TSK hl. m. Praha. Nejsme vlastníky ani většiny chodníků. Naše snahy
o opravy komunikací a chodníků navíc vyúsťují ve velmi složitá jednání
s městem. Klasickým příkladem je významnější oprava Branické, na které
se jako městská část budeme finančně podílet. Stále neznáme dokonce
ani přesný termín zahájení, protože
jednání s městem je značně složité.
Do vaší gesce spadají investice.
Do jakých projektů tedy městská
část letos vloží nejvíce peněz?
Naslibovaných investičních akcí má-
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me v MČ Praha 4 hodně, takže se domnívám, že je mým úkolem je hlavně
dodělávat a že problémy musíme řešit, nikoliv vyrábět. Raději proto méně
slibů a více hotových věcí.
Vybrali jsme zhotovitele na přeměnu dalších kancelářských prostor
v Táborské ulici na byty. První část
přeměny je již hotová a kvalitní by-

pením koupaliště, ale letos si do
vody nikdo nezaskáče. Musíme
nejdříve vyřídit příslušná územní
řízení a stavební povolení. Rádi bychom nejpozději v červenci předali
stavbu se všemi povoleními dodavateli, tak aby příští rok bylo možné užívat koupaliště s novým sportovním zázemím. I zde prvotní investiční náklady dosahují výšky
30 milionů korun a rekonstrukce bude probíhat letos a příští rok na jaře.
Co dalšího MČ Praha 4
připravuje?
Obnovujeme a vylepšujeme kvalitu
Domu s pečovatelskou službou
v Branické ulici. Jednak budova

„Problémy musíme řešit, nikoliv vyrábět.
Raději méně slibů a více hotových věcí“
ty se už pronajímají, přednostně
obyvatelům naší městské části.
V další etapě přibude 12 nových
bytů, zbytek budou nebytové prostory a ateliéry.
Samozřejmě dlouhodobou význačnou investiční prioritou je
školství. Jako městská část nemůžeme ovlivnit postup Ministerstva
školství v oblasti odměňování učitelů a těžko můžeme zbrzdit neustálé změny koncepcí a různé školské reformy. Naším hlavním úkolem je proto postarat se, aby naši
žáci a učitelé na všech stupních
měli kvalitní prostředí pro vzdělávání a práci. Letos proto zahájíme
zateplení dalších tří budov mateřských škol a v prostorách ZŠ Filosofská zmodernizujeme stravovací
provoz. Bude to velká investice ve
výši cca 30 milionů korun, protože
nároky na stravování stále rostou.
Po dokončení bude nová kuchyň
zajišťovat především obědy i pro
školní objekt v Jitřní.
Blíží se léto a mnoho občanů by
se letos rádo koupalo na Lhotce.
Budete mít pro ně příjemnou
zprávu?
Bohužel, nebudu. Je to sice jedna
z našich priorit, kterou nám odkázalo minulé zastupitelstvo odkou-

stárne, pak bylo nutné zlepšit
i bezpečnost a provozní parametry
společných prostor. Budujeme nový výtah a zároveň bychom chtěli
dosáhnout modernějšího a kvalitnějšího způsobu řešení vstupů
a zabezpečení jednotlivých jednotek. Vše chceme mít hotové na
podzim letošního roku.
Letos spustíme minimálně projekční přípravu a vybereme dodavatele na
přeměnu opuštěného hotelu v Horáčkově ulici na azylový dům pro matky
s dětmi tak, abychom měli dokončeno příští rok. A máme poměrně ambiciózní plán opravy bytového fondu,
protože v něm máme opravdu zpoždění. Bylo dané tím, že jsme dlouho
bytové domy prodávali, a ne do
všech, které si necháváme, se dostaly
potřebné finanční prostředky. Naší
snahou je proto nyní méně slibovat,
a hlavně kvalitně udělat.
Hlavní město Praha se letos stalo
hlavním evropským městem sportu. Projeví se to nějak i na území
naší městské části?
Za sebe říkám, že směrem jednorázových megaakcí Praha 4 rozhodně
nepůjde. My se zaměřujeme na podporu pravidelně organizované činnosti v oblasti mládežnického sportu
s cílem zahrnout co nejširší základ-

nu našich dětí a mládeže. Takže žádné hrdé tituly, žádná prázdná slova,
ale maximální podpora sportu zespoda. Tímto směrem putují přibližně
2/3 sportovních dotací ze zdrojů MČ
Praha 4, což je přibližně 5 až 6 milionů korun ročně. Dalšími našimi úkoly jsou opravy, údržba a rozšiřování
sportovišť a podpora tradičních sportovních podniků. Výrazně jsme omezili jednorázové akce, které sice dostávají moji záštitu jako zástupce starosty, ale neinvestujeme do nich větší finanční prostředky. Není naším
cílem tyto akce výrazně generovat
a získávat tím publicitu. Dohodli
jsme se s řediteli a ředitelkami našich
základních škol, že nebudeme pořádat speciální akce městské části
s účastí škol, ale naopak podpoříme
kroužky ve školách. Tak to funguje
druhým rokem a domnívám se, že je
to mnohem lepší než nabourávat
školní výuku jednorázovými akcemi.
Zmínil jste, že podpoříte tradiční
sportovní akce. Můžete některé
jmenovat?
Z těch již tradičních je to například
„Cyklozvonění“, které budeme letos jako hostitelé spolupořádat.
Další nejbližší pravidelné akce jsou
zahájení kanoistické sezóny, baseballové a softbalové turnaje v Krčském údolí, fotbalové turnaje, tenisové turnaje seniorů, akce pro postižené sportovce a podobně.
Na závěr poslední otázka – co podle vás nyní hýbe Prahou 4?
Podle mne jsou to dvě věci. Diskuze
o tom, zda a kdy budou placené zóny
stání, ale jak to vypadá, letos ještě nebudou. A druhým, podle mne zásadnějším problémem, se kterým jako
radnice můžeme těžko něco udělat,
ale Prahou 4 hýbe výrazně, je oprava
a neprůjezdnost Jižní spojky. Důvodem je neexistence některých částí
Pražského okruhu, nevyhovující spojení D1 s D11 a s D10 a neexistující
spojení D7 a D8, což je dluh státu. Je
to velký problém, kdy zanedbatelná
menšina výrazně zhoršuje život většině obyvatel a návštěvníkům Prahy.
A protože na Jižní spojce lze očekávat
opravy po celé léto, bude to hýbat
vlastně celou Prahou.
(md)

děti

O ENERGII BESEDOVALI ŽÁCI ZŠ JÍLOVSKÁ
Dá se zajistit dostatek energie pro 7 miliard
obyvatel Země? Nakolik může její výroba ničit
životní prostředí? Je zvyšování životní úrovně
bez růstu spotřeby energie reálné? Jaké zdroje
energie máme k dispozici a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Tyto a mnohé další otázky
byly tématem besed „Energie – budoucnost lidstva“ v ZŠ Jílovská v Praze 4. Za žáky a žákyněmi devátých tříd přijel jaderný expert doc. Ing.
Jaroslav Zeman, CSc. Ten upozornil i na to, že
nejpalčivějším problémem v případě elektřiny
z obnovitelných zdrojů je fakt, že ji nedokážeme ve velkém skladovat, abychom její přebytky

■ Pokus s radiometrem asistenta Tomáše
Hejla a žáka Damiana Děkana z 9. C. Foto: J.L.M.

70. výročí založení ZUŠ Lounských
V letošním roce slaví Základní umělecká škola
Lounských 70 let od svého založení. Její historie
se začala psát v roce 1946 osamostatněním první pražské pobočky Městské hudební školy
v Praze 1. Pobočka byla umístěna v ulici Na
Květnici a pod vedením tří učitelů zde začalo
studovat 85 žáků. Do dnešní budovy se škola
přestěhovala v roce 1963 a zprvu se o ni dělila
se základní devítiletou školou. Během několika
desetiletí se ZUŠ rozvinula v moderní čtyřoborovou školu a neodmyslitelně se zapojila do kulturního života MČ Praha 4. „Škola nabízí studium v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru pod vedením 50 plně
kvalifikovaných pedagogů. V současné době ji
navštěvuje 1000 žáků a studentů ve věku od
5 do 26 let,“ uvádí Hana Malíková, ředitelka ZUŠ.

Bohatý vzdělávací program
Škola ročně pořádá okolo 100 koncertů. Tradiční
jsou například adventní a vánoční, samostatné

koncerty jednotlivých oborů, koncerty učitelů,
ke Dni matek, koncerty populární a jazzové
hudby, dechového orchestru, pro seniory, při
slavnostních příležitostech, při předávání absolventských vysvědčení na Novoměstské radnici,
absolventské a koncerty rodičů s dětmi. Taneční
obor má své každoroční závěrečné představení
v divadle Minor spolu s literárně-dramatickým
oborem. Žáci těchto dvou oborů se rovněž velmi
úspěšně zúčastňují mnoha přehlídek a festivalů.
Žáci výtvarného oboru pravidelně připravují samostatné výstavy, spolupracují s dalšími obory
a podílí se na propagaci školy.
„Za největší úspěch považuji trvalý zájem rodičů a žáků o nabízené vzdělávací programy. Mezi
našimi zaměstnanci je mnoho vynikajících hudebníků a pedagogů, což se projevuje u našich žáků,
kteří své umění prokazují v různých interpretačních soutěžích, kde pravidelně získávají ocenění
na všech úrovních - od regionálních až po mezinárodní,“ uzavírá Hana Malíková.
(red)

mohli využít v obdobích, kdy větrné a sluneční
elektrárny nevyrábějí. „Možná že ten, kdo tento problém technicky vyřeší, získá jednou Nobelovu cenu,“ motivoval lektor posluchače.
Součástí besedy byla také praktická část, například pokus s fotovoltaikou a vysvětlení rozdílu
mezi „špinavou“ a „zelenou“ energií nebo měření přírodní radioaktivity okolního prostředí.
Projekt interaktivních přednášek a besed „Energie – budoucnost lidstva“ podpořil Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a školám ho zdarma poskytuje Agentura J.L.M.
(info@jlmpraha.cz).
(red)

ZŠ KAVČÍ HORY SLAVÍ
PADESÁT LET
Ve středu 22. června bude ZŠ Kavčí hory pořádat oslavu
svého půlstoletí. Oslava začne v odpoledních hodinách,
přesný čas bude ještě upřesněn na www.ksidlisti.cz
a pro návštěvníky bude připraven zajímavý program. Při
prohlídce školy si budete moci zavzpomínat pomocí plnění různých úkolů, připraveno je i nějaké to sportování
a hlavně také vystoupení žáků školy. Vedení školy děkuje těm, kteří se již ozvali a zaslali své fotky ze školních
lavic a další materiály. Pokud by se ještě někdo chtěl
podělit o své vzpomínky, zasílejte snímky elektronicky
na skola@ksidlisti.cz nebo poštou na adresu ZŠ Kavčí
hory, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00.
(red)

přijme SE KUCHAŘKA
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55 – Michle,
přijme vyučenou kuchařku. Tel. 241 080 279. Životopis
zasílejte na e-mail: holubova@gekom.cz.
(red)

BLÍŽÍ SE PRÁZDNINY. KAM S DĚTMI?
Pro školáky radost, pro některé rodiče vrásky na
čele. Řeč je o letních prázdninách, které se nezadržitelně blíží. Pokud stále nemáte jasno, kam svoje
potomky umístit, nabízíme vám několik tipů.

Integrovaný letní tábor „Rychlé
šípy“
Ve dnech 8.–20. 8. proběhne již 22. ročník Integrovaného letního tábora v Lažánkách pro zdravé táborníky i táborníky se zdravotním postižením. Pořádá jej nezisková organizace Protebe,
kterou grantově podporuje MČ Praha 4.
Tábor se tentokrát ponese v dobrodružném
duchu „Rychlých šípů“. Na děti a mládež čeká
mnoho zajímavých her, kdy pomyslně navštíví
Foglarova Stínadla. Do všech plánovaných aktivit se zapojí i děti a mládež s handicapem za
pomoci asistentů, bez kterých by program i celý pobyt nemohli absolvovat. Informace a přihlášky: Zdena Kapicová, předsedkyně sdružení

Protebe, tel: 777 603 883, e-mail: protebeh@
org.cz, www.protebe.org.

na http://www.multidancecamp.cz,
tel.: 602 376 031, 724 082 623.

Pestrá nabídka Multi dance campu

Letní příměstské tábory pro děti
od 3 let

Čtvrtý ročník příměstského (nejen) tanečního
MULTI DANCE CAMPU (MDC) nabídne dětem
z Prahy 4 ve věku od 6 do 16 let výuku mnoha
tanečních stylů - Dance hall, R'n'B, Hip hop –
new school (tanec ulice), scénický, klasický a jazzový tanec – ale rovněž tenisové, fotbalové
a herecké lekce a základy thai boxu.
„Letošní novinkou bude jízda na minisegwayi,” prozradil Pavel Karoch, fotbalový expert, který společně s manželkou, herečkou
Gabrielou Filippi Karochovou a svými dětmi
kemp připravuje. Ten se uskuteční v Krči od
1. do 5. srpna na adrese Mezi Sklady 107/3 ve
spolupráci s TK Konstruktiva a pod záštitou
zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS). Patronkou MDC je herečka Nela Boudová. Info

Rodinné a Montessori centra 4medvědi pořádá
čtyři turnusy příměstských táborů (18. 7. – 22.
7., 25. 7. – 29. 7., 1. 8. – 5. 8., 8. 8. – 12. 8.) v provozovně na Budějovické, Bítovská 5. Cena: 2200
Kč/týden včetně stravy a všech vstupů. Na děti
čeká zajímavý program, výlety, sportování a tvoření. Info na www.4medvedi.cz, přihlášky zasílat na petra@4medvedi.cz.

