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NC Eden nad 500 Kč
a přijďte si pro některý
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NÁKUPNÍ CENTRUM EDEN!
Otevřeno každý den
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Krátká objednací doba a péče hrazená ze zdravotního pojištění
• Vyšetření a léčbu kožních
onemocnění
• Vyšetření kožních znamének,
pih a bradavic
• Léčbu onemocnění nehtů a vlasů
• Léčbu oparů a akné
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• Lymfologickou péči, léčbu celulitidy
a otoků
• Lékařskou
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-188
63 mm
ošetření CO2 laserem

Kontakt: Údolní 93, Praha 4-Braník
Tel.: 244 466 821, 731 112 006 • E-mail: info@dermalink.cz

(Každou středu ordinujeme také v Nemocnici sv. Alžběty, Praha 2)

www.dermalink.cz
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Rychle a kvalitně
vám 16.1.2014
zajistíme
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Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ

Bez bourání jádra!!
Neváhejte a využijte mimořádné nabídky
objednejte si rekonstrukci koupelny do 28. února 2014
a získejte sprchový kout RAVAK ZDARMA!!

LINEA

spol. s r.o.

V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.
pátek 10 - 14 hod.

www.koupelnyza3dny.cz
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ušetřete
12.465 Kč

tel.: 274 810 848

SC-340096/01

slovostarosty
pro naše obyvatele. Musím přitom zdůraznit, že
to je rok od roku těžší, protože z rozpočtu hlavního města Prahy dostáváme stále méně peněz.
Nechceme ale hospodařit s dluhy, proto rozpočet
musí být letos stejně jako loni vyrovnaný.
My, volení členové samosprávy, jsme ve svých
funkcích z vůle občanů, jsme tu pro občany,
a rozpočet by proto měl být sestaven s ohledem
na tuto skutečnost. Mohu vám slíbit, že i navzdory menším finančním prostředkům bude k našim
prioritám patřit kontinuální podpora školství,
zdravotnictví a sociálních služeb. Budeme se starat o parky a další veřejnou zeleň. K významným
investičním akcím městské části Praha 4 bude
v letošním roce mimo jiné patřit výstavba
Domova pro seniory Hudečkova.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
tak jako každý rok sestavujeme v této době
rozpočet naší městské části. Stanovujeme priority
na rok 2014, hledáme zdroje a případně i úspory,
abychom mohli zajistit všechny důležité služby

Jedním z problémů, které jsme aktuálně řešili
a na zastupitelstvu jej chci veřejně otevřít, je kauza prodeje pozemku mezi ulicemi Údolní
a Vítovcova. Realitní kancelář ho sice nabízí jako
vhodnou investici pro developerské záměry, nicméně pozemek je zařazen do městské zeleně
a nelze na něm z větší části stavět. Přesto bych
rád naše zastupitele přesvědčil o jeho odkoupení
do vlastnictví naší městské části, protože tím do
budoucna definitivně zamezíme jakýmkoliv de-

veloperským choutkám. Vše je samozřejmě
odvislé od požadované ceny, nicméně budeme
hledat cestu, jak se současnými majiteli dospět
k dohodě.
Letošní rok bude rokem voleb do Evropského
parlamentu, Senátu a hlavně do obecních zastupitelstev. Máme novou Poslaneckou sněmovnu
a čekají nás další důležité volby, ve kterých vy –
voliči rozhodnete o tom, kdo bude v dalších čtyřech letech řídit záležitosti naší městské části.
O práci současné samosprávy se můžete přesvědčit například 13. února, kdy v 10 hodin začne zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vážení spoluobčané, na závěr si vás ještě dovolím pozvat na Reprezentační ples Prahy 4. Náš
ples zahájí fanfáry v sobotu 22. března v 19 hodin v Nuselské radnici. Jsem přesvědčen, že tato
slavnostní událost bude další příležitostí k setkání obyvatel naší čtyřky a stane se příjemným zastavením v dnešní uspěchané době.
Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4
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■ Pronajaté pozemky pod nemovitostmi a případně i souvisejicí pozemky MČ Praha 4 nabízí nájemcům k odkupu.

PRAHA 4 NAROVNÁVÁ 99LETÉ
SMLOUVY NA PRONÁJEM POZEMKŮ
Praha 4 se na popud některých nespokojených bytových družstev a společenství
vlastníků jednotek rozhodla vypořádat 99leté smlouvy na pronájem pozemků pod
privatizovanými domy. Stěžovatelé protestovali proti nerovným podmínkám při
pronájmu pozemků v jednotlivých privatizačních vlnách, což potvrdila i právní
analýza. Radnice s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu a novelu občanského
zákoníku dala vlastníkům výpověď z důvodu opatrnosti.
„Městská část je povinna dodržovat právní
předpisy a se svěřeným majetkem nakládat
s péčí řádného hospodáře,“ uvedl starosta
Pavel Caldr. „Dáváme jednoznačně přednost
jednání a dohodě, výpověď smlouvy je skutečně krajní možností, jak nájemní vztah mezi
městskou částí a nájemci narovnat.“
Privatizace domů se v Praze 4 uskutečňovala
od 90. let ve třech vlnách a zájemci si mohli vybrat, zda si s domem koupí i pozemek, nebo
jim bude pozemek městskou částí pronajat.
Praha 4 přitom od počátku preferovala prodej
bytového domu včetně zastavěného pozemku
před pronájmem. Pokud však bytová družstva
nebo společnosti s ručením omezeným založené za účelem privatizace požádaly o pronájem,
městská část jim vyhověla a uzavřela s nimi nájemní smlouvu na 99 let. V rámci všech tří vln
privatizace, tj. od roku 1992 do současné doby,
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bylo prodáno 826 bytových domů, pouze ve
193 případech byl prodán jen dům a na pozemek pod domem byla uzavřena nájemní smlouva. Tento vztah je nyní nutné upravit tak, aby
odpovídal platným právním předpisům.
Nájemci mají předkupní právo
V první privatizační vlně bylo nájemné stanoveno na 5 Kč/m2/rok podle tehdy platného
výměru Ministerstva financí ČR. Ve druhé privatizační vlně to bylo zpočátku 5 Kč/m2/rok,
postupně bylo zvýšeno na 10 Kč/m2/rok, s kaž
doroční valorizací dle míry inflace (avšak nikoli
navýšení dle uvedeného výměru Ministerstva
financí ČR, jak by bylo na místě). Ve třetí vlně
privatizace bylo regulované nájemné 5 Kč/m2/
rok, postupně zvýšeno až na 30 Kč/m2/rok
stanovených výměrem Ministerstva financí
ČR s ujednáním, že v případě zrušení cenové

regulace nájemného z pozemků užívaných
k nepodnikatelským účelům bude nájemné stanoveno způsobem v místě a čase obvyklým.
Dále bylo ujednáno, že nájem pozemků končí
dnem převodu nebo přechodu vlastnictví
k obytnému domu na třetí osobu (tj. zejména
v případech, kdy dům byl rozdělen na jednotky
a tyto jednotky byly převedeny jednotlivým
vlastníkům). Současně bylo sjednáno předkupní právo, což znamená, že v případě prodeje,
bude pozemek nabídnut ke koupi nájemci a teprve v případě nezájmu o koupi ho lze prodat
jinému.
Rada městské části Praha 4 schválila Postup
při prodeji pozemků nerealizovaných v rámci
privatizace bytových domů a Metodiku pronájmu pozemků. Podle těchto dokumentů, na které jsou vlastníci domů odkazováni, popřípadě
jsou s nimi seznamováni, probíhají jednání s nimi. „Městská část Praha 4 rozeslala výzvu všem
vlastníkům bytových domů s nájemní smlouvou
na 99 let s nabídkou koupě zastavěného pozemku za účelem sjednocení stavby a pozemku nebo k uzavření nové nájemní smlouvy,“ uvedl
dále starosta Pavel Caldr. „S vlastníky privatizovaných domů nyní jednáme buď o odkupu pozemků, nebo o sjednání pronájmu tak, aby odpovídal současnému stavu.“
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Splácet je možné bezúročně
ZPRAVIDLA 10 let
Zejména pro vlastníka stavby je žádoucí, aby
byl i vlastníkem pozemku, případně pozemků
souvisejících, a vlastnictví tak bylo sjednoceno.
Nebyl a není únosný stav, kdy byly v minulosti
prodávány bytové domy bez sjednání přístupu
k nim. Vlastníci domů převážně situaci pochopili,
s městskou částí komunikují a obě strany se snaží dosáhnout oboustranně výhodné dohody.
Pozemky jsou v souladu se zákonem o hlavním městě Praze prodávány za cenu obvyklou
v místě a čase, konkrétně zastavěné pozemky
za cenu podle cenové mapy Magistrátu hlavního města Prahy a související nezastavěné pozemky za cenu podle znaleckého posudku.
Městská část Praha 4 vyšla vstříc majitelům privatizovaných domů a přistoupila i na možnost
splácení kupní ceny, splátky je možné rozložit
až na dobu 10 let, a to bezúročně!
Pro případ, kdy právnické osoby – vlastníci
domů nemají o koupi pozemků zájem, je jim

současně navrhováno uzavřít novou nájemní
smlouvu k pozemku na dobu neurčitou (viz rámeček).

S VLASTNÍKY PRIVATIZOVANÝCH
DOMŮ STÁLE JEDNÁME
„Městská část tedy vyvinula dostatečnou iniciativu a snažila se s vlastníky privatizovaných
bytových domů dohodnout o vypořádání rozdílného vlastnictví stavby a pozemku nebo na narovnání již neodpovídajících podmínek smluvního vztahu,“ říká starosta Pavel Caldr a pokračuje: „Pokud vlastníci privatizovaných bytových
domů nereagovali na výzvy k jednání nebo odmítali jednat a nadále trvali na původním
smluvním vztahu beze změn, nezbylo než přistoupit k podání výpovědí nájemních smluv
a následně zahájit jednaní o obvyklých podmínkách nájemního vztahu, eventuálně o prodeji
pozemků.“
V případě změny vlastnictví privatizovaných
domů není pochyb, že možnost výpovědi byla

v nájemních smlouvách sjednána. Při rozhodování o ostatních výpovědích Rada městské části
Praha 4 vycházela z právního názoru (viz rámeček), že ujednání o délce nájmu přesahující obvyklou délku lidského života nemůže požívat
výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu
určitou, a to i v případech, kdy účastníky jsou
právnické osoby.
Městská část je vedena snahou ukončit nepřirozený stav vzniklý uzavřením nájemních
smluv na 99 let v rámci privatizace bytových
domů právnickými osobami, tj. rozdílné vlastnictví pozemku a stavby na něm situované za
neadekvátně nízké nájemné a za jednostranně
výhodných podmínek. „Máme pochopitelně
i nadále zájem se s vlastníky nemovitostí dohodnout. Navíc napříč politickým spektrem je
jasná shoda v tom, že odmítáme prodat pozemky pod budovami komukoliv jinému než
oprávněným nájemcům,“ uzavírá starosta
Pavel Caldr.

Výše nájemného v případě uzavření nájemní smlouvy
Výše nájemného z pozemků majetku státu, obcí a krajů pro nepodnikatelské účely byla kontinuálně navyšována cenovým výměrem Ministerstva financí ČR (stanovil maximální výši nájemného) a skončila 31. 12. 2011 s výší nájemného 85 Kč/m2/rok. Avšak ani tato částka neodpovídala reálnému nájemnému. Cenová regulace nájemného z pozemků
pro nepodnikatelské účely byla opakovaně soudně napadána. Od 1. 1. 2012 je pak výše nájemného z pozemků sjednávána dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.
Pro stanovení jednotných pravidel pro pronajímání pozemků Rada městské části Praha 4 schválila metodiku pronájmu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 4. Metodika stanovuje výši obvyklého nájemného z pozemků zastavěných privatizovanými bytovými domy a pozemků souvisejících s těmito domy, které
se odvíjí od ceny konkrétního pozemku. Podle ceny uvedené v cenové mapě stavebních pozemků hlavního města Prahy (dále jen CMP) se sjednává roční nájemné procentem
z ceny pozemku dle CMP.
Současná základní výše nájemného z pozemku je stanovena následovně:
■ 2 % z CMP/m2 ročně pro privatizované domy
■ 4 % z CMP/m2 ročně pro ostatní nepodnikatelské účely
■ 6 % z CMP/m2 ročně pro živnostníky
■ 8 % z CMP/m2 ročně pro obchodní společnosti

2) Nájemné dle původní regulace pro nepodnikatelské účely:
nájemné 85 Kč/m2/rok, tj. celkem 17.000 Kč ročně.

Modelový příklad nájemného z pozemku 200 m2 zastavěného
bytovým domem:

Příklad:
— Cena dle cenové mapy Prahy je ve výši 2.500 Kč/m2,
nájemné činí 2 % z 2.500 Kč/m2/rok, tj. 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 10.000 Kč/rok.
— Cena dle cenové mapy Prahy je ve výši 4.500 Kč/m2,
nájemné činí 2 % z 4.500 Kč/m2/rok, tj. 90 Kč/m2/rok, tj. celkem 18.000 Kč/rok.

1) Současný nájemné pozemku pro privatizované domy:
■ nájemné  5 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.000 Kč ročně;
■ nájemné 10 Kč/m2/rok, tj. celkem 2.000 Kč ročně;
■ nájemné 30 Kč/m2/rok, tj. celkem 6.000 Kč ročně.

3) Nájemné dle Metodiky schválené Radou MČ Praha 4 v případě uzavření nové nájemní smlouvy u pozemků pod privatizovanými bytovými domy je 2 % z CMP:

Z uvedeného je patrné, že Rada městské části Praha 4 vzala ohled na výši nájemného v případě pozemků pod privatizovanými domy.

Důvody ke koupi, uzavření dodatků nebo nových nájemních smluv
k pozemku na 99 let
1. Rozdílnost vlastnictví stavby a pozemku nebo změna vlastníka bytového domu z bytového družstva a s. r. o. na vlastníky jednotek reprezentovaných společenstvím vlastníků jednotek a dopady nevyřešeného vlastnictví nedílné
součásti jednotky, tj. příslušného podílu na pozemku.
2. Městská část musela přistoupit k narovnání jednostranně výhodného nájemního vztahu pro bytová družstva či s. r. o., a to zcela v souladu se zákonem
a s judikáty Nejvyššího soudu ČR. Ujednání v nájemních smlouvách o délce
nájmu přesahující obvyklou délku lidského života nemůže požívat výhod
smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou, ale obsahově jde o smlouvu
sjednanou na dobu neurčitou. To má své důsledky v možnosti takovou nájemní smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, aniž by to bylo mezi
účastníky ve smlouvě sjednáno. Výše nájemného se postupem doby změnila
a všechny tyto změny nemohl pronajímatel v době uzavření smlouvy předpo-

kládat. Je třeba poukázat i na skutečnost, že podanou výpověď lze soudně
napadnout, zejména žalobou na neplatnost výpovědi.
3. Schválení nového občanského zákoníku a uplatnění zásady „stavba je součástí pozemku“, která je obvyklá v jiných zemích Evropské unie. Nájem pozemku je v evropských zemích časově omezen, například v Německu na maximálně 30 let, v Polsku na 10 let. Snahou zákonodárce je tedy co nejrychleji
dosáhnout sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. § 2204, odst. 2 nového
občanského zákoníku se zabývá nájmy na dobu určitou delší než 50 let
a v tomto případě se má za to, že nájem byl sjednán na dobu neurčitou.
4. Zastavěné pozemky pod privatizovanými domy a funkčně související pozemky jsou pro městskou část Praha 4 nepotřebným majetkem a při minimálních
příjmech z pronájmu pozemků zastavěných privatizovanými domy vyžadují
zejména pozemky funkčně související náklady na jejich správu a údržbu.
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KDO IGNORUJE JEDNÁNÍ