Příměstské sportovní kempy
Děti od 3 do 16 let si vyzkouší přes 30 sportů
v týdenních turnusech od 11. 7. do konce prázdnin v době od 9 do 16.30 hod. Pod záštitou zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS), info na
www.sportjoy.cz.
(red)
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rozhovor
Houslový virtuos Břetislav Novotný:
„Dvakrát jsme málem získali cenu Grammy, ale o tom se tu neví!“
Jako primárius Kvarteta města Prahy uskutečnil dvě koncertní cesty kolem světa,
měl s ním dokonce koncertovat i na novozélandské vědecké základně v Antarktidě
a spolu se svými kvartetními kolegy byl dvakrát nominován na slavnou americkou
hudební cenu Grammy. Jeho umění tleskaly vyprodané sály
ve 43 zemích světa.

dů nedostal povolení ke studiu na konzervatoři
a byl jsem „totálně nasazen“ jako dělník ve vsetínské Zbrojovce. Teprve po osvobození jsem nastoupil do prvního ročníku konzervatoře v Praze. To
mi ale bylo už 21 let! Uvědomoval jsem si své obrovské zpoždění, a proto jsem začal tvrdě dřít.
Cvičil jsem většinou 10 hodin denně, a to ve sklenahrávku uskutečnili k Dvořákovu jubileu. Je to
Martin Dudek
pě studentské Grégrovy koleje na Vinohradech,
soubor devíti cédéček, na nichž je vůbec poprvé
Náš rozhovor začíná- nahráno úplně celé Dvořákovo kvartetní dílo včetně protože v pokoji to nebylo možné. Kdykoliv jsem
začal hrát, všichni spolubydlící začali bouchat na
všech fragmentů. Za tuto nahrávku jsme byli dvame ve vašem domě
zeď a křičet, abych toho nechal, že oni studují…
v Hodkovičkách, ale krát nominováni na cenu Grammy (v letech 1976
(usmívá se). Díky této dřině jsem už v roce 1947
o vás vím, že jste ro- a 1977), což v podstatě dnes není známo, protože
získal diplom na mezinárodní soutěži v Ženevě.
dákem ze Vsetína. Co v tisku se o tom tehdy nepsalo. A o rok později
jsme – jako první čeští umělci – získali za tuto navás do Prahy 4
Vrátím se ještě k vašemu věku. Jak to děláte, že tak
hrávku Cenu mezinárodní gramofonové kritiky
přivedlo?
dobře vypadáte a hýříte takovou dávkou energie?
High Fidelity Grand Prize. O tom se tu dnes také
Bytová nouze. Když jsem se v roce 1966 vrátil
Já se až za to stydím, že se v mém věku cítím
z půlročního hudebního působení na Novém Zé- neví, i když je to zřejmě daleko prestižnější cena
než Grammy, protože nominaci na ocenění zasílají zdravý. Nemám zatím žádné stařecké potíže, nelandě i s mojí rodinou, měli jsme se rovnou stěmusím dodržovat žádnou dietu, mohu si dovolit
hovat do družstevního bytu v pražské Římské
v rozumné míře jíst a pít cokoliv, dokonce i alkoulici. Ale stáli jsme před hrubou stavbou. Manhol, který však konzumuji ve směšně malých
želka musela s dětmi bydlet u mého bratra ve
dávkách, spíš jako lék než nápoj. Moje nátura mi
Vsetíně a já jsem za nimi dojížděl. Když byl kopřímo brání, abych něco přeháněl.
nečně dokončen byt v Římské, zjistili jsme, že je
pro nás neúnosně malý a navíc temný, bez sluNa svém kontě máte knihu Jak hrát na housle
nečního svitu. Začali jsme proto hledat pozemek
čistě. Nechystáte i autobiografii?
na stavbu domu a našli ho v Hodkovičkách, kde
Pokud mi zbude čas, chtěl bych napsat ještě
kritici vážné hudby z mnoha evropských zemí,
jsme si postavili rodinný dům Okál, což bylo za
Ameriky a Japonska a ceny jsou pak ze všech návr- knížku Zločiny v hudbě. Je to samozřejmě prosocialismu nejrychlejší i nejmodernější řešení.
vokující nadsázka, ale za svou kariéru jsem zjishů uděleny pouze dvě za hudbu a dvě za operu…
til, že hudební literatura je zaneřáděná nejrůzBydlíte zde od roku 1973, takže předpokládám, Ani tenkrát se o tom v novinách vůbec nepsalo,
nějšími a někdy až otřesnými úpravami a přímo
protože to byl úspěch na Západě…
že jste tu spokojen?
neuvěřitelnými zásahy do děl slavných skladateVelice. Máme všechny výhody velkoměsta a navíc
lů. Například ve známém Preludiu C dur z TemDočetl jsem se, že kvarteto mělo hrát i na anje tu čistý vzduch, protože od Prahy jsme krytí
perovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha si
tarktické základně. Proč z toho sešlo?
kopcem a dům je obrácen k jihozápadu, odkud
Naše kvarteto působilo půl roku na univerzitě ve vydavatel pan Czerny dovolil dokonce přidat Bavětšinou proudí vítr. A daří se tu i zahradě.
chovi jeden celý takt! Smutné je, že takto „vylepměstě Christchurch na Novém Zélandě a novozélandská vědecká stanice nás pozvala účinko- šenou“ úpravu hrají dodnes mnozí hudebníci na
Takže není nic, co byste chtěl změnit?
vat na jejich základnu na Antarktidě. Ale dlouho- celém světě. V jiném případě slavný pedagog
Ale ano, něco by se určitě našlo. Například šika upravovatel Capet v Bachově Fuze C dur pro
trvající nepříznivé počasí nám to neumožnilo…
mo přes ulici nám za socialismu postavili panesólové housle změnil na 13 místech noty tak, že
lák. Místní se proti jeho výstavbě bouřili a poprok nim přidal křížky, protože prý - podle jeho náJe vám 92 let a stále vyučujete hru na housle.
sili mne, abych se u tehdejšího ministra stavebzoru - je Bach opomněl napsat! Domnívám se, že
nictví Šrámka přimluvil. Že je také houslista a že To je obdivuhodné…
Učení je moje hoby. Je to dobrý pocit, když mo- to je téměř zločin. A to mi hodně vadí.
si tím budeme blízcí. Zkusil jsem to, ale bez
hu svoje zkušenosti dál předávat. Učil jsem ve
úspěchu, už s tím prý nešlo nic dělat…
většině zemí, kde jsme hráli. Mohu vyučovat ve
čtyřech cizích jazycích: německy, anglicky, franMáte za sebou více než 50 let profesionálního
hraní na housle. V roce 1955 jste se stal zaklá- couzsky a španělsky. Španělštinu jsem se naučil
• narozen 10. ledna 1924
• v roce 1943 maturoval na vsetínském gymnáziu, od
od své manželky, která je Mexičanka. Seznámil
dajícím členem a primáriem Kvarteta města
roku 1945 studoval na konzervatoři hru na housle
Prahy, které jste vedl až do roku 2001. Co pova- jsem se s ní v Praze na mexickém vyslanectví při
a hudební vědu na Filozofické fakultě KU
recepci na počest mexického houslisty Henryka
žujete za svůj největší profesní úspěch?
• v roce 1949 debutoval jako sólista celovečerním
V oblasti sólové hry je to souborná nahrávka Sonát Szerynga. Mnoho let jsem proto létal i třikrát do
koncertem s doprovodem Symfonického orchestru
hlavního města Prahy FOK
roka do Španělska, kde jsem v Seville, Granadě
a Partit pro sólové housle Johanna Sebastiana Ba• v letech 1951-1955 primáriem Pražského kvarteta
a Alicante pořádal mistrovské kurzy. Teď už necha. Všech šest těchto Bachových děl jsem navíc
Ladislava Černého
chci ve svém věku cestování riskovat, takže stupřednesl zpaměti a na dvou koncertech v lednu
• v letech 1954-1961 působil jako koncertní mistr
denti jezdí z ciziny za mnou. V současnosti mám
1969 v pražském Rudolfinu ve vlastní realizaci,
Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK
v níž se snažím co nejvíce vyhovět skladatelovu zá- dva studenty ze Španělska a tři z Japonska.
• v roce 1955 se stal zakládajícím členem Kvarteta
města Prahy
pisu a hlavně jeho polyfonii, a to i za cenu větší
• v letech 1970 až 1981 byl externím profesorem na
Čím si myslíte, že jste mezi houslisty své doby
technické obtížnosti. A druhým profesním úspěAkademii múzických umění v Praze (AMU)
vynikl?
chem je souborná nahrávka všech smyčcových
• byl uměleckým poradcem Pražského komorního orkvartetů Antonína Dvořáka s Kvartetem města Pra- Nejprve jsem na sebe upozornil pravděpodobně
chestru (PKO) a Sukova komorního orchestru a dirigentem Jihočeské komorní filharmonie
tím, že jsem si vypracoval virtuózní techniku. Po
hy u nejprestižnější gramofonové firmy Deutsche
• v roce 2008 obdržel čestné občanství města Vsetín
maturitě v roce 1943 jsem od protektorátních úřaGrammophon, která si nás vybrala, abychom tuto

„Pokud budu mít čas,
napíšu knihu
Zločiny v hudbě“

Břetislav Novotný
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● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
Každé po

9.30 - 10.15 a 10.30 - 11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Zpíváme, tančíme, hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka
a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Více informací na
www.malymuzikant.cz. MC Rybička.
17.30–18.30 hod. EASY ENGLISH FLOW
Netradiční kurz angličtiny pro věčné začátečníky a mírně pokročilé.
Nový kurz bez učebnic a stresu. Praktické znalosti hravou formou.
Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.
19.00–20.30 hod. HUDBA V SRDCI
Zážitková pohybově-rytmicko-hlasová dílna s českými, indiánskými
a africkými melodiemi, intuitivní hlasová cvičení, improvizace
a spontánní tanec. Nemusíte mít žádné hudební zkušenosti, stačí
jen chuť si zpívat! Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.

Každé út

9.00-11.00 hod. MINDFULNESS VÝCVIK
Osm pravidelných setkání, která vás seznámí s mindfulness technikami, díky nimž si můžete nastavit a udržet klidný a spokojený život, ať už se ve vašem životě děje cokoli. Baby Office.
17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Protáhněte si tělo v komorním prostředí blízko metra Pankrác. Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.
(od 10.) 15.00–19.00 hod. OTEVŘENÁ DÍLNA
Keramika, kresba a malba, háčkování, hra na tibetské mísy, posezení u čaje, besedy aj. Ukázkové hodiny zdarma, pro všechny věkové
kategorie. Klub Nuseláček, Táborská 65/317 - Nusle - Husův sbor.

Út 3.

15.30–17.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3 - 99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). MC Balónek

Út 3., 10 a 24.

16.00-17.00 hod. ZJEVENÍ JANA A DNEŠNÍ DOBA
Poslední kniha Bible a naděje pro dnešek. Skutečná cesta ke svobodě ze závislostí. Přednáší: Jaromír Loder, B.Th. Klub zdraví Lhotka. Vstup volný.

Každou st

8.00–18.00 hod. FARMÁŘSKÝ TRH
Před OC Arkády Pankrác.
15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HUDEBNÍ HRÁTKY
Hudební kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office s prvky
muzikoterapie.

St 4.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Pravidelné setkávání a posilování ženské energie. Sdílení pocitů,
malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čarách
a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána.
20.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY–FILCOVÁNÍ
Přijďte si vytvořit zajímavou dekoraci či šperk z filcu. MC Balónek.

Každý pá

9.00-10.00 hod. KURZ JÓGY PRO DOSPĚLÉ
Instruktorka Mária Študencová. Babby Office.
10.30 - 11.15 hod. HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace
nutná, SMS předem na tel. 736 537 019. Cena 130 Kč. Více informací na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.
15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HRÁTKY S BARVIČKAMI
Tvořivý, výtvarný kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office
rozvíjí smyslové vnímání. Cena 95 Kč.

Každou so

8.00–13.00 hod. FARMÁŘSKÝ TRH
Roztylské nám., Spořilov.

Ne 8.

VOLKSWAGEN MARATON PRAHA
Mezinárodní sportovní akce. Pozor na omezení dopravy v Praze!
Info na www.runczech.com.

Po 9.

12.00 hod. PIETNÍ AKT - KONEC 2. SV. VÁLKY
Nám. Gen. Kutlvašra.

Út 10.

14.00 hod. PIETNÍ AKT - KONEC 2. SV. VÁLKY
Památník Na Jezerce.

(od út 10.)

ZÁPIS DO MONTESSORI ŠKOLKY A JESLÍ 4MEDVĚDI
Přijímány jsou děti již od 1,5 roku. Individuální návštěvu si
můžete sjednat na renata@4medvedi.cz, tel.: 777 190 108.
Info na www.4medvedi.cz.

St 11.

10.00 - 12.00 hod. SEMINÁŘ ODMĚNY A TRESTY
Přednáška z cyklu Zdravý rozum ve výchově. Lze vychovávat bez
trestů? A pokud ne, tak za co, kdy a jak máme dítě trestat? A jak
je to s odměnami? Přednáší psycholožka Mgr. Pavla Koucká. Seminář se koná v knihovně ZŠ v přízemí, děti hlídány v herně. Cena
80 Kč / osoba. Registrace nutná do 8. 5. na mcrybicka@centrum.cz.
14.30–16.30 hod. BABY CLUB „SLUNÍČKO“
Pro maminky s dětmi do 6 let. Příběhy k ponaučení, písničky, říkanky, tvořivé dílny na téma kytičky. Pro maminky rady pro zdravý životní styl. Klub zdraví Lhotka. Vstup volný.
16.30–18.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3-99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). MC Balónek.

Čt 12.

9.00-12.00 hod. OBCHODNÍ DOVEDNOSTI
Začínáte podnikat a chcete najít správnou cestu k zákazníkovi?
Podnikáte už delší dobu a obáváte se provozní slepoty? Jste zkušený obchodník a chcete si ověřit, na jaké úrovni jsou vaše obchodní
kompetence, jak hodně jsou účinné? Pro vás všechny je ideální
kurz s Alenou Zborníkovou. Baby Office.

9.00-12.00 hod. JAK PRACOVAT SE STRESEM
Objasníme vám, k čemu všemu je užitečné mít mysl přítomnou –
být tady a teď, všímat si toho, co se děje právě teď se mnou, ve
mně a v mém okolí. Baby Office.
18.00–19.00 hod. ORIENTÁLNÍ TANEC ZEJMÉNA PRO
TĚHOTNÉ
V rámci projektu Společně, vstupné zdarma. Rezervace a více informací na tel.: 730 805 850. MC Balónek.
19.00–21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Zpěv je základní přirozeností člověka. Chcete-li, aby se zpívání stalo opět součástí vašeho života, začněte třeba s mantrami. Jsou jednoduché, přinášejí sílu a radost a léčí duši i tělo. Můžete zpívat
anebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. Nutná rezervace.
Centrum Dajána.

Pá 6.

So 14.

Každý čt

18.00 hod. BĚŽECKÁ ŠKOLA MČ PRAHA 4
Krčský les, U Labutě.

Čt 5.

9.30–10.30 hod. SCHŮZE AKTIVNÍCH RODIČŮ
Chcete se zapojit do chodu našeho MC, máte chuť se realizovat?
Přidejte se mezi nás. Pro veřejnost herna uzavřena. MC Balónek
10.30 hod. PIETNÍ AKT - KONEC 2. SV. VÁLKY
Národní hřbitov na Spořilově.
10.30–11.30 hod. BESEDY S KLÁRKOU
Novinky v oblasti výživy a péče o děti. MC Balónek.

9.30–15.00 hod. JARNÍ FOCENÍ V MC S PAVLEM ADAMEM
Využijte jedinečné možnosti jarního focení v našich prostorách. Rezervujte si svůj čas na e-mailu: adamfoto@adamfoto.cz. MC Balónek

So 14.–ne 15.