O MATEŘSKÉ ŠKOLE ALOYSE KLARA?
Městská část Praha 4 se snaží vyřešit situaci
Speciální mateřské školy Aloyse Klara v Horáčkově ulici, představitelé hlavního města Prahy však jednání
s Prahou 4 ignorují. Bez omluvy či vysvětlení nepřišli
na plánované jednání se starostou Pavlem Caldrem
a zástupkyní starosty Ivanou Staňkovou, které se přitom
mělo konat v budově Magistrátu hlavního města Prahy.
„Na pondělí 20. ledna jsme měli na 14 hodinu dohodnutou schůzku s náměstkem primátora hlavního
města Prahy Jiřím Vávrou a radní Ludmilou Štvánovou.
Ve 14.45 hodin nám asistentka pana náměstka oznámila, že pan Vávra nedorazí a o paní radní nic nevědí,“
uvedl starosta Pavel Caldr. „To skutečně nemohu považovat za seriózní jednání nebo snahu dohodnout se.“
Budovu v Horáčkově ulici, ve které je nyní umístěna
speciální školka, měla Střední škola Aloyse Klara v souladu se smlouvou o výpůjčce uzavřenou s městskou
částí užívat do konce loňského roku a nic nenasvědčovalo tomu, že magistrát má jiný záměr. Praha 4 proto
připravovala rekonstrukci této budovy, kterou chtěla od
září tohoto roku využít pro rozšíření kapacity v mateřských školách o 112 míst. Do rekonstrukce areálu, hospodářského pavilonu a speciálně pedagogického centra
už investovala více než 18 milionů korun. Vedení Prahy
však před koncem roku změnilo názor a rozhodlo se
budovu si ponechat.
„Chtěli jsme s představiteli hlavního města Prahy
jednat. Výpůjčku budovy mateřské školy jsme pro-

Foto: Martin Dudek

■ Do rekonstrukce areálu, hospodářského pavilonu a speciálně pedagogického
centra už MČ Praha 4 investovala více než 18 milionů korun.

dloužili z vlastní vůle o dva měsíce, abychom umožnili klidné a věcné jednání, o schůzku na magistrátu
jsme požádali sami,“ řekl dále starosta Pavel Caldr.
„Očekávali jsme a nadále očekáváme, že nám magistrát nabídne kompenzaci, která nám umožní najít za
budovu v Horáčkově ulici odpovídající náhradu.
Neochota a neschopnost radní Štvánové něco řešit
nám ale blokuje rekonstrukci a přípravu čtyř tříd mateřské školy, které městská část potřebuje pro své
obyvatele. Tím poškozuje naše rodiny s malými
dětmi.“

Z lednového zasedání Komise pro výchovu, vzdělávání
a rodinnou politiku městské části Praha 4, ve které jsou
zastoupeny politické strany z celého politického spektra,
vyplynul zásadní požadavek na ponechání objektu
v Horáčkově ulici pro potřeby MČ Praha 4. Právě v lokalitě na rozhraní Pankráce a Podolí je nedostatek míst v mateřských školách. Praha 4 proto nesouhlasí s odsvěřením
budovy v Horáčkově ulici a trvá na tom, aby dohody
z loňského roku byly respektovány, tedy aby Praha 4
mohla převzít a zrekonstruovat budovu v Horáčkově ulici
a vytvořit v ní čtyři nové třídy pro 112 dětí z Prahy 4.

MAGISTRÁT ZABRÁNIL NAŠÍ RADNICI ZAVÉST
PARKOVACÍ ZÓNY OD LETOŠNÍHO LEDNA!
Už od začátku letošního roku měla MČ Praha 4
v plánu ulevit svým obyvatelům, kteří řeší problémy s parkováním. Zprovoznit vedením městské části Praha 4 připravený plán, a tím i nabídnout řešení místním obyvatelům ale zabránilo
vedení hlavního města Prahy. Po dlouhých odkladech představilo svoji vlastní koncepci nového celoměstského systému parkování.
„Systém je nesrozumitelný, má řadu nedostatků a přichází se značným zpožděním. Navíc,
a to je nejhorší, tento plán pánové na magistrátu
vymysleli, aniž se obtěžovali poradit s námi na
městské části. Troufám si tvrdit, že dopravní
problémy jako místní obyvatelé známe skutečně
důkladně,“ vyčítá největší chyby vedení magistrátu 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Od poloviny letošního roku chce hlavní město
systém testovat a od začátku příštího roku ho
spustit. Vedení MČ Praha 4 o tom pochybuje.
Dokument má totiž značné háčky.
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Je obtížně srozumitelný, nepochopitelně klade
příliš veliký důraz na IT řešení, a přitom se nezabývá jedním ze základních problémů celého systému
parkování – regulací dopravy v klidu. Navíc v něm
chybí kvalifikovaná analýza dosavadního systému
parkovacích zón a analýza důsledků jejich rozšíření.
„Základním pravidlům funkčnosti regulačních
prvků je v dokumentu věnovaná necelá jedna
strana z celkem 27 stran. Dále dokument vůbec
neobsahuje například cenové odlišení vozidel podle jejich délky a návrh novelizace ceníku placeného státní,“ vyjmenovává další chyby 1. zástupce
starosty Jiří Bodenlos.

Rozdílné ceny za parkovací karty
„Základní rezidenční oblasti musí vycházet
z charakteru konkrétních území zahrnutých do systému parkovacích zón. Nelze jednoduše ‚namalovat‘
hranici zóny na mapě v kanceláři bez podrobné
znalosti území. Mohla by pak totiž mnohdy prochá-

zí třeba středem silnice a nebo středem ucelené vilové čtvrti,“ upozorňuje Jiří Bodenlos na první nedostatek připravované koncepce a vyjmenovává další požadavky Prahy 4: „Chceme nejprve pomoci
obyvatelům v nejhůře zasažených místech
v Praze 4. Z našich studií je jasné, že se jedná hlavně o okolí stanic metra C v Praze 4 a poté oblast
Nuslí na pomyslné hranici s Prahou 2. Nepochybně
chceme rozlišit i ceny parkovacích karet pro oblast
v okolí bydliště a pro celou Prahu 4,“ pokračuje
v kritice 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.
Nedořešený a nevysvětlený zůstává také způsob
vymáhání pokut za zneužití parkovacích zón anebo rozdělení financí za parkovací karty. „Určitě lze
považovat za pozitivum, že nějaká koncepce parkovacích zón vznikla. Podrobnější pohled ale přidělává velké vrásky a je nezbytné odstranit řadu
nevyjasněných bodů a na úkor IT posílit řešení dopravy v klidu,“ uzavírá 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos.

Foto: Zdeněk Kříž
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PRaha 4 odmítá

■ budou sPořIlovŠtí opět demon-

strovat proti překračování hlukových
limitů jako před třemi lety?

OPAKOVANÉ PRodluŽoVáNí
hlukoVé Výjimky NA SPOŘILOVSKÉ

Doprava na Spořilovské po navedení kamionové dopravy dlouhodobě překračuje hlukové limity. Do konce loňského roku platila výjimka
Hygienické stanice hlavního města Prahy pro překračování hlukových limitů na Spořilovské kvůli
nadměrné dopravě. Hygienická stanice výjimku
v ulici Spořilovská povolila na začátku roku 2009,
a to v úseku Jižní spojka – Klapálkova ulice.
Technická správa komunikací jako provozovatel
dopravy tak teď nejspíš požádá nebo dokonce již
požádala o její prodloužení. „Mám vážné obavy,
že i nadále bude pro tento úsek zavedená,“ uvedl
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). „Pro

nás je to nepřijatelné, ale bohužel nemáme žádnou šanci rozhodnutí hygieniků zvrátit. Jedná se
o prodlužování kritické dopravní a zdravotní situace v této lokalitě naší městské části, kterou trpí
a zdravotně ji odnáší naši sousedé ze Spořilova.“