10.00–18.00 hod. OPEN HOUSE PRAHA

Festival architektonických staveb. Info na str. 15

Ne 15.

13.00–15.00 hod. INTUITIVNÍ KRESBA
Přijďte si utřídit myšlenky s kresbou, kterou nikdo nebude hodnotit.
Workshop. Cena: 199 Kč / osoba. Café Start.

Po 16.

9.00 hod. ZÁPIS DO PŘÍMĚSTSKÉHO ŠKOLKOVÉHO TÁBORA
Prázdniny v Praze jsou nuda? S Ekoškolkou Rozárkou se nudit nebudete. Příměstský tábor pro děti od 3 do 7 let. Flexibilní čerpání
permanentek, kvalitní zázemí, lesní pedagogika, Začít spolu. Zapsat
se můžete na e-mailu: eva.surova@podhoubi.cz
16.00 hod. TEMPO V TEMPU
Náborová fotbalová akce pro kluky a děvčata od čtyř do dvanácti
let na hřišti FC Tempo Praha v ulici Ve Lhotce. Info na www.fctempo.cz nebo na tel. 603 860 444, 606 855 136.

Út 17.

15.30–17.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3-99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). MC Balónek.
18.00–19.30 hod. JAK ZHUBNOUT A BÝT FIT
Přednáší: MUDr. Milan Moskala, Institut pro zdraví a rodinu. Vstupné dobrovolné. Klub zdraví Lhotka.

Út 17.–út 31.

EVA MANSFELDOVÁ–MOJE ZAHRADNICTVÍ
Prodejní výstava obrazů z posledního období. Výstava Evy Mansfeldové (1950) představuje soubor obrazů květin zpracovaných se
značnou dávkou stylizace. Druhou polohou její tvorby jsou čistě geometrické abstraktní obrazy. Galerie eS, Nuselská 5, www.esgalerie.cz, otevřeno po–pá 10.00–18.00 hod.

St 18.

9.30–11.30 hod. TRADIČNÍ ZÁVODY ODSTRKOVADEL
A ODRÁŽEDEL
Pro děti ve věku cca 2-4 roky. MC Balónek.
16.00–18.00 hod. CYKLOZÁVODY
Sportovní a zábavné odpoledne pro malé sportovce ve věku cca
5-10 let. MC Balónek.
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER + KONCERT
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vám ukáží, jak se pomocí zvuků a vibrací zbavovat stresu a napětí, harmonizovat tělo a duši
a léčit různé nemoci. Nutná rezervace. Centrum Dajána.
20.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY–DECOUPAGE
Přijďte si odekorovat svíčku či rámeček. MC Balónek.

St 18. a 25.

9.00–10.30 a 18.00–19.30 hod. TIME OUT DOOR
Cvičení v parku Na Pankráci. Info na str. 15

Čt 19.

16.00 hod. KONCERT
V kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici se uskuteční vystoupení žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby
proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné
flétny za klavírního doprovodu pedagožky I. Christové Nikolové.
Vstup volný.

Pá 20.

9.30–17.00 hod. JARNÍ FOCENÍ V MC S JANOU ABELSON
Využijte jedinečné možnosti jarního focení v našich prostorách. Rezervujte si svůj čas na mailu: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
10.00 hod. KURZ ZDRAVÉHO PŘEBALOVÁNÍ ANEB MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
Proč používat v dnešní době látkové pleny? Praktická ukázka různých druhů plen a jejich použití. Rezervace a info na e-mail: poradkyne.eva@seznam.cz. MC Balónek.

Pá 20. – so 21.

VÝROČNÍ KONCERT SKUPINY TŘI SESTRY
Oslava 31. narozenin je opět v areálu A-parku ledárny Braník a po-
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gratulovat přijde mnoho hudebních hostů. Doprovodný program,
občerstvení. Info na www.trisestryopenair.cz.

So 21. 10.00–19.00 hod.
a ne 22.

10.00–18.00 hod. EZOTERA
Festival alternativní i klasické medicíny, přednášky, prodejní výstava. Hala TJ Pankrác, u stanice Pražského povstání. Vstup volný. Info na www.festivalmilujsvujzivot.cz, tel. 608 377 573, festiv@ezotera.cz.

So 21.

19.00 hod. KONCERT FILMOVÉ HUDBY
Kongresové centrum. Info na str. 15.

Po 23.

15.30–18.00 hod. ZVÍŘATA NEZNÁMÁ I ZNÁMÁ - IV. –
MLÁĎATA
Zábavné a poučné odpoledne pro celou rodinu pořádané ve spolupráci
s Čs. svazem ochránců přírody. Beseda, výtvarná dílna a mnoho dalšího.
Rezervace na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek
19.30 hod. OMER KLEIN TRIO
Koncert Omera Kleina, virtuózního pianisty, bandleadera a skladatele. Vstupenky za 250 Kč si můžete objednat na e-mailu: HYPERLINK "mailto:objednavka@jmw.cz" objednavka@jmw.cz, vstupné
na místě 300 Kč. Nuselská radnice, Táborská 30.

Út 24.

13.00-14.30 hod. CHCETE, ABY SE VAŠE DÍTĚ LÉPE SOUSTŘEDILO?
Přijďte si poslechnout přednášku o mindfulness – všímavosti,
schopnosti mysli, kterou se může naučit i vaše dítě. Přednáška pro
rodiče, vstup zdarma. Baby Office.
16.00 hod. ZDRAVÁ VÝŽIVA (PRO TĚHOTNÉ)
Beseda v rámci projektu Společně, vstupné zdarma. Rezervace a více informací na tel.: 730 805 850. MC Balónek.
18.00–19.00 hod. CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC
WALKING
Výuka nenáročné chůze s hůlkami, pro všechny věkové skupiny.
Možnost zapůjčení hůlek. Zakončení bude s nápojovým pohoštěním. Sraz Klub zdraví Lhotka. Rezervace na 733 761 059,
www.klubyzdravi.cz, radostnyzivot.eu. Vstupné dobrovolné.

St 25.

10.00–18.00 hod. S KOČÁRKEM PRAHOU
Rodinný happening. Žluté lázně. Info na str. 5.
10.00–11.30 hod. SOUROZENECKÉ VZTAHY
Další z besed s psycholožkou a psychoterapeutkou Veronikou Valentovou na témata, která vás zajímají. Rezervace a info na e-mailu: ver.valentova@email.cz. MC Balónek.
16.30–18.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3-99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). MC Balónek.
19.30 hod. CESTOVATELSKÝ VEČER: IRÁN
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění, které bude doplněno
projekcí fotografií. Vstupné dobrovolné. Café Start.
20.30–22.00 hod. VEČERNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY – PAPÍROVÉ TVOŘENÍ
Přijďte si vytvořit zajímavou dekoraci či přáníčko z papíru. MC Balónek.

Čt 26.

9.00-12.00 hod. SELFMANAGEMENT ANEB KDO JSEM
A KAM JDU
Cílem semináře je naučit účastníky/ce na základě vlastního poznání
lépe chápat sebe i ostatní, umět pracovat s vlastní jedinečností a dokázat tak být více v souladu po stránce osobní i pracovní. Baby Office.
9.00–11.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky, programu Začít spolu
a lesní pedagogice. Pro děti od 2 do 7 let. Kontakt: eva.surova@
podhoubi.cz, 777 123 690.
16.00–17.30 hod. ZA HMYZÁKY DO BRANICKÉ TŘEŠŇOVKY
Vycházka se zkušeným entomologem za hmyzem branické Třešňovky vhodná pro celou rodinu. Budeme mít lupy, síťky, pinzety
a spoustu nadšení. Sraz v 16 hod. u informační tabule při vstupu do
Třešňovky od ulice Psohlavců. Info na: hana.weiser@podhoubi.cz,
tel.: 774 448 123.
18.00–19.00 hod. ORIENTÁLNÍ TANEC PRO TĚHOTNÉ
V rámci projektu Společně, vstupné zdarma. Rezervace a více informací na te.l: 730 805 850. MC Balónek.

Pá 27.

10.00 - 13.00 hod. KURZ ZÁZRAK KOJENÍ
Nejčastější potíže a jejich řešení. Praktický nácvik. Rezervace
a podrobné informace na e-mail: poradkyne.eva@seznam.cz.
MC Balónek.

Út 31.

14.00 hod. HABROVKA PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Společenská akce. Info na str. 15.
15.30–17.30 hod. KLUB STOLNÍCH SPOLEČENSKÝCH HER
Pravidelné setkávání pro všechny ve věku 3-99 let s možností vyzkoušení nejrůznějších her (i v angličtině). MC Balónek.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.Facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, sídliště Krč, po–ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra)
Přihlášky a rezervace na tel.: 721 040 045, akce@dajanapraha.cz
Info na www.dajanapraha.cz
Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení
Sulická). Info tel. 733 761 059, www.zivotazdravi.cz
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • tel.: 602 399 835
e-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
1. ne
7.30-19.00 hod. JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO
HLUBOKÉ NAD VLTAVOU určený seniorům.
2. po
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU
AMFORA – modelovací hmoty. Dílna pro volně příchozí děti
a mládež.
2. po
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA –
výroba šperků v areálu Vltavanů (Vltavanů 229, Praha–
Braník) pro volně příchozí děti a mládež.
6. pá
7.00-22.00 hod. JEDNODENNÍ VÝLET DO
REGENSBURGU – komentovaná prohlídka centra města,
osobní volno v jednom z nejhezčích evropských historických
měst.
7. so
9.00-18.00 hod. CYKLISTICKÝ DEN
V AREÁLU VLTAVANŮ – jízdy zručnosti, orientační závod,
technické dovednosti.
12. čt
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
V SEDMIKRÁSCE – ponožkáčci - pohyblivé loutky
z ponožek. Pavilon D, dílna Sedmikráska.
15. ne
8.30-18.30 hod. JEDNODENNÍ VODÁCKÝ
ZÁJEZD NA BEROUNKU – Dobřichovice - Praha

16. ne
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU
AMFORA – korálkování. Dílna pro volně příchozí děti
a mládež.
19. čt
16.00-17.30 hod. DÍLNA PRO MAMINKY hračky podle Montessori – tvorba hraček pro rozvoj myšlení
a představivosti. Dílna Sedmikráska, za pěkného počasí
tvoření v zahradě. Hlídání dětí zajištěno.
20. pá
17.00-19.00 hod. PRAHA PLNÁ HUDBY
aneb hudební akademie 2016 – závěrečný koncert dětí
z hudebních kroužků táborová kytara, rocková kytara, flétna
a bicí. Vystoupení kapely HOBBY BAND a nových hudebních
objevů a hostů.
21. so
13.00-18.00 hod. FIT & SLIM v Areálu
Vltavanů - akce zaměřená na zdravý životní styl.
27. pá
7.00-22.00 hod. JEDNODENNÍ VÝLET DO
MÍŠNĚ se zastávkou v Drážďanech – komentovaná prohlídka
centry měst, osobní volno.
30. po
18.00 hod. vernisáž VÝSTAVY OBRAZŮ
ÚČASTNÍKŮ VÝTVARNÝCH KURZŮ. Pavilon B, II. patro.
Výstava potrvá do 3. 6.

FESTIVAL HABROVKA VSTOUPÍ DO 14. ROČNÍKU
Zahrada kostela sv. Františka v Praze 4 již po
čtrnácté ožije díky skvělé hudbě, divadlu a bohatému doprovodnému programu. Festival proběhne ve dnech 3. a 4. června.
Hlavní hvězdou bude Donna Brown & The
Golden Gospel Pears se svým programem
Harlem Gospel. Dalším speciálním hostem
bude Mário Bihári & Vladimir 518. Kromě
hudby má Habrovka i zajímavý divadelní
program. Uvidíte premiéru barokního marionetového představení Faust v podání divadla
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Toy Machine, psychiatrický kabaret Be pozzy! divadelního spolku Antonín Puchmajer,
pouliční novinku značky Squadra Sua, poněkud pohřební Čaj lásky, nalitý Divadlem jednoho čajovníka nebo Autobus divadla Minor. Tradičně bude sobotní dopoledne věnované dětem - divadlům a workshopům. Během celého festivalu jsou prezentovány zajímavé neziskové organizace a spolky, jejichž
činnost reflektuje aktuální společenská témata.
(red)

Ilustrační foto: Barka Fabiánová

akce

31. 5. HABROVKA PŘÁTELSKÁ RODINĚ DOST SLUŠNEJ DEN S PRAHOU 4

Kampaň Za slušnost na cyklostezkách vyvrcholí Dost Slušným Dnem,
akcí pro malé i větší děti i jejich rodiče, která proběhne 4. června od
13 hodin. Těšit se můžete na soutěže, hry, zábavnou show a také muziku. Odpoledne se můžete potkat
s Hankou Kynychovou a poslech-

nout si objev roku Evropy 2 Sebastiana. Akce bude probíhat v Hobby
centru 4 v nově otevřeném areálu Vltavanů (bývalé Kroužky na Vltavě),
na cyklostezce mezi Braníkem a Modřany. Program bude připraven také ve
viničním Altánku v Praze 12. S kampaní Za slušnost na cyklostezkách se
můžete setkat od dubna do června
v Praze 4. Jejím cílem je přimět účastníky pozemní komunikace k ohleduplnějšímu a bezpečnějšímu chování.
Více informací na facebook.com/
DostSlusnejDen. 
(red)

CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM ZAČÍNÁ
Ilustrační foto: MČ Praha 4

Již popáté se uskuteční v příjemném prostředí zahrady u kostela sv.
Františka z Assisi, v ulici U Habrovky (nedaleko stanice metra Budějovická), odpolední akce pro děti, rodiny i dříve narozené. „Habrovka přátelská rodině“. „Ráda
bych občany naší městské části
Praha 4 pozvala, aby si přišli

31. května od 14.00 hodin užít krásnou atmosféru tohoto místa. Pro
děti zde bude opět zajištěn bohatý
program, různé hry a soutěže, ale
bavit se určitě budou všichni.
K poslechu bude hrát živá hudba
a k dispozici bude též občerstvení,“ říká Iva Kotvová (Trojkoalice/
SZ), zástupkyně starosty.
(red)

KONCERT FILMOVÉ HUDBY
Sledujete rádi filmy? Jistě vám po
odchodu z kina nebo zhlédnutí vašeho oblíbeného snímku zůstávají
v uších poutavé melodie, které děj
doprovází. Tyto skladby už ale nemusíte poslouchat jen doma.
Přijďte si je vychutnat v podání
Pražského filmového orchestru
s dirigentem Jiřím Koryntou naživo do Kongresového centra Praha
v sobotu 21. května od 19.00 hod.
Při vystoupení nebude chybět sbor

Pražských pěvců a dětského pěveckého sboru Paleček pod vedením sbormistrů Stanislava Mistra
a Šárky Mistrové.
Vstupenky na tento a ostatní
koncerty rezervujte online na
stránkách orchestru www.pfo.cz/
koncerty, popřípadě telefonicky na
číslech (+420) 731 172 038
a 605 218 387. Záštitu koncertu poskytl Petr Štěpánek (Trojkoalice/
SZ), starosta MČ Praha 4.
(red)

OPEN HOUSE OTEVŘE I PODZEMNÍ KRYT
Přes 50 architektonicky zajímavých budov a objektů otevře druhý ročník festivalu
Open House Praha 2016, který o víkendu 14.–15. května (10–18 hod.) pozve veřejnost na prohlídku běžně nepřístupných pražských staveb.
Mezi perličky letos patří budova Sazky s losovacím televizním studiem, nové sídlo společnosti AVAST v Enterprise Office Centru, Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR s novou budovou zvanou „Květák“, ale také Invalidovna,
jejíž interiéry budou letos naposledy k vidění, protože v červnu má být nabídnuta k prodeji.
Do prostor s technickým provozem bude opět nutná registrace. Jedná se
o elektrárnu Štvanice, Ústřední telekomunikační budovu CETIN, Fakultu
strojní ČVUT, smíchovský pivovar Staropramen a kryt KO17 pod Thomayerovou nemocnicí.
Většina budov bude o festivalovém víkendu otevřena oba dva dny, existují však
(red)
některé výjimky. Podrobné info na www.openhousepraha.cz. 