SpořilovSká potřebuje řeŠeNí, Ne
dočaSNá opatřeNí!
Praha 4 dlouhodobě usiluje v oblasti Spořilova
o omezení dopravy, a to zvláště kamionové.
„Skutečně mě těší reakce Spořilováků, kteří mi
děkují za odvedení jednoho směru kamionů ze
Spořilovské na námi navrhovanou objízdnou tra-

su. Jsem rád, že po měsících usilovného tlaku se
nám podařilo přesvědčit jednotlivé subjekty, že je
to nezbytné. Tím to ale pro mě nekončí. Dokud
obyvatelům jezdí denně pod okny domovů stovky
kamionů, které lokalitu zamořují nejen nadměrným hlukem, ale i emisemi a polétavým prachem,
můj boj za polidštění Spořilovské nekončí,“ říká
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos a pokračuje:
„Jediným definitivním řešením zůstává dostavba
silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby
úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. A pochopitelně vítáme i dílčí opatření. Jednou z námi
navrhovaných možností ke zlepšení nepříznivých
poměrů je zakrytí Spořilovské ulice tubusem, který ochrání obyvatele okolních domů zejména
před hlukem a polétavým prachem.“
Vedení radnice Prahy 4 nemá bohužel kompetence, aby samo tuto situaci vyřešilo. Právě proto
opakovaně žádalo o pomoc příslušné orgány, mj.
Vládu České republiky, petiční výbory
Poslanecké sněmovny a Senátu PČR, Ministerstvo
dopravy ČR, hlavního hygienika ČR a vedení
hlavního města Prahy, aby učinily veškeré potřebné kroky směřující k urychlené realizaci takového opatření, které povede ke komplexnímu zlepšení situace, a to nejen v oblasti Spořilova, ke snížení hlukové a emisní zátěže způsobené dopravou na novém i starém Spořilově, podél
Spořilovské ulice, Jižní spojky, Severojižní magistrály a na Barrandovském mostě.
balu v mateřských školách a základních školách.
Užitek je z toho dvojnásobný – děti sportují
a oddíly mají dostatek talentované mládeže,“
tvrdí Karel Dvořáček.
malé FotbaliStY tréNují zkuŠeNí Hráči

■ malým fotbalIstŮm se v Podolí věnují zkušení trenéři se zkušenostmi z vrcholového fotbalu, napří-

klad františek jakubec a josef jarolím (vlevo).

Foto: A.F.K. Podolí

FotbaloVé kluby chtějí
PřiVéSt děti k Pohybu
Je všeobecně známé, že televizní dětské programy a počítačové hry „přišpendlují“ děti k obrazovkám a monitorům a přispívají k narůstající obezitě
u našich nejmenších. Ve školkách a na 1. stupni
základních škol převažují kroužky, při kterých děti sedí, a je jen málo pohybových aktivit, které
mládež směrují ke zdravému životnímu stylu.
„Nechtěli jsme nečinně přihlížet, jak se nám
děti pomalu obalují tukem, a rozhodli jsme se

s neutěšenou situací něco dělat,“ vysvětluje
Karel Dvořáček, místopředseda A.F.K. Slavoj
Podolí Praha, proč z popudu podolského fotbalového klubu a v součinnosti s vedením radnice
MČ Praha 4 vznikl projekt Praha 4 fotbalová.
„My dlouhodobě spolupracujeme se základními
školami a školkami v Praze 4. Loni na podzim
jsme přizvali další fotbalové kluby z Prahy 4 ke
sportovní spolupráci, jejímž cílem je výuka fot-

Do projektu se zapojili zástupci Slavoje
Vyšehrad, FC Tempo Praha a ABC Braník a společně s A.F.K. Slavoj Podolí trénují ve školách
a školkách podle rozmístění svých sportovních
areálů, aby i rodiče dětí měli co nejméně starostí
s jejich dopravou. „V našem aktivním přístupu
hodláme i nadále pokračovat a rozšiřovat jej po
celé metropoli. Trenéři A.F.K. Slavoj Podolí
v současné době trénují v Praze 4 v osmi školkách 157 dětí a ve čtyřech školách 70 dětí z prvních až třetích tříd. Když k tomu připočteme našich 140 dětí v klubu, tak s námi každý týden
pravidelně sportuje přes 360 dětí!“ dodává Karel
Dvořáček. Malým fotbalistům v Podolí se věnují
zkušení trenéři: František Jakubec – bývalý
československý reprezentant, Josef Jarolím
a Michal Hladík.
A.F.K Slavoj Podolí Praha disponuje fotbalovým areálem s dvěma hřišti, jedno je travnaté,
druhé s umělou trávou a osvětlením. Máte-li zájem přihlásit potomka na fotbal právě do Podolí,
volejte Michala Hladíka, tel.: 605 227 129, nebo
pište na e-mail: mysak.hladik@ volny.cz. Pokud
se chcete podílet se na sportovních aktivitách
A.F.K. Slavoje Podolí, nebo využít fotbalový projekt ve vaší školce a škole, kontaktujte Karla
Dvořáčka, tel.: 603 453 507, e-mail: dvoracekk@
seznam.cz.
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rozhovor

„Výroba kresleného
filmu se musí vysedět“

Výtvarník
Jaroslav Nykl:

Výtvarník, animátor, zvukař, kameraman, střihač a režisér. To vše je
v jedné osobě JAROSLAV NYKL, který přes 40 let vymýšlí a lidově řečeno „na koleně“ vyrábí v domácím prostředí krátké animované filmy
ověnčené řadou mezinárodních ocenění.
Jste doslova Ferda Mravenec animovaného
filmu. To, co běžně zvládají filmové společnosti v několika desítkách lidí, děláte sám.
Není to někdy k zbláznění?
Já se tím bavím, protože animovaný film je
mým celoživotním koníčkem. Nebylo to moje
hlavní zaměstnání, ale teď, co jsem v důchodu,
kresleným filmem žiji naplno. Jsem ve své tvorbě naprosto svobodný. Nikdo nade mnou nedrží
pověstný bič a odpovídám se jen sám sobě. Ale
jak jste řekl, být Ferdou Mravencem někdy přináší momenty, že mám všeho po krk.
Je to proto, že se vám třeba nepovede nějaký
záběr nebo nevyjde gag?
O to ani nejde, i když se to samozřejmě také
stane. Pro představu – film nezačíná obrázkem.
V první řadě musí být myšlenka. Pak následuje
literární zpracování, napsání scénáře a nakreslení
obrázkového scénáře. Souběžně s tím vzniká
představa výtvarného řešení prostředí a děje příběhu. Tady vzniknou figury. Ty se musím naučit
kreslit, musím je dostat do ruky tak, aby při velkém množství pohybových fází příliš neměnily
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svou podobu a charakter. To je velice důležité
pro celkové vyznění příběhu. Pak začíná vlastní
práce. Ta spočívá v kreslení na papíry a nasnímání kreseb do počítače. Poté přijde na řadu kolorování a časování jednotlivých snímků. Za vteřinu filmu proběhne 25 filmových okének.
Většinou kreslím na vteřinu filmu 12 obrázků,
které jsou snímány po dvou okénkách. Není to
ale pravidlo – jsou pohybové akce, které si vyžadují kreslit plných 25 obrázků na vteřinu, a to
kvůli plynulosti a čistotě pohybu. Je-li v obraze více postav, každou
kreslím zvlášť a tím
stoupá počet potřebných obrázkových fází.
Takže je-li finální stopáž například 10 000
filmových okének, ve
skutečnosti jich nakreslím zhruba jednou
tolik.
Film dále vybavím
zvukovými efekty

a hudbou, případně textem. U všech mých filmů
kreslených na existující hudbu je potřeba sladit
příběh a vtěsnat ho do závorek, které určil skladatel hudby. Proces zrodu kresleného filmu je
zdlouhavý, někdy i trochu bolí, ale přesto ho
mám rád.
Nedávno jste dokončil váš nejdelší film o délce 15 minut. To tedy musela být pravá muka…
Kreslil jsem to dva roky. Byla to řehole.
Kreslený film se musí doslova a do písmene vysedět. Bolavá záda a pozadí by mohly společně
vyprávět…
Kompenzujete si nějak vašeho sedavého koníčka?

Já a sport spolu poslední dobou moc nekamarádíme. Současný zdravotní stav mi to nedovoluje, zbyla mi proto jen chůze. Zatímco své kreslené postavičky učím chodit, mně samotnému to
začíná dělat problémy. Rádi se s manželkou vydáváme do blízkého lesa a v létě jsme často navštěvovali koupaliště Lhotku. Je škoda, že tato
možnost už není.

Na svém kontě máte téměř 40 krátkých animovaných filmů, řada z nich získala mezinárodní ocenění. Ale neuvědomuji si, že bych
se s vašimi dílky pravidelně setkával v programech tuzemských televizí. Mýlím se?
Nemýlíte, nejsou tam. Výjimkou jsou čtyři pohádky, které uvádí CS Film. Filmy jsou jinak k vi-

ku, kde není nic krvavého ani násilí, tak ji vezmou. V televizích jen chybí alternativní nabídka.
Pokud se vaše produkce liší od většinové
a navíc sklízí mezinárodní úspěchy, pořád
mi vrtá hlavou, proč se s ní nesetkáváme na
televizních obrazovkách?
Nejsem typ člověka, který obráží televize a nabízí sám sebe.
Odezvu na filmy mám a věřím,
že si svého diváka najdou.

„Děti nepotřebují k životu násilí, zabaví
je i něžná pohádka se špetkou humoru“

Kompletní produkce animovaného filmu je pro vás hobby.
Nikdy jste nechtěl pracovat
v tomto oboru jako profesionál?
Mým snem vždy bylo živit se kreslením, ale
okolnosti byly proti. Na příslušnou vysokou školu jsem se nedostal, pak přišla vojna a po ní jiné
starosti. Chvilku jsem pracoval v Krátkém filmu
a patrně v tomto prostředí jsem vdechl „bacil“
kresleného filmu. Od té doby se „nákaza stala
chronickým stavem“. Později jsem nastoupil do
Československé televize, kde jsem měl možnost
dostat se do blízkosti úžasných lidí – režiséra
Jana Bonaventury, Jana Roháče a výtvarníka Ivo
Houfa, na jehož úchvatné loutky se nedá zapomenout. Setkání a diskuse s nimi byly pro mě
přínosné a inspirativní a některé z poznatků
jsem mohl použít i při své práci.
Ale k vaší otázce – bylo období, kdy jsem měl
zájem věnovat se kreslenému filmu profesionálně. Osud tomu chtěl jinak a dnes jsem rád, že to
tak dopadlo. Kdyby se můj koníček stal profesí,
zcela určitě bych realizoval cizí projekty a nemohl bych se tak intenzivně věnovat vlastním nápadům. Jedním slovem – chyběla by mi ta tvůrčí
svoboda.
Vzpomenete si na svůj první film?
Matně, spíše už ne, protože je to přes 40 let.
Byla to krátká anekdotka, která měla úspěch. To
byl pro mě velký impulz. Od té doby se snažím,
aby další film byl vždy lepší než film předchozí
a posunul pomyslnou kvalitativní laťku výše.

dění pouze na filmových festivalech u nás i v zahraničí. Pohádky jsem věnoval do Pardubické nemocnice na dětské oddělení. V minulém roce se
uskutečnila projekce na dětské onkologii
v Regensburgu a Hamburku. Zažít reakce malého diváka je velkou odměnou za úsilí, které každý film stojí.
Není to přece jen výzva vytvořit seriál příběhů pro ČT? Zůstalo by po vás dílo, při jehož
sledování by mohlo vašich pět vnuků křičet
Hele, to nakreslil děda!
Svěřím se – naši kluci to křičí už teď (úsměv).
Mám jen jeden život a asi bych neměl vnitřní sílu
dotáhnout celý cyklus do konce. Filmy dělám
pro radost, protože mě baví zhmotnit myšlenku
a převést ji do vizuální podoby.
Takže byste nikdy nešel cestou „čtyřkového
souseda“ výtvarníka Zdeňka Milera a jeho
oblíbeného Krtečka?
S největší pravděpodobností ne. Rád měním
témata, aby to bylo i pro mě zajímavé z hlediska
obrázků a příběhů. Dopředu mě ženou nové
a nové nápady, kterých mám víc než času na jejich realizaci. Takže při dokončování jednoho filmu se už chorobně těším na další. Je to moje postižení, plynule přecházím z jedné choroby do
druhé.
Už jste stvořil krátký animák z prostředí
Prahy 4?
Zatím nikoliv, možná se k tomu jednou dostanu. V začátcích jsem tíhl ke krátkým, většinou
vtipným filmům, postupem doby, jak člověk stárne a děti rostou, jsem měl blíž k pohádkám.
Tekla v nich krev, padaly hlavy a rojily se
příšery?
Mám jiný pohled na svět. V mých pohádkách
je něha se špetkou humoru. Filmy se snažím dělat přitažlivé pro dospělé a srozumitelné pro děti.
A není pravda, že naši nejmenší vyhledávají jen
akční filmy. Když dětem ze školky pustíte pohád-

Na čem nyní pracujete?
V současné době jsem ve stadiu příprav na kreslený film kombinovaný s živým hercem. Miluji rytmickou vážnou hudbu
a na známé skladby si vymýšlím příběhy. Jeden
z nich na motivy Mozartovy hudby s názvem
Larghetto zvítězil před dvěma lety na
Mezinárodním filmovým festivalu dětských filmů
ve Zlíně.
Neinspirovala vás hudba i k lechtivějšímu filmu?
Tak tohle mám ještě před sebou (úsměv).
Jak jste se již zmínil, v Praze 4, konkrétně
v Braníku, bydlíte přes 40 let. Předpokládám,
že jste tu spokojen a bydliště byste neměnil.
Nebo snad ano?
V našem panelovém domě, kde jsme po kolaudaci v roce 1972 byli jedni z prvních obyvatel, se
nám bydlí dobře, zvláště po rekonstrukci se dům
hodně zlepšil. Kdybychom tu nebyli spokojeni,
nejsme tady. Místní lokalita je nádherná, s výhledem na Barrandov, střechy a zeleň zahrádek
Hodkoviček. Autobusovou zastávku máme téměř
před domem a do obchodů i k lékaři je to kousek. Žijeme tu skutečně rádi.
Martin Dudek

Jaroslav
Nykl
■ Výtvarník a animátor
■ Držitel nejvyšších oce-

nění z mezinárodních soutěží UNICA
■ Jeho krátké animované filmy se účastnily

festivalů v Koreji, Japonsku, USA, Kanadě,
Španělsku, Lucembursku, na Maltě a v dalších
evropských zemích
■ V roce 2012 získal Zlatý střevíček, nejvyšší
ocenění mezinárodní soutěže animovaných
filmů ve Zlíně
■ Ženatý, žena Radka, dvě děti, pět vnuků
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SlaVNoStNího ukončení akce a předání šeku se zúčastnily zástupkyně starosty
mČ Praha 4 ivana Staňková, hostitele reprezentovala ředitelka arkád Pankrác
denisa Gálová a thomayerovu nemocnici zastupovaly ředitelka dětského centra jaroslava lukešová a hlavní sestra jaroslava mrkvičková (zprava).

Foto: SŠT

Adventní období v Arkádách Pankrác patřilo letos dětem z Prahy 4.
Radnice MČ Praha 4, Thomayerova nemocnice (TN) a Arkády Pankrác
uspořádaly velkou vánoční charitu s názvem Děti dětem. Děti ze základních a mateřských škol v Praze 4 v hodinách výtvarné či pracovní výchovy vyrobily předměty s vánoční tematikou, které po celé adventní období
každý všední den odpoledne prodávaly v Arkádách Pankrác. Výtěžek 122
773 korun byl věnován Dětskému centru při TN a bude využit na dokončení herny pro batolata.
„Velké poděkování patří i pedagogickému doprovodu a samozřejmě ředitelkám a ředitelům všech mateřských a základních škol, kteří tuto akci
podpořili svým kladným přístupem. Zbylé výrobky byly využity jako dárky při akcích pro seniory,“ uvedla zástupkyně starosty Ivana Staňková.

■ VýukoVý PolyGoN
Pomáhá budoucím řemeSlNíkům

Střední škola technická na Zeleném pruhu nedávno otevřela cvičné výukové pracoviště – polygon MIEZ. Jde o model rodinného domu plného
technologií a budoucí mechanici je pod odborným dohledem učitelů poznají dopodrobna. „Naši žáci můžou jednotlivě zapojovat nebo vyměňovat různé systémy. Všechno je doplněné o regulační prvky a měřidla,
u každého svého kroku tak vidí, jak se změny v dané soustavě projeví
a co je potřeba případně nahradit, aby systém fungoval,“ vysvětlil ředitel
školy Ing. Drahoslav Matonoha. Vybavení pro polygon bylo pořízeno i díky evropským dotacím, konkrétně operačnímu programu Praha –
Adaptabilita.
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„jSem Rád, že se naši žáci těchto soutěží účastní, protože tím pomáhají
zvířatům pražských lesů,“ řekl 1. zástupce starosty jiří bodenlos (ČSSd),
který na slavnostním vyhodnocení předal za mČ Praha 4 nejpilnější sběračce Veronice Černé diplom a bonboniéru.