Time out Door – cvičení v přírodě bude probíhat během letních měsíců vždy ve středu v dopoledních a večerních hodinách v parku Na Pankráci. Místo bude vyznačeno
vlajkou. Cvičení zajišťuje MČ Praha 4 a je pro veřejnost zdarma. Jedná se o cvičení
pro všechny generace v rámci podpory zdravého životního stylu a mezigeneračního
setkávání občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 4. Cvičení povede opět
MgA. Vlasta Pechová, asistují její pokročilí žáci. Účastníkům cvičení budou poskytnuty i výukové materiály. Časy: 9.00 až 10.30 hod. - senioři a rodiče na rodičovské
dovolené. Cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizující cvičení
I t’in t’ing, prvky Chi kung a Taiji. 18.00–19.30 hod. mladší a střední generace. Po
protažení se budete věnovat dechovému cvičení I t’in t’ing a základům Taiji. Ukážete
si i dynamičtější cvičení ve dvojicích a cvičitelka představí Taiji jako cvičení pro zdraví
i jako bojové umění. Termíny: 18. a 25. 5.; 1., 8., 15., 22. a 29. 6.; 13. a 27. 7.; 3.,
10., 24. a 31. 8.; 7. a 14. 9. Info na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma.  (red)

Městská část Pra ha 4
s i Vá s d o v o l u j e p o z v a t n a

KONCERTY
na Nuselské radnici
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 4

19. května 2016, 17 hodin,
Jaro budiž pochváleno
Česká muzika Jiřího Pospíšila
Vstupenky na koncert v ceně 50,- Kč v prodeji
na pobočce Czechpoint v budově Úřadu MČ Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

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

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu

Světový den zdraví lákal na
zajímavé ukázky i informace
se o něm dozvědět široká veřejnost. Z počátku
jednotlivá pracoviště oblehli středoškoláci, kterých bylo dohromady na dvě stovky, a v odpoledních hodinách pak přicházeli i další návštěvníci, kterých ale bylo o něco méně, což je trošku
škoda. Nám se nejvíce líbilo měření CO v dechu,
neunikli jsme ani měření tuku v těle a kontrole
tlaku, nechali jsme si opravit a vyčistit brýle
a o správném čištění zubů jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. Ženy i dívky zaujalo samovyšetření prsu či to, čím se dá nahradit nadbytek soli
při přípravě pokrmů. 
(red)

Dne 11. 5. oslaví 80. narozeniny

Josef Hruška ze
Spořilova
Léta stále běží, ale na tom nezáleží,
protože Ty jsi stále svěží!
Hodně zdraví přejí Libuše, Radek,
Dita, Lukáš a David
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

VZPOMÍNKA NA
SPISOVATELE

Foto: MČ Praha 4

Dne 4. května by se dožil 90 let spisovatel Petr Hořec
(zemřel v září 2002), který dlouhou dobu žil a tvořil
v ulici Pod Terebkou a v Praze 4 vystudoval gymnázium
v Ohradní ulici. Již jako student tíhnul k divadlu. Za
svého života se setkával s předními českými herci a herečkami a o jejich životě napsal několik knih. Mezi jeho
nejznámější díla patří Jaroslav
Marvan (Nejen o sobě), Josef
Bek (Každý den radost, Toulavý den) a jiné. Dále napsal autobiografickou publikaci Paměti lupiče vzpomínek a na
sklonku života vydal tři díly
Sebraných spisů.
(md)

Ve třech sálech historické budovy Nuselské
radnice proběhla 6. dubna interaktivní osvětová
akce, kterou se čtvrtá městská část tradičně připojuje k podpoře Světového dne zdraví. Letos se
nesla v duchu rizik a jejich prevence ve vztahu
k životnímu stylu. Za účasti radního Hl. m. Prahy Radka Lacka a po krátkých úvodních slovech
předsedy komise MA21 Tomáše Hrdinky (ANO
2011) a zástupkyně starosty MČ Praha 4 pro oblast zdravotnictví Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ)
a zástupců všech organizací, které se zde prezentovaly, měla možnost si v průběhu celého
dne své zdraví zkontrolovat a hodně zajímavého

■ Spisovatel Petr Hořec na vernisáži své

PŘIJĎTE SE PRAVIDELNĚ PROJÍT!

Vyšehradským
hřbitovem provedou
žáci ZŠ Křesomyslova

Populární lekce Nordic Walking pro
seniory z MČ Praha 4 probíhají i letos
dvakrát týdně. Všechny lekce mají občané Prahy 4 ve věku nad 50 let (vč.
zapůjčení holí) zdarma!
Na začátku každé lekce probíhá
protažení a zahřátí těla. Poté následuje ukázka chůze a pak, pod dohledem
instruktorů, samotná lekce. Díky přítomnosti dvou instruktorů si můžete
vybrat náročnost, která odpovídá vašim pohybovým a zdravotním možnostem. Na závěr probíhá opět krátké
protažení.
Na sebe se doporučuje pohodlné
■ Před každou vycházkou je nutné se rozcvičit. Foto: PT
oblečení odpovídající počasí a sportovní obuv (tenisky). Obuv by neměla být přes kotníky. Nejvhodnější zavazadlo je malý batoh nebo
ledvinka. Nezapomeňte si alespoň malou lahev s pitím, případně svačinku. „Nordic Walking je společenským sportem, kterému v Praze 4 holdujeme od roku 2009. Při chůzi se dá komunikovat, takže
se můžete těšit na aktivně trávený čas s dalšími lidmi,“ zve zastupitelka Lucie Michková (ODS), která poukazuje především na pozitivní aspekty pohybu: „Člověk, který pravidelně chodí, může očekávat zlepšení zdravotního stavu a hybnosti.“
SRAZY
Úterý 15.00–16.00 hod. HODKOVIČKY, sraz u „zahradnictví“ u zastávky tramvaje Nádraží Braník.
Lekce probíhají pravidelně až do konce října s výjimkou prázdninových měsíců.
Čtvrtek 15.00–16.00 hod. KRČSKÝ LES, sraz pod Thomayerovou nemocnicí, u restaurace „U Labutě“.
Lekce probíhají pravidelně až do konce listopadu.
Lekce pro MČ Praha 4 vedou instruktorky Právě teď! o.p.s. Kontaktní osoba: Iveta Luxová,
tel.: 603 852 715. 
(red)

knihy o herci Jaroslavu Marvanovi. Foto: archiv PH

Vyšehradský hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla je
od 19. století pohřebištěm nejvýznamnějších českých osobností. Na východní straně hřbitova se nalézá též společná hrobka nejvýznamnějších národních osobností – Slavín. Prohlídka hřbitova se koná
2. 6. od 13.00 hodin a seniory budou opět (již potřetí) provázet žáci ze ZŠ Křesomyslova. Můžete se
těšit na téměř profesionální výklad žáků. Přihlásit
se lze od 23.5.
(red)

POMOZTE DRUHÝM
Senior fitnes je zájmovou organizací, ve které uplatníte zkušenosti z předchozí praxe, nebo nové zkušenosti získáte
a pomůžete jiným lidem. Přihlášku zašlete na e-mail seniorfitnes @seznam.cz, nebo ji předejte na cvičení: A. Böhmovi
v TJ Sokol Spořilov, Severozápadní VI, č. 1668, po 12-13
hod. a v TJ Sokol Michle, Pod Stárkou 4, st 12-13 hod.; st
11.50-13.40 hod. M. Jakoubkové u bazénu v Podolí nebo
E. Ondríkové v KC Novodvorská, Novodvorská 151, po
9.30-10.30 hod. Info na www.seniorfitnes.cz.
(red)
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Foto: MČ Praha 4

senioři
PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
květen
Cyklus 4 přednášek věnovaný Karlu IV. – 3. část 3. 5. od 14.00 h., malý sál NuKarel IV. - otec
selské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 4.; 50 míst

Národní památník na Vítkově – prohlídka
s průvodcem

5. 5. od 10.00 h., sraz u vchodu

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 4.; 35 míst, vstupné 80 Kč

Neseďte doma IV. – koncert
Dolce Vita – galakoncert

5. 5. od 14.00 h., slavnostní sál
Nuselské radnice

výdej vstupenek 26. 4. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 120 míst

Salmovský palác - „Umění klasicismu a ro- 10. 5. od 10.00 h., sraz Hradmantismu“ - prohlídka obrazů NG s komento- čanské nám. 2, Praha 1
vaným výkladem

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 2. 5.; 20 míst; snížené vstupné
80 Kč/os.

Park s usedlostí Bertramka – prohlídka
s průvodcem

12. 5. od 14.00 h., sraz před
vchodem, Mozartova 2

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od
2. 5.; 35 míst; snížené vstupné 50 Kč/os

Malý okruh Pražským hradem – prohlídka
s průvodcem (půldenní akce - cca 4 -5 hodin)
ve vstupence obsažen vstup do: katedrály sv. Víta,
Královského paláce, podlaží s Vladislavským sálem,
baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky

17. 5. od 10.00 h., sraz u sochy
Masaryka na Hradčanském
náměstí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 9. 5.; 35 míst; vstupné
250 Kč/os.; senioři nad
65 let - 125 Kč

Kostel Panny Marie Sněžné a Františkánská
zahrada – prohlídka s průvodcem

19. 5. od 10.00 a 13.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
před kostelem, Jungmannova 18 od 9. 5.; 2x30 míst; dobrovolné
vstupné 30 Kč/os

Pojďte s námi na Cibulku! – procházka
s průvodcem

19. 5. od 14.00 h., sraz na stani- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
ci. tramvaje 9 - Poštovka
od 9. 5.; 35 míst

Turnaj v minigolfu

24. 5. od 13.00 h., sraz Nad Lesním divadlem, Sídliště Novodvorská

Vrtbovská zahrada - jedna z nejkrásnějších
barokních zahrad v Praze – procházka
s průvodcem

26. 5. od 10.00 h., sraz před ob- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
jektem, Karmelitská 25
od 16. 5.; 35 míst; vstupné senioři
55 Kč/os.

Habrovka přátelská rodině – zábavné odpoledne s hudbou a doprovodnými aktivitami

31. 5. od 14.00 h., u kostela sv. bez přihlášek
Františka z Assisi v ulici U Habrovky (Krč)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 16. 5.; 24 míst

červen
Procházka s výkladem - Slavín a Vyšehradský hřbitov

2. 6. od 13.00 h., sraz před bazi- přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
likou Petra a Pavla na Vyšehradě od 23. 5.; 35 míst

Botanická zahrada Troja – prohlídka
s průvodcem

7. 6. od 10.00 a 11.15 h., sraz
u pokladny Jih (nejblíže ZOO)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 30. 5.; 2x 25 míst; zvýhodněné
vstupné 45 Kč/os., od 70 let 10 Kč

Trojský zámek – prohlídka s průvodcem
(opakování)

9. 6. od 14.00 h., sraz před
vchodem do zámku

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128 od
30.5.; 30 míst; vstupné senioři 30 Kč

Senior Hobby klub

Hobby klub – Bartákova ul. 1200/4
Amfora – ul. Pujmanové 9

Pravidelné aktivity:
Út 10.00-11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI v přízemí pavilonu A Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.

12., 19. a 26. 9.30–11.00 hod. STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Vstup zdarma.

Čt 9.00-11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
V květnu ZVEME NA AKCE:
5. 9.30–10.30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY –
ukázková hodina v Senior Hobby klubu. Vstup zdarma.
6. 7.00-22.00 hod. Jednodenní výlet do nádherného
historického REGENSBURGU - komentovaná prohlídka centra města, osobní volno. Cena 550 Kč.

27. 7.00-22.00 hod. Jednodenní MÍŠEŇ se zastávkou v DRÁŽĎANECH - komentovaná prohlídka center měst, osobní volno. Cena 550 Kč.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našich akcí. Věříme, že byli spokojeni a že Senior Hobby klub
opět začnou navštěvovat od října.
Připravujeme:
25. 6. jednodenní výlet do Hrádku u Nechanic
27. 5. jednodenní výlet do Žleb
21.-28. 8. pobytový zájezd do Lednice na Moravě

Na akce je omezený počet míst, proto je nutná rezervace v klubu Amfora (tel.: 241 731 510, linka 21 nebo 602 507 510).