■ zš kaVČí hoRy NejVíce NakRmí
PRaŽSkou leSNí zVěř

■ VáNoČNí chaRitatiVNí akce děti dětem VyNeSla
122 773 koRuN

V PolyGoNu lze simulovat různé poruchy
a nečekané situace a přitom se neriskují žádné škody.

Foto: MČ Praha 4

Foto: TN

praha4obrazem

V polovině prosince se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěže o nejlepšího sběrače žaludů a suchého pečiva pro pražskou lesní zvěř. První
místo získala s vysokým náskokem ZŠ Kavčí hory, která odevzdala Lesům
hlavního města Prahy celkem 1235 kg lesních plodů a suchého pečiva.
Absolutní rekord ve sběru jednotlivců vytvořila Veronika Černá z 9.A, zvířatům přispěla 280 kilogramy potravy. Na území hl. m. Prahy se soutěže
zúčastnilo celkem 19 základních škol, na 7. místě se s 342 kg umístila ZŠ
Na Chodovci a na 13. místě ZŠ Jižní se 146 kg. Odměnou vítězné třídě
bude noční program v Zookoutku v Malé Chuchli (přespání v lese, pozorování nočního života živočichů, opékání buřtů, krmení zvěře apod.).

Foto: MP Praha

ředitel obvodního ředitelství mP Praha 4 René štýbr a jeho zástupce jan
krčal (zleva) předali dětem z kojeneckého ústavu hodnotné dárky.

■ SRdce Na SPRáVNém míStě

Strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 4 se před čtyřmi lety rozhodli, že budou podporovat Kojenecký ústav s dětským domovem
v Sulické ulici věcnými dárky. V polovině loňského roku do dětského domova dorazil ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 4 René
Štýbr a jeho zástupce Jan Krčal, aby stejně jako každý rok předali věci,
které zakoupili z peněz vybraných mezi strážníky Prahy 4. Tentokrát získali celkem deset tisíc korun, za které pořídili hudební přehrávače a dětské TETRA podložky. „Je to podpora nejmenších, kteří hned na startu života neměli moc štěstí. Snad jim trochu pomůžeme a děti brzy najdou náhradní rodiny,“ uvedl René Štýbr.

rozhovorzradnice

„STÍŽNOSTI OBČANŮ SE SNAŽÍME
VYŘEŠIT CO NEJDŘÍVE“
říká předseda kontrolního výboru a zastupitel za TOP 09 Ladislav Kunert.
agenda práce kontrolního výboru zastupitelstva mČ Praha 4 vyplývá z jeho názvu a samozřejmě
z ustanovení zákona o hlavním městě Praze – zejména reviduje a kontroluje usnesení
zastupitelstva a Rady mČ Praha 4 a plní další úkoly, kterými jej zastupitelstvo pověří. jeho předsedou je zastupitel ladislav kunert (toP 09), kterému pomáhá šestice členů zastupitelstva a tajemnice kontrolního výboru.
Podle zákona o hlavním městě Praze má kontrolní
výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva) oprávnění kontrolovat plnění
usnesení zastupitelstva a rady. Jak moc je to náročný úkol?
Snažíme se skutečně o důslednou kontrolu usnesení
obou orgánů, a to samozřejmě vyžaduje precizní a náročnou práci všech zúčastněných. Protože jsou v kontrolním
výboru zastoupeny všechny politické strany vyjma
KSČM, přičemž opoziční zastupitelé jsou v menšině, dochází často k názorovým třenicím. A to především v souvislosti s výkladem některých usnesení, ale i v dosažení
shody mezi vládnoucí koalicí a opozicí v otázce, jakými
záležitostmi se má kontrolní výbor vůbec zabývat. To je
ale v politice běžné.
Zastupitelé například pověřili kontrolní výbor prověřením prováděných kontrol hospodaření příspěvkových organizací, prověřením společnosti 4-Energetická nebo
kontrolou výběrového řízení v případě parkovacího domu, jehož výstavba byla uvažována v blízkosti nové
radnice. Na některých otázkách se shodnout dokážeme a na některých ne a v takových případech pak
často rozhoduje bez ohledu na naše argumenty počet hlasů, se kterými ve výboru disponuje vládnoucí
koalice na straně jedné a my jako zástupci opozice na
straně druhé. Bez ohledu na to si však troufám říci, že já
i moji kolegové se snažíme být opozicí konstruktivní,
protože věříme, že v komunální politice by snaha o odpovědné a efektivní fungování městské části měla stát nad
partikulárními stranickými zájmy.
Na kontrolní výbor se obrací se svými stížnostmi
a podněty i občané naší městské části. Kolik dopisů
a e-mailů měsíčně řešíte?
Podnětů je skutečně hodně, měsíčně jich je několik
desítek, což však přičítáme určité občanské neinformovanosti. Občané se na nás obrací se vším možným, včetně
problémů, které může řešit například pouze pražský magistrát. Snažím se stěžovatele nasměrovat správným směrem, a podněty tak filtrovat, abychom na jednání kontrolního výboru neztráceli zbytečně čas věcmi, které nemůžeme ovlivnit a věcmi, které nám ze zákona nepřísluší řešit. Oprávněné, tedy nám příslušné podněty samozřejmě
probíráme a děláme všechno pro to, aby byly co nejdříve
řešeny v zájmu občanů.
Co lidi nejvíce pálí?
Z dlouhodobého hlediska je to především hluk, který
obtěžuje Prahu 4 téměř ze všech stran. A poté jednotlivé
aktuální kauzy. Jednou z prvních bylo stěhování radnice
z Nuslí na Budějovickou, které lidem zpočátku hodně va-

dilo, zejména vzhledem k obrovským finančním prostředkům, které městská část vynakládá a dlouhou řadu let bude nucena vynakládat na nájem budovy a její údržbu.
Bohužel, když TOP 09 na radnici začala jako opoziční strana fungovat a s počtem hlasů, kterými disponuje, nemohla
toto již předem učiněné rozhodnutí ovlivnit. Alespoň však
docílila toho, že bylo vyvoláno jednání se všemi zainteresovanými stranami. Díky tomu se povedlo snížit nájemné,
což pro MČ Praha 4 znamená v dlouhodobém horizontu
významnou úsporu financí.
Jenže nová radnice byla nakonec většinou občanů
přijata pozitivně, a to především díky výhodné poloze, modernímu prostředí a nabídce služeb…
To je pravda a jsem tomu vcelku rád. Ale nemohu si
odpustit soukromý názor, který je v souladu s názorem ostatních členů TOP 09, že jako největší městská
část bychom měli mít sídlo radnice ve vlastním
objektu.

„lidé si často stěžují na hluk
z automobilové dopravy“
S jakými stížnostmi se občané na kontrolní výbor
dále obraceli?
Stížnosti se často týkaly slučování nebo prodeje škol
nebo prodeje pozemků. Teď je právě aktuální téma vypořádání smluv na pronájem pozemků pod privatizovanými
domy. Některým občanům, především těm starším nebo
osamělým, se to nelíbí. Koupili si před lety byty v 1. kole
privatizace a měli pocit, že už jsou na stáří zabezpečeni.
A nyní mají zase z peněženek vytáhnout nemalou sumu
a koupit si podíl pod svým domem, a to za částku, jejíž
výše je přinejmenším sporná.
Scelování pozemků a nemovitostí je ale krok správným směrem, zvláště pro vlastníky stavby. Například
státní dotaci na zateplení budovy nelze získat, pokud je jiný majitel budovy a pozemku…
Já tu vidím nyní palčivější problém – kromě odkupu
pozemku pod budovou by si nájemci měli zakoupit i takzvané sdílené pozemky, což jsou dvorky, garáže apod.
A členům družstev a společenství vlastníků jednotek
(SVJ) se nelíbí požadovaná cena. Situaci komplikuje i poněkud rozporuplný právní stav, kdy vzhledem k nejednotně vnímanému judikátu Nejvyššího soudu a ustanovením nového občanského zákoníku (NOZ), který nabyl
účinnosti 1. 1. 2014, mohou existovat na platnost těchto
smluv rozdílné názory. Na zasedání kontrolního výboru
jsme diskutovali s předsedy bytových družstev a SVJ a je-