PROHLÍDKA
barokní
ZAHRADY
Vrtbovská zahrada je barokní terasovitá zahrada
italského typu, která patří mezi nemovité kulturní památky I. stupně zapsané na seznamu
UNESCO. Leží spolu s dalšími třemi barokními
zahradami, Vratislavskou, Schőnborskou a Lobkovickou, na svahu Petřína a je považována za
jednu z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad. Nese své jméno po svém zakladateli, majiteli zdejšího paláce a vinic Janu Josefu
z Vrtby, který ji nechal vystavět na počátku
18. století podle návrhu českého barokního architekta Františka Maxmiliana Kaňky. MČ Praha 4
zajistila prohlídku zahrady s průvodcem pro seniory na 26. 5. od 10.00 hod. Přihlášky přijímány od 16. 5.
(md)

OKRUH PRAŽSKÝM
HRADEM
MČ Praha 4 nabízí svým seniorům jedinečnou možnost
více než čtyřhodinové procházky Pražským hradem
v doprovodu dr. Havlovcové. Podíváte se do katedrály
sv. Víta, do Královského paláce a též do baziliky sv. Jiří.
Rovněž si prohlédnete podlaží s Vladislavským sálem
a projdete se Zlatou uličkou. Pokud se cítíte dostatečně
zdatní na tuto náročnou procházku, která se uskuteční
17. 5. od 10.00 hod., přihlásit se můžete na bezplatné
lince 800 100 128 od 9. 5.
(md)

VYPRAVTE SE ZA
MOZARTEM
Letos si připomínáme
260. výročí narození
Wolfganga Amadea Mozarta. U příležitosti tohoto jubilea připravila MČ
Praha 4 pro své seniory
prohlídku usedlosti Bertramka, a to 12. 5. od
14.00 hodin. Ta dnes
slouží částečně jako muzeum, s tematikou zdejšího pobytu Wolfganga
Amadea Mozarta u manželů Duškových a s původní koncertní síní. Budova se nachází v Mozartově ulici č. p. 2 na Smíchově. Vstupné pro
seniory je 50 Kč za osobu. Počet míst je omezen
a je třeba se včas přihlásit na bezplatné telefonní
lince 800 100 128, a to od 2. 5.
(md)
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květen

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4–Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. ne 19.00
		
3. út 19.00
4. st 19.00
		
5. čt 19.00
6. pá 19.00
8. ne 19.00
9. po 19.00
10. út 19.00
11. st 19.00
12. čt 19.00
14. so 19.00
15. ne 19.00
16. po 19.00
17. út 19.00
18. st 19.00
19. čt 19.00
20. pá 19.00
22. ne 19.00
23. po 19.00
24. út 19.00
25. st 19.00
27. pá 19.00
28. so 19.00
29. ne 19.00
30. po 19.00
31. út 19.00

Špinavý obchod
– Divadlo BOSKI - zadáno
Já, Francois Villon
Špinavý obchod
– Divadlo BOSKI - zadáno
Shylock
Dědicové
Manželské vraždění
Paní plukovníková
Musíme si pomáhat
Na dotek
Shylock
Poslední aristokratka
Generálka
Na dotek
Práskni do bot
Paní plukovníková
Poslední aristokratka
Poslední aristokratka
Poslední aristokratka
Dědicové
Poslední aristokratka - zadáno
Shylock
Práskni do bot
Charleyova teta
Generálka
Takový žertík
Tři v tom

kultura/společnost

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
1. ne 20.00 SOPHIA + PLANETY - koncerty.
2. po 18.00 	Miroslav Korbel
		– fotografie - vernisáž
3. út 19.00 	Feng-šuej – pro partnerství.
		
Přednáška Mileny Moudré.
4. st 19.30 	Room - kinokavárna
10. út 19.00	Mravenčí pohádka, Ach ty konce
		
pohádek - A. Mikulka a Kolo se
		zlatými ráfky – Z. Svěrák. ZUŠ Modřany
11. st 19.30 	Trabantem do posledního dechu
		- kinokavárna
12. čt 19.00 	Přednáška o architektuře
		s Davidem Vávrou. Tentokrát
		
na téma Architektonické cesty.
15. ne 19.00 	Mnohochuť – Literární čtení
		
Soňi Čapkové. Dobrovolné vstupné.
		Občerstvení zdarma.
16. po 20.00 	Lemura a Ti3 – koncert
17. út 19.30 Besídka 2016 – tradiční představení
		divadla Sklep
18. st 19.30 Besídka 2016
19. ne 19.30 	Výběr z Besídek
24. út 20.00 	Cadillac a Pavel Sedláček
25. st 19.30 	Kinokavárna – Gangster Ka: Afričan
28. so 19.00 	Hrobka s vyhlídkou
		– detektivní komedie divadla Viníci
30. po 18.00 	Klára Marešová a Jakub Řídký
		– vernisáž
31. út 19.00 	Hrobka s vyhlídkou

Divadlo Na Fidlovačce

Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040, e-mail: pokladna@fidlovacka.cz

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz

On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt a Ticketpro.
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci na měsíc přespříští.

2. po 19.30 Dům čtyř letor činohra - DERNIÉRA
3. út 19.30 Dohazovačka - činohra
4. st 19.30 Magor - činohra
5. čt 19.30 Eva tropí hlouposti- činohra
7. so 15.00 Magor - činohra
9. po 10.30 Babička - činohra
10. út 10.30 Rok na vsi - činohra
11. st 19.30 Magor - činohra
12. čt 19.30 Jeptišky - muzikál
13. pá 19.30 Dohazovačka - činohra
14. so 15.00 Dokud se zpívá ještě se nezavřelo
		- zpěvoherna
15. ne 19.30 Eva tropí hlouposti - činohra
17. út 19.30 Dohazovačka - činohra
18. st 19.30 Eva tropí hlouposti - činohra
19. čt 19.30 Magor - činohra
20. pá 19.30 Techtle mechtle - činohra
21. so 15.00 Jeptišky - muzikál
23. po 19.30 Magor - činohra
26. čt 19.30 Až naprší a uschne - činohra
28. so 19.30 Nerušit, prosím - činohra
31. út 19.30 Jen žádný sex - činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
3. út
4. st
6. pá
9. po
19. čt
20. pá
21. so
25. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Plný kapsy šutrů - činohra
Tři holky jako květ - činohra
Můj báječný rozvod - činohra
Nejlepší kamarádky - činohra
Tři holky jako květ - činohra
Plný kapsy šutrů - činohra
Můj báječný rozvod - činohra
Nejlepší kamarádky - činohra

VYHRÁLA NÁDIVKA SE ŠPENÁTEM
Ve stánku Slow Food Prague na spořilovských farmářských trzích proběhla soutěž
o nejlepší spořilovskou nádivku. Na základě hodnocení návštěvníků trhu první místo
získala nádivka Jitky Novákové - se špenátem a lehce pikantní italskou klobáskou
salsicciou (viz níže vítězný recept).
Druhé místo obsadila nádivka Evy Jelínkové, která nezapřela své maďarské kořeny
a nádivku naservírovala v paprikovém
lusku, a 3. místo si vydobyla nádivka Evy
Rýznerové ve formě srnčího hřbetu, plněná
vařeným vejcem a ochucená divokými bylinami.
(red)

Vítězný recept
· 250 g veky, nakrájené na kostičky
· 450 g italské klobásy salsiccia (zakoupíte ve
specializovaných italských obchodech)
· 500 g mraženého listového špenátu
· 4 vejce, rozšlehaná vidličkou
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■ První cenu, koš plný českých jablek, předala
radní Prahy 4 Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.)
jednoznačné vítězce 2. ročníku nádivkového klání
Jitce Novákové. Foto: Eva Rýznerová/ Slow Food® Prague

· 80 g parmezánu, nastrouhaného
· čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek
· 2 lžíce strouhanky + 2 lžíce parmezánu na posypání povrchu nádivky · plátky másla
Salsicciu propíchejte vidličkou a uvařte ve vodě doměkka.
Oloupejte střívko a salsicciu vidličkou rozmělněte. Špenát
nechte povolit a pak ho vhoďte do vroucí vody. Deset mi-

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 poskytuje
péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku nebo
zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na www.
sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.

Po 2., 16. a 30. 15.00–18.00 hod. KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu. Restaurace
Michelský dvůr.
Út 10. 11.00–18.00 hod. SPECIALITY Z CHŘESTU
Přijďte ochutnat chřest připravený tradičními i neobvyklými
způsoby do restaurace Michelský dvůr.
Út 17. 15.00–21.00 hod. KREATIVNÍ PODVEČER
A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro dobročinné
obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka projektu Korálek ke
korálu. Registrace: dfejtkova@centrum.cz. Restaurace
Michelský dvůr.
Út 17. 9.30–22.00 hod. BAZAR LADY SUE RYDER
v Café Jedna
Tradiční charitativní módní bazar, kde si můžete nakoupit
zajímavé a originální oděvní kousky, doplňky, retro kousky,
dárkové předměty za báječné ceny! Výtěžek z bazaru bude
určen na financování péče o seniory v Domově Sue Ryder. Od
19.00 hod. vystoupení kapely His mistress´s voice. Kavárna
Café Jedna, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7.

FIDLOVAČKA ZVE NA
KONVERZAČNÍ KOMEDII
Úspěšná hra Magor amerického autora Larryho
Shua byla uvedena poprvé v roce 1981, o několik
let později v ní v londýně exceloval představitel
Mr. Beana, komik Rowan Atkinson.
Na Fidlovačce měla premiéru 22. dubna
a v hlavních rolích, pod taktovkou režiséra Martina Vokouna, hrají Jakub Slach, Marie Doležalová
a Lukáš Rous. Hra pojednává o mladém architektovi, kterému ve Vietnamu zachrání život americký
voják Rick.
Když ho Rick přijede navštívit, ukáže se, že je to
„magor", bez špetky sociální inteligence a taktu... 
(red)

nut povařte, potom vodu sceďte a špenát nechte řádně
okapat. Veku přelijte našlehanými vejci, přidejte k ní uvařenou salsicciu, vyždímaný špenát, parmezán a muškátový květ. Směs promíchejte a přemístěte do zapékací nádoby vyložené pečicím papírem. Posypte směsí strouhanky a parmezánu a poklaďte plátky másla. Vložte do trou(red)
by vyhřáté na 180 °C a pečte 40 minut. 

inzerce
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Skupina Alzheimercentrum® je největší a nejzkušenější poskytovatel specializované péče
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence v ČR a SR.
Náš cíl je poskytovat výbornou a smysluplnou sociální a zdravotní péči pro naše klienty
a pro tuto činnost hledáme další členy do našeho týmu v Průhonicích.
Hledáme:
• Všeobecné sestry
• Zdravotnické asistenty
• Pracovníky v sociálních službách (ošetřovatelé) zkušené i bez
kvalifikace. Školení pro veškeré pozice nabízíme v rámci zaměstnání!
Nabízíme:
• zázemí silné rostoucí společnosti
• možnost stáží v jiných zařízeních i v zahraničí
• úzkou spolupráci s ostatními 8 zařízeními skupiny Alzheimercentrum®
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• práci v organizaci, na kterou můžete být pyšní
• zaměstnanecké benefity (kvalitní stravování, vstup do Aquapalace
Čestlice, doprava do práce přímo od stanice metra Opatov, půlroční
a věrnostní odměny, atd)
Kontaktujte nás:

reditel.pruhonice@alzheimercentrum.cz nebo na telefonním čísle 774 774 060.

www.alzheimercentrum.cz

SC-361473/01
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čtyřkasportuje

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVNÍ KLUBY A JEDNOTY PRAHY 4
Beachvolejbalová akademie DOMYNO praská ve švech
Byla to velká sláva, když v roce 2012 beachvolejbalistky Sluková-Kolocová získaly na olympiádě
v Londýně 5. místo. Odstartovaly tak v tuzemsku beachvolejbalový boom, který trvá dosud
a těží z něho i Beachvolejbalová akademie
DOMYNO.
Sportovní akademii najdete poněkud schovanou stranou od Novodvorské ulice a vede ji přes
rok a půl bývalý extraligový volejbalista Martin
Šrámek. Ten si současně pronajal i beachvolejbalový areál, disponující čtyřmi hřišti, a říká:
„Máme vytyčené tři pilíře naší činnosti – beachvolejbalovou školičku, pracující s dětmi od
1. třídy, to je přibližně 60 % náplně akademie.
A pak beach pro veřejnost a pořádání turnajů.
Ve školičce je přibližně 200 dětí, což je naše interní hranice. Mohli bychom jich mít více, ale
nejdeme cestou kvantity, ale kvality. Takže bohužel už musíme další odmítat.“ Zájemci však
nemusí věšet hlavu, vždy se nějaké místo v průběhu roku uvolní. Stačí se jen průběžně ptát
a pak si domluvit bezplatnou možnost lekce
beachvolejbalu.

Dítě a písek, to jde k sobě
Akademie je rozdělena na dvě úrovně – na takzvané kroužky a na výkonnostní skupiny, od-

stupňované podle věku dětí. Ti první mají beach
jako hobby a nechtějí v něm bojovat o medaile.
Děti z výkonnostní skupiny trénují až pětkrát
týdně a naopak sní o stupních nejvyšších. Oběma skupinám se věnují kvalitní trenéři, vedle
Bc. Martina Šrámka, který je licencovaný trenér
šestkového volejbalu i beachvolejbalu, působí
v akademii jako šéftrenér i Mgr. Martin Tichý,
bývalý reprezentant ČR v beachvolejbalu a reprezentační trenér. Profesionálům pomáhají
s tréninkem studenti vysokých škol a nadějní
mladí beachvolejbalisté.
„Proč je beach nyní populární? Kromě úspěchu Kiki a Maki na olympiádě má velké plus
v dostupnosti. Základním vybavením hráčů
a hráček jsou jen tričko a šortky, v zimním období přibude neoprenové obutí, protože písek
umí zastudit. A také dítě a písek, to vždy šlo
k sobě,“ míní Martin Šrámek a dodává: „O popularitě beachvolejbalu svědčí i to, že dnešní děti začínají rovnou na písku. Ne jako dřív, kdy
většinu hráčů beache tvořili šestkoví
volejbalisté.“
Beachvolejbalový areál DOMYNO je samozřejmě dostupný i dospělým, kteří si mohou hřiště
zarezervovat pro vlastní „plácání“. Akademie
pořádá také množství turnajů nejen pro děti

KARATISTA PETR RICHTER PŘIVEZL SVĚTOVÝ BRONZ
Petr Richter z pražského klubu Karate Vision vybojoval v polském Bydgoszczu bronz na mistrovství světa asociace WSF v kategorii 16–17 let.
Šampionátu se účastnilo více než 900 závodníků
z 29 zemí.

■ Karatista Petr Richter (s modrým páskem) na stupních vítězů. Foto: archiv PR

„Petr je velmi talentovaný mladý karatista,
který do závodění dává hodně úsilí a času. Občas to má trochu náročnější v kombinaci se školou, ale děláme, co se dá. Jsem ráda, že se mu
konečně povedlo přivézt medaili z takto velkých
závodů a doufám, že je to teprve začátek jeho
kariéry,“ říká trenérka Karate Vision a mistryně
světa v karate Petra Nová.
Petr Richter je několikanásobný medailista
z mistrovství České republiky a člen reprezentace České republiky závodící v disciplíně kata.
V současné době se mu daří obsazovat medailové pozice i na zahraničních turnajích. V polovině března vyhrál mezinárodní závody v německém Zwönitzpalpokalu, a to hned ve dvou kategoriích junioři a U21. Jeho sportovní činnost
podpořila i MČ Praha 4. 
(red)

■ Beachvolejbal je dynamický sport, vhodný pro mladší i starší hráče. Foto: BAD

z výkonnostní skupiny, ale rovněž pro smíšené
páry, rodiče s dětmi, úplné začátečníky, pokročilé hráče a podobně.
A jaké jsou nejbližší plány? „Přemýšlíme
o otevření přípravky, která by byla jen pro předškoláky. Zkoušeli jsme je již dříve začlenit do
kroužků, ale nedělalo to vzhledem k jejich věku
dobrotu. Rovněž chci zintenzivnit spolupráci
s městskou částí Praha 4, které musím poděkovat za vstřícné jednání i za poskytnutí finančních příspěvků,“ uzavírá Martin Šrámek. Info na
www.beach.domyno.cz. 
(md)

KDO ZVÍTĚZÍ V TURNAJI
KANOEPOLA?
Již 14. mezinárodní turnaj kanoepola se odehraje
od 21. do 22. května v prostoru loděnice a kempu
TJ Kotva Braník pod záštitou starosty Prahy 4 Petra
Štěpánka (Trojkoalice/SZ). Divákům se na čtyřech
hřištích představí týmy z ČR, Německa, Polska, Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Itálie a Španělska.
Zápasy se uskuteční v sobotu od 8 do 18 hodin,
v neděli se začíná také v 8.00 hod. a finálová utkání jsou naplánována na 14. hodinu.
Nebude chybět občerstvení pro diváky a zájemci
si mohou kanoepolo i vyzkoušet v neděli odpoledne. Stačí se zaregistrovat na tj.kotva@atlas.cz nebo
během turnaje u organizátorů. Více informací na
(red)
www.kanoepolo.cz. 

VOLTIŽNÍ A PARAVOLTIŽNÍ ZÁVODY V BRANÍKU

Foto: TJ Orion
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Branický oddíl TJ Orion zve všechny milovníky koní a jezdeckého sportu na
voltižní a paravoltižní závody, které proběhnou o víkendu 7.-8. května. „Kdo
voltiž zná, ten se rád pokochá výkony těch nejlepších závodníků z celé České
republiky, a kdo o této disciplíně ještě neslyšel, bude zajisté ohromen, co cvičenci dokáží vykouzlit na hřbetě koně, v případě paravoltiže dokonce cvičenci
handicapovaní,“ zve Christina Klisari z TJ Orion. V sobotu se začíná po 8. hodině, v neděli v 9 hod., vždy v areálu TJ Orion, U Ledáren 48. Vstupné dobrovolné,
(red)
program na www.tjorion.cz. 

■ V kanoepolu hráčům nechybí zápal
pro hru. Foto: TJKB

inzerce
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ale sedadlo 3 v lóži č. 4
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Jak si představujete huma
ALŽBĚTA REJCHRTOVÁ, radní MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Většina politiků
i odborníků se
dnes kloní k názoru, že dálniční průtah Prahou je nejhrubším infrastrukturním omylem minulé
doby.
Již dlouho se slibuje náprava zahloubíme magistrálu pod zem,
proměníme ji na městskou třídu
se stromy a prostorem pro cyklisty a pěší. V roce 2012 se dokonce

městské části Praha 1, 2, 4 a 7 dohodly na společném postupu a zamítly přesun magistrály pod zem
v Praze 1 a 2. Jen by to zvýšilo
přitažlivost této dopravní tepny
pro řidiče. Škodlivé emise a hluk
by ještě narostly.
Za tu dobu, co se o zklidnění
magistrály bez výsledku diskutuje, však velmi vzrostlo její zatížení. Developeři mezitím využívali její atraktivity a ověšovali ji

ONDŘEJ RŮŽIČKA, radní MČ Praha 4, STAN - Tučňák
Na téma humanizace
magistrály zaznělo
v posledních letech
mnoho názorů,
zvláště na její vizuální podobu.
Všichni, kteří chceme nějak zklidnit tuto komunikaci, se ale určitě
shodneme, že by mělo především
dojít k regulaci dopravy, a to ve

smyslu jejího inteligentního řízení.
Jednalo by se o úseky měření, které
by podle typu dopravy určovaly
rychlost na komunikaci. Sníží se
tím emise hluku a prašnost v projížděné oblasti.
Každý den projede magistrálou
v obou směrech kolem 100 000 vozidel. Pokud tedy chceme humani-

JAROSLAV MÍTH, radní MČ Praha 4, ODS
Tzv. humanizace třídy 5. května by především měla probíhat s rozumem a se
zřetelem k dopravní stránce věci.
Bez skutečného vyřešení dopravy
pro trasu vedoucí z jihovýchodu
města do centra Prahy nikdy
k žádné humanizaci nedojde. Ne-

sdílím falešné představy těch, kteří
ještě předtím usilují o zúžení magistrály a vztyčení několika umělých bariér ve formě semaforů. Automobilová doprava je zatím pro
město nepostradatelná a její základní toky se musí řešit systémově. Jen idealističtí snílci mohou
v této souvislosti doufat, že pou-

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Humanizace třídy
5. května je zaklínadlo, které se vrací stejně jako další silná témata. Lidi dělí na dvě
skupiny. Jedna okolo této komunikace
bydlí, žije a nadává a druhá ji „jen“
využívá ke každodennímu dojíždění
do práce, s dětmi do školy, na kroužky, prostě všude tam, kam denně potřebuje, a také nadává. Samozřejmě

skupina první ji užívá obdobně, jen
má život touto komunikací více ztrpčen. Protažení dálnice do centra
opravdu nebyl dobrý nápad. Jeho
součástí ale byla i řada nerealizovaných komunikací, které by husté dopravě ulehčily. Akce jako výstavba semaforů v Praze 2 ukázaly totiž jediné.
Delší kolony na třídě 5. května auta
vyhnala na nové objízdné trasy. Jezdí
tak pod okny někomu jinému a po

stavbami přitahujícími dopravu,
zejména administrativními centry. Město jim v tom nebránilo,
další stavby již mají stavební povolení a ani rodící se nový územní plán nereguluje výstavbu
v blízkosti magistrály, naopak
předpokládá její významný rozvoj především na Pankráci a na
Roztylech.
Tomu je nutné zabránit a konečně dosáhnout toho, aby se lidem z oblastí od Pankráce po

Spořilov žilo a dýchalo lépe.
Územní plánování má jít ruku
v ruce s dopravní politikou města.
Naším vzorem mohou být mnohá
západní města, například Kodaň,
z nedávné doby i New York, kde
se rozhodli upozadit automobilovou dopravu a nabídnout vlídné
prostředí chodcům a cyklistům.
Auto je jen jeden z dopravních
prostředků a můžeme ho používat
k pohybu po městě, pokud to
opravdu potřebujeme.

zovat magistrálu, určitě bychom
měli na prvním místě navýšit kropení vozovky vodou. Vozy s cisternami by měly projíždět magistrálu
každý den, dojde tím k velkému
snížení prašnosti.
V současné době není vůbec
vhodné umístit do ulice přechody
a semafory, vytvořil by se tím tzv. žijící městský bulvár, který oblasti magistrály nijak nepomůže. Navíc by

tím došlo k zahuštění provozu a tím
pádem k vytváření kolon. Souhlasím
s tím, aby se v ulici nenavyšoval počet betonových monster a v ulici byla vysazena tzv. izolační zeleň.
Jedním z velkých mínusů je i malá
informovanost při vjezdu do Prahy.
Podél cesty je umístěna jedna informační tabule s odbočkou na Jižní
spojku, určitě by jich tu mělo být
více.

hým znepříjemněním cesty odradí
řidiče od usednutí za volant. Stačí
se podívat na Prahu 2, kde je jeden
semafor za druhým a rozhodně to
nemá za následek úbytek projíždějících vozidel. Naopak je v okolních ulicích ještě větší hluk a v důsledku i více exhalací z popojíždějících vozidel. Ke skutečné humanizaci magistrály musíme nejdříve
investovat spoustu peněz na její

zahloubení. Na povrchu pak musí
být ulice v přímém směru neprůjezdná, aby nesloužila jako náhrada „zahloubené“ magistrály. Následně bude teprve možné a vhodné vytvořit zde novou městskou
ulici s místním provozem aut,
MHD, chodců i cyklistů, včetně
přechodů a pásů zeleně. Šířka ulice přímo vybízí k tomu, aby se
z ní stal městský bulvár.

ulicích a uličkách zcela nevhodných
pro takový provoz. Nečekejme, že počet aut v Praze začne klesat, možná se
jen zpomalí nárůst. Je proto třeba
s humanizací každé komunikace,
a u takto vytížené dopravní tepny
s minimální možností kapacitních objízdných tras zvlášť, začít až v okamžiku, kdy máme auta kam poslat. Je
proto potřeba rychle dobudovat vnější
dálniční i vnitřní městský okruh a propojující radiály a otevřít na nich všech-

ny sjezdy a nájezdy. Teprve pak bude
možné ztížit průjezd nejen třídou
5. května tak, aby pro řidiče bylo příjemnější jet po okruzích a až na vhodném místě sjet nejkratší cestou do cíle. Nebo ještě lépe, nechat auto na některém z také chybějících kapacitních
P+R parkovišť a pokračovat dále
MHD. Vizi třídy 5. května jako bulváru se stromořadím, přechody a především s životem máme asi všichni. Ale
nejde to hned a za každou cenu.

VOLEBNÍ OKRSEK ROZDĚLEN
Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4 upozorňuje občany na změnu volebních okrsků. Vzhledem k tomu, že volební okrsek č. 4129 značně
přesahoval zákonem stanovený počet voličů, bylo rozhodnuto o jeho rozdělení na volební okrsky č. 4129 a č. 4130. Všichni voliči, kterých se tato změna týká, budou před začátkem voleb včas podrobně informováni. Bližší informace na www.praha4.cz.
(red)
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anizaci třídy 5. května?
vrh uprav Táborské ulice, který
není projednáván ve všech souvislostech. Požadujeme shromáždění
všech návrhů a zahájení všeobecné debaty za účasti všech městských částí a široké veřejnosti. Teprve výsledky workshopu mohou

dát základy návrhu konkrétních
opatření. Městská část Praha 4 je
nejvíce zasažena důsledky provozu na SJM, a proto musí mít rozhodující hlas při formulování dopravní a urbanistické politiky na
svém území.

pravní stavby samozřejmě uznávám,
ale bohužel most byl zneužit k tomu,
že se část obyvatel Prahy 4 rázem
ocitla nad nebo pod dálnicí.
Po humanizaci třídy 5. května
volá sociální demokracie dlouhodobě. Stále věřím, že k tomu dojde!
Strašně bych si přál, aby se z dálnice stal příjemný městský bulvár, vedle kterého se dá normálně bydlet
a po kterém se dá jet v klidu i na
kole a kde jsou přechody pro chod-

ce. Dobře vím, že základní podmínkou je dokončit městský a velký
okruh kolem Prahy včetně sítí radiál. Rád bych, aby automobily tady
jezdily „jako vlak“, tedy aby u Pražského povstání a u Kačerova byly
semafory, které by pouštěly auta
„v houfech“. Ale vrtá mi hlavou, jak
se budou do centra dostávat automobily z administrativních a bytových komplexů na Pankráci, včetně
těch, které se teprve mají stavět…

zřejmé). To by dle mého odhadu
mohlo představovat pokles počtu
Hezké téma na přecentru vyhnout, sami od sebe to
aut na magistrále až o 70 %. Tak,
mýšlení. Má předsta- však z bohulibých a ekologických
a teď co to přinese? Snížením dodůvodů dělat určitě nebudou. Je te- pravní zátěže lze počet pruhů z 3×3
va je taková, že až
bude kompletně do- dy nutné zavedením a vhodným
změnit na 1×1 plus pruh vyhrazený
stavěn městský okruh, musí se tato nastavením výše mýtného vjezd do pro kola, taxi a MHD. Zbylý prostor
investice promítnout do dopravních centra (od sjezdu na Jižní spojku
by mohlo tvořit korzo - pěší zóna
změn po celé Praze a nešťastnou
až po most Barikádníků) zpoplatpo obou stranách, lemovaná stromy
severojižní magistrálou, jíž je ulice nit. Při současné kupní síle Pražanů a podchody každých 300 metrů, na
5. května součástí, by se mělo začít. bych volil výši 200 Kč za vjezd (ne exponovaných pěších trasách by
Pokud budou mít řidiči jedoucí z ji- za den, ale za vjezd, neboť emise
mohly přibýt další semafory. Za tospojené s opakovanou cestou jsou
hu na sever a opačně možnost se
hoto stavu pak klidně může křížit

tramvajová trať z Pankráce do Nuslí
magistrálu, která už v tu chvíli žádnou magistrálou nebude, a pro
chodce nefunkční podjezd může
být v klidu zasypán. Tato pěší zóna
pak může dále pokračovat přes Nuselský most a dále k muzeu až do
Holešovic; centrum to určitě polidští. A to říkám s plným vědomím
toho, že já jako vášnivý řidič se budu muset omezit, případně za své
řidičské choutky spojené s vjezdem
do centra náležitě zaplatit.

JAROMÍRA EISMANNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09
Humanizace SJM je
téma, kterým se zabývá odborná i laická veřejnost již
mnoho let. Očekávali jsme, že se

po volbách v roce 2014 konečně
začne něco skutečně odehrávat.
Ale na výsledky, nejen my, stále
čekáme. Důsledkem nekoncepčního přístupu je například dílčí ná-

Jiří Bodenlos, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Viděli jste dětský film
Puňťa a čtyřlístek
z první poloviny padesátých let? Pokud
ne, tak doporučuji se na něj někdy
podívat. Vůbec mi nejde o scénář, kdy
parta kamarádů pátrá po pravém majiteli malého pejska a druhá parta zase hledá onoho Puňťu, ale o značné
množství záběrů starých Nuslí, a to
včetně náměstí Hrdinů a třídy 5. květ-

na. Všude jsou jenom louky, sem tam
projede auto, kluci a holky si neustále
hrají na trávě mezi domy. Vůbec nemáte dojem, že se děj filmu odehrává
v Praze. Dnes se ve stejných místech
prodírá nepřetržitá kolona hlučících
a zapáchajících automobilů. „Přání
jsme změnili ve skutečnost“ – tak
zněl jeden z titulků v Rudém právu,
když se v únoru 1973 otevíral Nuselský most. Strategický význam této do-

TOMÁŠ HRDINKA, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011

Okénko do jiné kultury: MAĎARSKO
ví tradičním způsobem v lidových krojích
a s lidovou hudbou. Zajímavé je, že jednotlivé
regiony mají velmi výrazné rozdíly v barvách
a motivech.