jich argumenty předložíme vedení radnice s požadavkem,
aby s nespokojenými občany vstoupilo do jednání.
Co lidem v otázce prodeje sdílených pozemků radíte?
Občané mi často kladou otázku, co se stane, když sdílené pozemky nekoupí. Mají obavu, aby jim někdo časem
před okny nepostavil třeba malý bytový dům nebo garáže. A já radím – nechcete mít takové starosti? Kupte tyto
pozemky. Nikdo totiž nedokáže odhadnout budoucnost
a každý majitel může svůj majetek jednou prodat.
Zároveň však radím – ke každému obchodu jsou třeba
dva, prodávající a kupující. Pokud nejste s cenou nabídnutou za pozemky spokojeni, začněte o ní s radnicí jednat, my vám přitom rádi pomůžeme.
Dlouhou dobu jste byl i předsedou již zrušené komise zabývající se protihlukovými opatřeními v Praze
4. Myslíte si, že se v této oblasti blýská na lepší časy?
Díky aktivnímu přístupu současného vedení pražského
magistrátu a městské části Praha 4 mohu odpovědět ano, už
se první protihluková opatření se už realizují. Podařilo se, alespoň částečně, vyřešit problém obyvatel kolem Spořilovské
ulice, kde část kamionové dopravy byla převedena na nově
zrekonstruovaný most u depa Kačerov. Díky podkladům, které komise shromáždila, se začala stavět protihluková stěna
v úseku Spořilovská–Záběhlická a na křížení 5. května
a Jižní spojky (Spořilovský plácek) se budou přistavovat
mobilní protihlukové stěny a protihlukový val.
Slyším správně – mobilní?!
Ano, je to novinka. Jde o až 11 metrů vysoké betonové bloky s ocelovými sloupky a s protihlukovou výplní na bázi betonu, k jejichž postavení není potřeba
stavebního povolení. Jako první je v Praze 4 najdete
u Spořilovské, kde budou řádně zapuštěny, takže nikdo nemusí mít strach, že by je silnější vítr shodil.
Jsou ještě jiné možnosti, jak snížit hluk z automobilové dopravy?
V komisi pro realizaci protihlukových opatření jsme na
to vypracovali celou koncepci. Například lze vysázet pás
zeleně, ale aby to mělo smysl, musí být široký minimálně
dvacet metrů a mít vzrostlé dřeviny. Jedním z účinných
podpůrných prostředků je položení speciálního „tichého“
asfaltu, který je nyní již na ulici 5. května a místní obyvatelé jsou s ním spokojeni. Je jen škoda, že jej dodává zahraniční firma, byť tu máme tuzemské podniky schopné připravit za srovnatelnou cenu ještě kvalitnější tichý povrch
pohlcující o několik decibelů více. Jedná se o drenážní protihlukový povrch, kde granulát obsahuje drcené použité
pneumatiky. TOP 09 jak u nás, v městské části Praha 4, tak
i na pražském magistrátu dlouhodobě prosazuje umístění
všech zadávacích řízení na webové stránky, neboť zkušenosti z jiných měst i ze zahraničí potvrzují, že se tímto způsobem dá docílit nejen podstatných úspor, ale při odpovědném a pečlivém přístupu i lepších kvalitativních výsledků.
Martin Dudek
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■ JAK JE TO S PRODEJEM VILOVÝCH DOMŮ?
V současné době je jedním z diskutovaných témat vyřazení sedmi bytových tzv. viladomů z privatizace označované jako 4c), prodej bytových
jednotek do osobního vlastnictví nájemců.
Městská část Praha 4 chtěla a chce i nadále dostát svým slibům a umožnit těmto nájemcům privatizaci a tento krok by měl zajistit lepší možnosti financování úvěrem a umožnit případně splátky
ceny pozemku. Protože žádným rozhodnutím nelze vyhovět všem, ozvaly se i v tomto případě na
jednání Zastupitelstva městské části Praha 4 nespokojené hlasy. Proto Rada městské části
Praha 4 rozhodla zřídit komisi pro dokončení prodeje tzv.viladomů, jejímž úkolem je projednat
a předložit Radě a Zastupitelstvu návrh na vypořádání vlastnictví těchto domů. Podmínky prodeje
budou individuálně projednávány se zástupci nájemců v těchto domech a občané se samozřejmě
mohou na i na tuto komisi obracet se svými návrhy nebo náměty.
■ BUDOUCNOST KOUPALIŠTĚ LHOTKA OČIMA
STUDENTŮ
Téma revitalizace a budoucího využití koupaliště
Lhotka bylo námětem studentských projektů, které byly vypracovány v rámci spolupráce městské
části Praha 4 a Fakulty stavební ČVUT.  Výstavu
studentských prací je možné navštívit v Kulturním
centru Novodvorská od 18. 2. do 14. 3. 2014.

ZAŠLETE PŘIPOMÍNKY
K METROPOLITNÍMU PLÁNU
Přes 120 občanů Prahy 4 zareagovalo na výzvu z prosincového vydání časopisu Tučňák
a vyjádřilo své podněty pro připravovaný
Metropolitní územní plán hl. m. Prahy. „Rád
bych občanům poděkoval za jejich příspěvky
k rozvoji Prahy 4, které budou zpracovány
a projednány Komisí rozvoje Rady MČ Praha 4,“
uvedl radní Milan Mikunda.
Většina z obdržených podnětů má společné
téma, kterým je ochrana stávajících ploch zeleně, ploch pro sport a rekreaci. „Společně s dostavbou úseku 511 silničního okruhu kolem
Prahy bude jednoznačně prioritním podnětem
městské části k novému územnímu plánu právě

zachování významných parkových a sportovně
rekreačních ploch, jakými jsou například koupaliště na Lhotce, park na Zeleném pruhu či při
ulici Vítovcova nebo sportovně rekreační plochy
podél Vltavy a Kunratického potoka,“dodává
Milan Mikunda.
I nadále je možné vyjadřovat podněty k připravovanému Metropolitnímu územnímu plánu
hl. m. Prahy a zasílat je do konce února 2014
poštou na adresu: ÚMČ Praha 4, OKAS – Ing.
arch. B. Adamová, Antala Staška 2059/80b,
140 00 Praha 4, nebo e-mailem: bohuslava.adamova@praha4.cz.

PARK ZŮSTANE
ZELENOU OÁZOU
Rozruch mezi obyvateli Hodkoviček a Braníka vzbudil inzerát realitní
společnosti, který za více než 16 milionů korun nabízí k prodeji park mezi
ulicemi Údolní a Vítovcova (viz červené pole v mapě). Předmětná lokalita
přitom slouží obyvatelům k volnočasovým aktivitám, mimo jiné na něm
stojí dva tenisové kurty. „Mohu všechny občany z přilehlého okolí ubezpečit, že se žádný stavební záměr v této lokalitě na našem úřadu neprojednává a podle platného územního plánu zde ani nelze realizovat žádnou výstavbu,“ uvedl starosta Pavel Caldr. Pozemek je totiž zařazen do městské zeleně a tenisové kurty se nalézají v území s funkčním využitím veřejné vybavení. „Vedení radnice hledá cestu, jak zelenou plochu odkoupit do vlastnictví naší městské části a zamezit tím jakýmkoliv podobným spekulacím. Vše
je samozřejmě závislé na požadované ceně, nicméně již na únorovém zastupitelstvu chci tento problém začít řešit," dodává starosta Pavel Caldr.