KULINÁŘSKÉ SLAVNOSTI LÁKAJÍ

Maďaři mají oproti svým středoevropským
sousedům mnohem větší tendenci slavit, sdružovat se a potvrzovat si svou vlastní identitu.
Za všech ročních období se v Maďarsku slaví
velké lidové festivaly.
Ať už za účelem, aby se vyháněla zima nebo přivítalo jaro, poděkovalo se za bohatou
úrodu a za sklizeň vína. Slavnosti se často sla-

Některé zvyky jsou zařazeny do seznamu
UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva. Od
jezdeckých, jejichž původ a trvání se počítá
už od dob, kdy předci přiklusali na konících
z východních stepí, přes slavnosti spojené
s vínem, masopustní veselice, velikonoční
slavnosti a slavnosti jídla.
Jedna z největších je evropská slavnost
klobás v Békéscsábě, gulášové slavnosti
i slavnost rybí polévky hálászlé v Baji, slavnost papriky v centru papriky Kalocsa a mnoho dalších.
(red)

Věděli jste, že…
Praotec Maďarů byl Magor?
Slovo Maďar (magyar) je odvozeno podle legendy od jejich praotce Magora.
Nejčastější jména jsou Arpád, Arkád a Béla?
To jsou běžná mužská jména. Taky Zoltán, István a pro
dívky Margit, Dorottya nebo Mária. Jmeniny jsou v Maďarsku hodně populární a cena květin stoupá podle toho, jak běžné jméno se slaví.
Maďarsko je placatá země?
Země je rovinatá, obzvlášť na jihu. Pár kopců je jen na severu, kde se nachází i nejvyšší místní kopec Kékes (1015 m).
Maďaři jsou velcí vlastenci?
Jsou velmi hrdí na svůj národ i jazyk. A to i díky tomu,
že ve školách mají děti povinný předmět „vlastenectví“.
Nejznámější jídla jsou guláš, perkelt a langoše?
Originální maďarský guláš není s omáčkou a s knedlíky,
jak ho známe u nás, ale spíš kotlíkovou polévkou
s bramborami.
Zdroj: cestuj-rada.cz
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Neomezené vstupy
Vacushape

890,-/měsíc

Kruhový trénink na
stolech Shapemaster

690,-/měsíc

Balíček Super Woman

(Vacushape, stoly Shapemaster,
Lymphastim, Rolletic, Vibrační plošina)

2_Tucnak_Linea_16.qxp_00 Linea08-1
31.03.16
Vstupenky
v pokladně9:40
divadla, Stránka 1

Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.czŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.

Hanusova 1537/1a, Praha 4
300 m od metra Pankrác

www.hdk.cz

1390,-/měsíc
725 907 804
www.haniel.cz

SC-361122/13

SC-361438/02

cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.			
				
Jan Vrba

ase Praha_92x63_AF.indd 1

11.04.16 15:02

Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků

Příští číslo vychází 26. května,
uzávěrka inzerce 12. května.

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte inzertní oddělení:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473

Jeremenkova 1003, Praha 4

příjímá žáky do 6.tříd se zaměřením:
1. na jazyky – němčina, francouzština, španělština
2. na informační technologie

LINEA 2016 - duben
dne 6. 6. 2016 v 8.00 hodin
Tučňák, Praha
5, do jazykové třídy je vykonání testu z anglického jazyka.
Podmínkou přijetí
Náhradní termín je možný po domluvě s vedením školy.
188 x 30Podrobnosti
mm najdete na webu školy.

www.zs-jeremenkova.cz, tel. 244 001 200.

e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-361469/05

SC-361546/01

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00;

úterý 10.00 - 14.00;

čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
SC-361464/01

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:00
V PRVNÍM PATŘE OC

PROGRAM NA KVĚTEN
3. 5. O KUBOVI A ZDRAVĚNCE
10. 5. MAMINČIN SVÁTEK
17. 5. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
24. 5. O KOČIČCE A PEJSKOVI

2. - 31. 5. 2016
POZNÁVEJ S IGRÁČKEM
CELÝ KVĚTEN HRAVÁ VÝSTAVA

7., 8. A 29. KVĚTNA
SPECIÁLNÍ
WORKSHOPY
Více na plazanovodvorska.cz
LIKE US ON FACEBOOK.COM/NOVODVORSKALAZA
SC-351841/04
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inzerce
Vokáčova

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství
Lakýrnictví

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

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-351920/04

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

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

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

www.vokacova.cz

Prodej bytů
Praha Pankrác
Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350

SC-351757/05

SC-351880/04

Š+M

MALÍŘSKÉ
VOKACOVA-inz_92x30mm-OK.indd
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

SC-351786/05

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

a

1

28. 8. 2014 16:14:42

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-351787/05

61411/02

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE

SC-351771/05

„HLEDÁM KE KOUPI
BYT V PRAZE. IDEÁLNĚ
2+KK, 2+1, I VĚTŠÍ.
Vagenknecht_44x30
5.2.2014 10:56
Tel.: 723 678 895“

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

roku 2001
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í byt ZDA
üNáhradn

SC-361554/01

SC-351810/04

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

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

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

Tel.: 724 006 275

SC-361061/03

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

MA
E ZDAR
VOLEJT

PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-351879/05

SC-351795/03

Prodej masa a potřeb pro psy
QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE



Sedlčanská 65, Praha 4
u stanice metra Kačerov
tel.: 603 223 981
www.happybarf.cz

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-351158/09

SC-351837/05

SC-361186/04

SC-351862/28
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servis

STAŇTE SE ASISTENTEM HENDIKEPOVANÝCH LIDÍ
V Praze přibývá mladých lidí s postižením, kteří odmítají žít v ústavech. Osobní
asistence je nejlevnější způsob, jak jim umožnit žít svobodně a samostatně. Asistence je také služba, která kromě podpory v běžných každodenních činnostech a nutných přesunech přináší také nečekaná propojení, přátelství a osobní
růst. Již 20 let se této činnosti věnuje obecně prospěšná společnost Asistence,
která právě rozšiřuje svou kapacitu a nabízí zapojení novým asistentkám a asistentům. Bližší informace sděluje ředitel společnosti Erik Čipera.

hatý hudební a divadelní program pro celou rodinu, zahraje například
i kapela The Tap Tap. Důležitá je pro nás i podpora drobných dárců, vyhlásili jsme Melounovou sbírku, ale melouny nesbíráme. Na www.melounovasbirka.cz můžete finančně podpořit libovolný počet asistenčních hodin. Děkujeme za každou pomoc, má to smysl! 
(red)

POJĎ ASISTOVAT!

Kolika klientům službu osobní asistence poskytujete?
V současné době je to 29 000 asistenčních hodin ročně pro více než 100 lidí s postižením. Jedná se o pestrou škálu podpory, od pomoci se vstáváním a osobní hygienou až po doprovody po městě, na úřady, k lékařům a za zábavou. Někteří lidé
osobní asistenty potřebují prakticky během celého dne. S jejich podporou mohou
žít srovnatelně běžným způsobem života jako všichni ostatní.

má to smysl.

asistence, o. p. s.
TEL: 730 512 292
osobni@asistence.org
www.asistence.org

Může asistenta dělat každý člověk?
Rozhodující je dobrý zdravotní stav, motivace pomáhat a být oporou lidem
s postižením při řešení běžných každodenních situací, dochvilnost, spolehlivost a vůbec ladění být druhým prospěšným. Odměnou je placeným asistentům 100 Kč/hod. a skvělý pocit být zapojen, kde je to skutečně potřeba. Asistenti potřebují mít uzavřené minimálně střední vzdělání a čistý rejstřík trestů.
Kam se zájemci o asistování mohou hlásit?
Napište na e-mail osobní@asistence.org a ozvou se vám naše koordinátorky asistentů, které jednotlivé asistence zprostředkovávají podle časových možností asistentů a potřeb klientů. Samozřejmostí je úvodní zácvik, který vede náš instruktor.
A lze Asistenci pomoci jinak než asistováním?
Budeme velice rádi, když přijdete na náš benefiční festival Děkujeme, pokračujeme 26. května na Střelecký ostrov. Odpoledne a večer tu bude bo-

PŘEDNÁŠKA O IMIGRACI
Přijďte si poslechnout přednášku s názvem Imigrace
a integrace očima českého muslima, která se bude konat pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy (STAN-Tučňák) ve Velkém sále Nuselské radnice dne 26. 5. od
18.00 hod. Přednášejícím bude Hatem Berrezouga, absolvent italské a francouzské filologie na FF UP, který
měl možnost, díky svému dlouholetému pobytu v ČR,
poznat naši kulturu. Snaží se zmírnit napjatou situaci
v ČR, kterou charakterizuje absence dialogu a extrémní
projevy ze všech stran a rovněž absence jasných mantinelů a pravidel pro muslimy zde žijící..
(red)
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hledáme osobní
asistentky a asistenty
pro lidi s postižením v Praze.
Proškolíme, zacvičíme a budeme
nabízet asistence dle Vašich
časových možností.
Osobní asistence přináší
možnost svobodně žít.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – praha 4
Trasa C
středa
18. 5.

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

čtvrtek
19. 5.

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

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

Trasa D

I MUŽI TRPÍ
PARTNERSKÝM NÁSILÍM
Muž, který podlehl manipulacím, vyhrožování či fyzickému násilí ženy, má problém se se svou zkušeností
někomu svěřit. Pomoc může najít v terapeutickém sezení, které pořádá Diakonie ČCE – SKP, Varšavská 37,
Praha 2. Hlavním cílem terapie je zajistit bezpečí pro
všechny členy rodiny, včetně dětí.
Kontakt: Help linka Stop násilí: 608 004 444, tel: 777
734 173, 222 514 040, e-mail vztahy@diakonie.cz.
(red)

Sbírka na osobní asistenci: www.darujasistenci.cz

Kdo jsou vaši asistenti?
Mezi našimi 80 asistentkami a asistenty najdete převahu studentů pražských vysokých škol, jsou tu ale i lidé, kteří asistování kombinují s jiným zaměstnáním.

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

Trasa E
středa
18. 5.

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

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

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

servis

NOVĚ PŘIVÍTANÍ
OBČÁNCI
V březnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme
za krásná vystoupení mateřské škole Trojlístek
a příjemnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 8. března byli přivítáni: Daniel
Deus, Amelie Audrey Vacková, Vendula Kolářová, Aida Mahdianová, Alex Mahdian, Veronika Čáková, Jan Ejem, Jakub Králíček, Magdalena Sofie Aim, Josef Cícha, Rozárie Bitto,
Anna Marie Rozšafná, Petr Sigmund, Jiří Novotný, Zora Platilová, Patrik Nastoupil, Anna
Rosezinová, Jiří Steppan, Vojtěch Malina, Alžběta Jagelsová a Adrian William Huerta
Rodriguéz.
Ve středu 16. března byli přivítáni: Petr Belko, Julie Kosíková, Ema Chramostová, Mia Baštářová, Jasmína Strnadová, Sofie Sobola, Gabriela Chaloupková, Jakub Hájek, Maxim Janský,
Ela Melicharová, Natálie Klvačová, Šimon Suchomel, Michael Lanzendőrfer, David Schwendt, Nikola Kratochvílová, Valérie Mundevová
a Adam Šilha.
Ve středu 30. března byli přivítáni: Tereza
Škabrahová, Alex Kadleček, Vít Herczeg, Samuel Zygula, David Schmidt, Kryštof Musil,
Štěpán Mrvík, Tadeáš Jan Tomek, Nela Antoniová, Amalia Marková, Mikuláš Cejnar, Lothar
Eisenhut, Lenka Vacková, Lukáš Piekník, Hedvika Franková, Jiří Holub, Zikmund Špacír, Lukáš Přeslička, Natálie Tvrdková, Štěpán Pírko
a Nikol Mrázková.
Verona Ballay,
odbor kanceláře starosty

Partneři vítání
občánků z Prahy 4

POCHOD ZA
DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
Večerní špacír Máš proč jít je pochodem za důstojné stáří, který organizuje Domov Sue Ryder
pod záštitou Ivy Kotvové (Trojkoliace/SZ), zástupkyně starosty MČ Praha 4. Akce se uskuteční v pátek 3. června od 17.00 do 22.00 hodin
na čtyřkilometrové trase Vyšehrad–Michle.
Start je na Vyšehradě u Starého purkrabství, cíl
v Michelském dvoře v Domově Sue Ryder, kde
na vás čeká občerstvení a koncert. Startovné je
300 Kč. Info na www.vecernispacir.cz.
(red)

KDE NAJDETE KONTEJNERY NA BIOODPAD?
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze ke sběru rostlinného bioodpadu, především trávy, listí, větví (zpravidla
do průměru max. 5 cm). Kontejnery budou přistaveny vždy na 3 hodiny za přítomnosti obsluhy.
Stanoviště

Zavezení: den

Nad Lesem č. or. 10
Údolní - parkoviště
Jihovýchodní IX (u trafačky)
Psohlavců x Ohnivcova
V Hodkovičkách x Jitřní
Jižní IX x Jihozápadní V
U Krčské vodárny x Krčská
Severovýchodní IV x Severní IV
Ve Studeném x Skaláků (u separu)
Klánova x Na Dubině
Kamenitá
Vlnitá x Nad Křížkem
Nad Kostelem
V Ondřejově x Nad Kolonií

7. 5. 2016
7. 5. 2016
7. 5. 2016
7. 5. 2016
14. 5. 2016
14. 5. 2016
14. 5. 2016
14. 5. 2016
21. 5. 2016
21. 5. 2016
21. 5. 2016
21. 5. 2016
22. 5. 2016
22. 5. 2016

hodina
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00
13:00–16:00
13:00–16:00
9:00–12:00
9:00–12:00

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – květen
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

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

02
02
02
02
03
03
03
04
04
05
05
05
06
06
06
06
09
09
09
10
10
10
11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
13
16
16
16
17

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
16:00–20:00

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Podolská x K Vysoké cestě
17 16:00–20:00
Plamínkové (u garáží)
17 16:00–20:00
Jiskrova x Na Mlejnku
18 16:00–20:00
Podolská x U Vápenné skály
18 16:00–20:00
Na Květnici - u stanoviště
19 16:00–20:00
tříděného odpadu
Kamenitá
19 16:00–20:00
Branická x K Ryšánce
19 16:00–20:00
Jílovská (u Alberta)
19 16:00–20:00
Sdružení x Nad Studánkou
20 16:00–20:00
Vzdušná x Na Rovinách
20 16:00–20:00
Horáčkova X Bartákova
20 16:00–20:00
Lukešova x Bohrova
20 16:00–20:00
Pod Vršovickou vodárnou III.
23 16:00–20:00
Baarova u školy
23 16:00–20:00
Bítovská
23 16:00–20:00
Na Zlatnici x Na Podkovce
23 16:00–20:00
Sinkulova x Na Klikovce
24 16:00–20:00
V Hodkovičkách x Jitřní
24 16:00–20:00
Psohlavců x Věkova
25 16:00–20:00
Ružinovská x Kukučínova
25 16:00–20:00
Nad Havlem x U Krč. nádraží
25 16:00–20:00
Na Líše x Na Novině
26 16:00–20:00
Jihlavská (proti garážím)
26 16:00–20:00
Jihozápadní V. x Jižní IX.
26 16:00–20:00
Pod Jalovým dvorem
27 16:00–20:00
Sládkovičova
27 16:00–20:00
Fillova x Rabasova
27 16:00–20:00
Mirotická x Čimelická (u ulice
27 16:00–20:00
Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole) 27 16:00–20:00
Jižní XVI.
30 16:00–20:00
Choceradská x Senohrabská
30 16:00–20:00
Severovýchodní IV. x Severní IV.
30 16:00–20:00
Viktorinova
31 16:00–20:00
Ohradní x Na Křivině
31 16:00–20:00
Podolská x Pravá
31 16:00–20:00
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různé

PUTOVÁNÍ PO POLICEJNÍCH ODDĚLENÍCH PRAHY 4
Nejsou to bezdomovci ani zloději automobilů či
kapesní chmatáci. Nejvíce policisty ze spořilovského okrsku, který je rámcově ohraničen stanicemi metra trasy C Budějovická, Kačerov a Roztyly, trápí sprejeři.
„Je to dáno tím, že tu máme odstavné nádraží
Praha–jih. Vlakové soupravy nájezdy sprejerů
doslova trpí, grafitti jsou uvnitř vagonů i na jejich površích. A protože vlaky zde končí, všechna oznámení řešíme my. Týdně jsou jich desítky, navíc někteří ,umělci´neušetří ani metro,“
uvedla npor. Bc. Jiřina Dopitová, která zároveň
podotkla, že úspěšnost vyšetřování těchto vandalských činů stoupá. Na druhém místě v žebříčku kriminality na Spořilově jsou vloupačky
do vozidel a do sklepů. Spořilovští policisté řešili i domácí násilí v domě na Roztylském náměstí. „Už jsme odtamtud vykazovali dva muže, jednoho opakovaně,“ sdělila Jiřina Dopitová.

Vzbudil se s cílem posprejovat zeď
Policistům, a to nejen spořilovským, by určitě
ušetřilo čas zodpovědné chování občanů. Ti

se na policejní složky často obracejí s banalitami, které ovšem policisté musí dle zákona
prověřit. „Nedávno jsme tu řešili spor v místním penzionu, kde pán vyvěsil cedulku, aby
se nekouřilo na záchodech. Paní mu přeškrtla
první dvě písmena, pohádali se kvůli tomu
a už to k nám přišli oznamovat,“ krčí rameny
Jiřina Dopitová. Většina podobných sporů pak
končí odložením případu nebo odkázáním na
soud, ale drahocenný čas, který policisté mohli věnovat závažnějším trestným činům, jim
už nikdo nevrátí.
Na Spořilově slouží přibližně čtyři desítky
uniformovaných mužů a žen, kterým by udělala
velkou radost modernizace služebny, především
oken a vchodových dveří. „O problémech s okny
víme a máme je v plánu opravit,“ potěšil policisty radní za bezpečnost Prahy 4 Zdeněk Pokorný
(STAN - Tučňák). A kdyby k dosavadní jedné
sprše v objektu přibyla ještě jedna, určitě by se
nikdo ze strážců zákona nezlobil.
A jaký nejzajímavější případ v poslední době
na Spořilově řešili? Nepřekvapivě to byl sprejer,

Čtenáři píší
Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz.
Vážená redakce,
radnice deklaruje svou otevřenost tím, jak naslouchá obyvatelům. Tato otevřenost má zároveň svá
rizika. Dokladem je nedávné vyčlenění starého
Spořilova z parkovacích zón v Praze 4. Stalo se
tak pod tlakem úzké skupiny obyvatel, kterou
k tomu vedly její podnikatelské zájmy, ačkoliv oficiální důvody zněly jinak. Špatná připravenost
parkovacích zón, které neodpovídají urbanistickým specifikům Spořilova, a úbytek zeleně. Druhý
důvod pro vyřazení Spořilova byl ten, že lidem
bude líto dát 120 korun za parkovací místo a raději vybetonují své zahrady. Pochybuji, že by někdo investovat desetitisíce korun za zřízení betonového stání, aby ušetřil 4 koruny denně (!). Devastování zahrad na starém Spořilově je problém,
ale jedná se o proces kontinuální, který nabral
dramatické rychlosti v době tzv. „Chalupovy“ novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny, která
umožnila během dvou měsíců vykácet na Spořilově desítky vzrostlých stromů a tím nenávratně
změnit kulturně estetický ráz starého Spořilova.
Tím, že byl starý Spořilov vyčleněn z parkovacích
zón v Praze 4, dojde k tomu, že všechny automobily Středočechů, které dnes parkují na stanicích
metra Pražského povstání, Pankrác, Budějovická
a Kačerov, se přesunou na Roztyly. Už teď se
o tom mezi přespolními zaměstnanci administrativních budov otevřeně mluví. Ale to nebude zdaleka to nejhorší. Zanedlouho vznikne na metru
Roztyly obrovský obchodní komplex, jaký nemá
v Praze obdoby. Tisíce řadových zaměstnanců, pro
které nebude v garážích místo, se přesunou do
horní části starého Spořilova. To bude definitivní
hřebíček do rakve jedné pozoruhodné domkářské
čtvrti. Šlo tomu zabránit zřízením parkovacích zón,
ale „otevřená“ radnice rozhodla jinak. (red. zkr.)
Oldřich Janeba
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Vážený pane šéfredaktore,
ráda bych navázala na paní Čížkovou a další,
kteří se v posledních číslech časopisu Tučňák
zmínili o problémových okapech na Nedvědově
náměstí. K tomuto tématu se dovolím ještě vrátit. Každý deštíček způsobuje v zimě v těchto
místech klouzačku, za teplejšího počasí nastává
povodeň. Déšť stéká až na silnici pod schody
u České spořitelny přímo na přechod k základní
škole Nedvědovo náměstí. Svůj podnět k řešení
jsem zaslala v lednu 2016 na odbor dopravy
a oddělení TSK HMP - OS JIH s tím, že jsem upozornila na vysoké riziko možných zranění a pádů
na tomto přechodu. Zároveň jsem žádala úpravu
tohoto přechodu, neboť se domnívám, že byly
na „zebru“ použity nevhodné materiály. Přechod je kluzký nejen, když mrzne, ale i za deště.
Opakovaně tu dochází k úrazům a pádům. Žáci
i ostatní občané, zejména senioři, přecházejí často mimo přechod. Riziko pádu je totiž příliš vysoké. Dovolte mi vám poskytnout odpověď, které se mi dostalo. Cituji: „Na přechod byl použit
materiál z tzv. katalogu hmot schváleného ministerstvem dopravy. Prohlášení o shodě je uloženo u správce DZ. Na místě byla v uplynulých
dnech dodavatelem i správcem, jednotlivě i společně, provedena tzv. místní šetření o VDZ, zpravidla za mírného deště. Potřebu zákroku na
předmětném VDZ neshledala.“
Zmíněné okapy, dle mého názoru, by měla
městská část Praha 4 nechat opravit a náklady
vymáhat na majiteli domu. Není možné se k tomuto problému postavit tak, že okapy městské
části nepatří a přechod je zcela bezpečný. Doufám, že v příštím čísle časopisu se budeme věnovat chvále za vyřešení okapů a přechodu ke
spokojenosti nás Podoláků. (red. upr.)
Petra Innemanová, Podolí

■ Nadporučík Jiřina Dopitová slouží na
Spořilově třetím rokem. Foto: Martin Dudek
který se chystal posprejovat šedou zeď u metra.
Byl dopaden, ale na svou obranu prohlásil: „Půl
roku kolem ní jezdím a nelíbila se mi, je moc
ošklivá. Ráno jsem se probudil a řekl si, že ji
udělám krásnou…“
(md)

DOMINIkÁNSKÝ DVŮR
OPĚT OŽÍVÁ
V loňském roce Zemský pivovar, s. r. o., jako investor plánované rekonstrukce Dominikánského Dvora, reagoval na podnět občanů Braníka
a zpřístupnil jeho vnější část. Dvůr byl již dlouhá léta bez využití a jeho
funkční náplň se hledala velmi dlouho. Zemský pivovar vrátí do objektu
jeho původní využití, a to malý řemeslný pivovar. Součástí investičního
projektu je také hotel, restaurace se společenským sálem pro obecné využití, menší obchody s potravinářským zaměřením a další aktivity související s lokálními, obecně prospěšnými službami. V plánech rekonstrukce se nezapomíná ani na kulturní vyžití nejen pro místní občany.

NEVYCHOVANCI KAZÍ AKCE
„Rekonstrukce památkově chráněného objektu takového rozsahu vyžaduje mnoho administrativních a schvalovacích úkonů všech dotčených orgánů státní správy. Neexistuje žádná dochovaná dokumentace a začátek příprav na rekonstrukci byl proto v zaměření stávajícího stavu,“ vysvětluje
Pavel Prchal, ředitel a jednatel společnosti Zemský pivovar sled nedávných
událostí ve dvoře. Co následně již v objektu proběhlo? Podrobný historický, archeologický a stavebně technický průzkum. Byla vybudována vodovodní přípojka, provizorní elektrické připojení a postaveno dětské hřiště.
„Následující týdny nás čeká schvalovací řízení architektonických studií
Národním památkovým ústavem. Poté vlastní projektová dokumentace
(květen–září 2016), která by měla už obsahovat vyjadřovací zprávy všech
dotčených orgánů státní správy. Vše cílíme na konec letošního září, kdy
chceme požádat stavební úřad o stavební povolení k rekonstrukci,“ dodává Pavel Prchal. Dvůr však není „mrtvý“. „Zemský pivovar pořádal vloni
a letos I. a II. Branický festival minipivovarů. Akce se sice setkala s velkým
ohlasem, nicméně se vyskytla i negativa, a to v podobě většího hluku po
22. hodině, kdy se někteří návštěvníci chtěli dokonce ubytovat ´čelem na
stole´. Také nás mrzí nevychovanost jedinců, kteří si ´ulevili´ u zdi vně
areálu, na což si právem někteří místní obyvatelé stěžovali. Rozhodně to
nenecháme bez povšimnutí a posílíme regulérní mobilní toalety a dohlédneme zvýšenou ostrahou na chování jedinců tak, aby k těmto jednotlivým
excesům už nedocházelo,“ uzavírá Pavel Prchal.
(red)

volnýčas

MALÍŘ STANISLAV DREXLER UKÁZAL BARVY PRAHY

Pozoruhodné obrazy Stanislava Drexlera si mohli prohlédnout návštěvníci
kavárny v Thomayerově nemocnici v Krči. Výstava Moje barvy Prahy nabídla tři desítky akrylových obrazů převážně s pražskou tematikou.￼
Mít první autorskou výstavu v 82 letech není právě obvyklé, ale díla Stanislava Drexlera, malíře samouka, stavebního inženýra z Krče, který ve
své profesi působil v Indii, Kuvajtu, Iráku a dalších zemích světa, určitě
stály za pozornost. Malovat začal až v 65 letech, ale na svém kontě má od
té doby více než 130 obrazů.
„Je LE
hezké
vědět,
že Ů
mezi svými sousedy máme někoho s tak zajímavým
NÁŘ
GIO
CH
OVSKÝprofesním
životem.
Výstava
navíc ukázala další, dlouho skrývaný talent
h spořilovských
Po stopác
se
Stanislava
Drexlera.
Jsme
rádi,
že jsme k tomu mohli přispět,“ uvedla radace s názvem
ří
kte
,
ářů
ion
leg
tové války –
z první svění
Praze
který v Gjuričová
pro
kulturu
(Trojkoalice/nez.).
(red)
odkaz, Adéla
ch
jeji
a
lii
Itá
a
cii
ky

ran
první světové vál
m návratu z bojišť orova na Roztylském
Zb
od
ům
din
Hr
íku

ch
problematice v lete
aných k uvedené
námých
nez
sud
do
tví
ožs
h doplněných o mn organizací i jednotlivců
h
e navíc i popis sna h včetně diskuse.
bíc
ova v různých obdo
obce
4, Československé
avitelů MČ Praha demokratického hnutí,
va
úřadu, Masaryko
ředsedy
clíka, CSc. místop
Ing. Vratislava Pre va (2. 7. 1917).
oro
Zb
u
samotné bitvě

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
KNIHU
O SPOŘILOVSKÝCH
LEGIONÁŘÍCH!

V únoru vyšla výpravná publikace
s názvem Po stopách spořilovských legionářů.
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soutěžní otázka:

Kolik vojenských osudů je v knize
zaznamenáno?
a) 26

b) 31

c) 38

Odpověď zašlete do 12. května 2016 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získá 21., 42. a 77. správná
odpověď.

VÝHERCI Z DUBNOVÉHO ČÍSLA: (správná odpověď
– a) Vanoucí modře): Jan Kňourek, Lenka T. Vinšová,
Michal Bláha, M. Petráčková, Dana Koudelková, Margita
Lamaczová, Zdenka Březinová, Mirka Kučerová, Martin
Votoupal a Magdaléna Radvalová. Gratulujeme!

■ Výstavu zahájila radní Adéla Gjuričová a malíř Stanislav Drexler
poprvé představil svoje obrazy veřejnosti. Foto: MČ Praha 4

POZVÁNKA NA PROCHÁZKU PODOLÍM
Společnost Praha neznámá zve na místopisnou
vycházku Podolím, a to v sobotu 30. 4. od 14
hodin. Sraz je na zastávce busu Klikovka (121),
ulice Na Dolinách (lze dojít ze stanice metra
Pražského povstání). Na přibližně dvouhodinové vycházce uvidíte například spoustu nádherných vil z 20. a 30. let, mimo jiné také vilu, kterou výtvarník Jiří Trnka zakoupil pro svou bývalou choť. Zavítáte do míst, kde pořádali své legendární srazy tzv. Pátečníci – mimo jiné byste
na nich mohli potkat Karla Čapka či T. G. Masaryka – i k rodinému domu, který měl v minulosti svou existenci nahnutou, ale podařilo se jej
zachránit. Rezervace míst předem na info@prahaneznama.cz. Vstupné: dospělí – 150 Kč s re-

zervací (+50 Kč bez rezervace), studenti a senioři (65+) – 100 Kč s rezervací (+50 Kč bez rezervace), děti do 12 let – zdarma.
(red)

Foto: archiv

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

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

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz
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inzerce
www.remax-czech.cz/cool

Cítíte, že potřebujete změnu
a uvažujete o realitách?

Hledáte uplatnění v atraktivním a perspektivním oboru?
Využijte ke svému startu všechny výhody konceptu RE/MAX ve spojení s vysoce profesní,
ale zároveň osobní podporou majitelů kanceláře, v příjemném pracovním prostředí
a se zázemím skvělého kolektivu RE/MAX Cool.
Přijmeme šikovné kolegy, kteří rozšíří naše řady.
Těšíme se na Vás !
Zavolejte a dohodněte si osobní schůzku:
Luboš Houštecký, majitel 604 438 177 nebo
nám napište: cool@re-max.cz

Cool
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VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
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Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,
V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další...
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