PROJEKT EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÁ PRAHA 4 ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Jednou z priorit MČ Praha 4 je bezpečnostní
politika. Proto byl spuštěn projekt s názvem
„Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti
v Praze 4“, který je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Nyní
vstoupil do druhé třetiny.
Projekt se skládá ze dvou částí. „První je zaměřena na vypracování bezpečnostní strategie
městské části Praha 4 a zavedení strategického
plánování v této oblasti. Bezpečnostní strategie je
základní dokument bezpečnostní politiky, který
poskytne Praze 4 operativní rámec na řadu let.
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Druhou částí projektu je vytvoření systému efektivního finančního řízení v rámci Úřadu městské
části Praha 4. Záměrem je vytvoření optimálně
nastaveného finančního řízení a kontrolních mechanismů včetně podpory řízení rozpočtového
procesu a správy majetku,“ vysvětluje radní
Lucie Michková (ODS).
Mezi hlavní cíle projektu, který bude ukončen
koncem prázdnin letošního roku, patří vytvoření
návrhu bezpečnostní strategie, optimálního na-

stavení efektivního systému finančního řízení
městské části včetně kontrolních mechanismů
a optimálního nastavení systému nakupování
materiálu a služeb. Dále návrhu optimálního nastavení efektivního systému správy majetku
městské části včetně kontrolních mechanismů
a v neposlední řadě také proškolení zaměstnanců
úřadu. Celých 85 procent nákladů na realizaci
projektu bude uhrazeno z prostředků Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

divadlanačtyřce
Křesomyslova 625,
Praha 4
divadlo dobeška
Jasná I 1181/6, 147 00 Praha 4
Tel.: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
dobeska@divadlodobeska.cz
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio dobeška:
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. so
2. ne
3. po
4. út
6. čt
7. pá
10. po
12. st
13. čt
14. pá
18. út
19. st
20. čt
21. pá
24. po
26. st
27. čt
28. pá

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

daRda
maNŽelSké VRaŽděNí
láSky PaNí katty
zahRaj to zNoVu, Same
já, FRaNcoiS VilloN
PRáSkNi do bot
daRda
maNdRaGoRa
PRáSkNi do bot
PaNí PlukoVNíkoVá
komediaNti
VeČeR tříkRáloVý – derniéra
ŽeNitba
PaNí PlukoVNíkoVá
daRda
chaRleyoVa teta
komediaNti
PRáSkNi do bot

www.praha4.cz

2. ne 15.00 kRejČoVSká Pohádka
4. út 19.00 maRcela buRdoVá
– StRomy V báSNích
– vernisáž a koncert
5. st 19.30 jaSmíNiNy Slzy – kinokavárna
6. čt 19.30 je důleŽité být (S) FiliPem!?
Komedie o svobodě, lásce, životě
zhýralců a bohémů
9. ne 15.00 NoČNí Skřítek – pohádkový příběh
o holčičce Jiřince, které se jednou
nechtělo uklízet hračky
10. po 19.00 zuš modřaNy
11. út 20.00 Radůza – koncert
12. st 19.30 beSídka 2014
– tradiční představení Divadla Sklep
13. čt 19.30 beSídka 2014
– tradiční představení Divadla Sklep
16. ne 15.00 NebojSa – rozpustilá pohádka
s živými herci a velkými marionetami
19. st 19.30 ŽeNa V kleci – kinokavárna
23. ne 15.00 aNdeRSeNoVy Pohádky
24. po 19.30 mlýNy
– nejúspěšnější drama Divadla Sklep
25. út 19.30 VýběR z beSídek – Sklizeň
nejlepších plodů posledních let
26. st 19.30 Vejška – kinokavárna

michelská 1/7, 140 00 Praha 4-michle
tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
GALERIE:
toulky městy – výstava fotografií
(1.–28. 2.)
Snímky vás zavedou do českých i evropských měst a odhalí jejich skrytý půvab viděný očima amatérského fotografa
Antonína Šťastného.
po 3., 10., 17., 24.
15.00–16.00 hod.
Únorová keramICká odPoledne
Přijďte si vytvořit svůj výrobek z hlíny na společných
keramických setkáních. Cena: 40 Kč (zahrnuje vstupné, materiál a vedení zkušené lektorky). Registrace na
e-mailu: radka.kulhankova@sue-ryder.cz, tel.: 774 377 124.
Denní centrum Domova Sue Ryder.
st 5., 12., 19., 26.
10.00–11.00 hod.
senIorfItnes
Tělesná cvičení, vstupné: 30 Kč, kontakt na e-mailu:
seniorfitnes@seznam.cz. Cvičebna Domova Sue Ryder.
st 12.
15.00–18.00 hod.
braník band
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
st 19.
15.00–21.00 hod.
kreatIvní PodveČer a korálkování
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce i pravidelné srazy korálkářek budou v únoru spojeny. Společně se budou
vytvářet babičky a dědečci do projektu Babička Sue
a dědeček Ryder aneb senioři na cestách a bižuterie pro
dobročinné obchody. Registrace na e-mail: radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Restaurace Michelský dvůr.
čt 20.
11.00–18.00 hod.
vePřové hody
Restaurace Michelský dvůr připraví řadu pokrmů, které
tentokrát ocení především příznivci tradiční české kuchyně.
st 26.
15.00–18.00 hod.
braník band
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

Divadlo Na Jezerce připravuje svižnou
a bláznivou komedii „Cesta kolem světa“
českého autora Jiřího Janků s původní hudbou Jana Kučery. Principál divadla Jan
Hrušínský v ní dal příležitost mladé
talentované divadelnici Tereze Němcové.
„Divadlo Na Jezerce má stabilní diváckou
základnu, a stejně jako si vychováváme
mladé talentované herce, chceme dát šanci
i začínající režisérce. Rozhodl jsem se tak,
když jsem viděl několik představení v její
nápadité režii, která se mi moc líbila a vzbudila nadšené reakce diváků,“ doplňuje principál. Premiéra bude v Divadle Na Jezerce
19. března.
Dobrodružství, chytlavé písničky a humor
jsou divadelním evergreenem, který celý
příběh táhne. Hlavní role sympatické slečny
Feminy Jones a inspektora Shermana zahrají
mladí herci Kristýna Hrušínská a Václav
Liška. V dalších rolích se objeví osvědčení

Foto: DNJ

Cesta kolem světa – KOMEDIE PRO CELOU RODINU

v hlavních rolích připravované komedie se představí kristýna hrušínská
a václav liška.
členové hereckého souboru Jezerky: Petr
Vacek, Václav Chalupa, Martin Sitta, Michal
Kern a režisérka Tereza Němcová. Doplní je
čtyřčlenný sbor, který tvoří Daniela Smutná,
Veronika Vonzová, Pavel Vaněk a Jan Jakubec.
Ztvární např. londýnský dav, ale také japonské
varietní umělce, vlak, hongkongského lodivoda, členky ženského hnutí, číšníky či indiány.
Vše se nese v duchu nadsázky a příběh přiná-

PREMIÉRA: Eva tropí hlouposti

Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací „Eva tropí hlouposti“
připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou,
zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem.
Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech
zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako
nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým,

ší nečekané a paradoxní situace. A o čem hra
je? Jistá slečna Femina Jonese rozhodne, že
se svou společnicí zvládne cestu kolem světa
za méně než 80 dní. Na cestě Orient expresem se ale dostanou do situací a míst, kde
to nebudou mít vůbec lehké. Největší překvapení ovšem čeká Feminu Jones až na samotném konci dobrodružství. Jak to vše dopadne?
„Cesta kolem světa je svěží komedie, která
pobaví všechny věkové generace – děti i jejich rodiče či prarodiče. Každý si z ní vezme
něco svého a v paměti mu určitě zůstanou
jak výkony herců, kteří svoje postavy a jejich
legrační scény ztvárňují s velkým gustem,
tak chytlavé melodie písniček z představení,“ říká režisérka Tereza Němcová, která
sama také ráda jezdí za dobrodružstvím.
Procestovala celou jižní Evropu a ve hře,
k níž navrhla i výpravu, si s chutí sama
zahraje britskou konzulku.
Info na www.divadlonajezerce.cz.

Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích
a rovněž v knižním vydání. Premiéra inscenace proběhne
27. února.
Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová,
Aneta Krejčíková, Pavel Nečas, Martina Randová, Daniel Rous,
Zdeněk Maryška, Lukáš Rous, David Hák.
Autor: Fan Vavřincová; režie: Pavel Šimák; dramaturgie: Petr
Vydra; scéna: Pavel Borák; kostýmy: Blanka Tesařová.

křesomyslova 625, Praha 4

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.
dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka divadlo Na Fidlovačce
1. so
2. ne
4. út
5. st

15.00
15.00
19.30
19.30

6. čt 19.30
7. pá 19.30
8. so 15.00
10. po
11. út
12. st
13. čt
14. pá

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

15. so 15.00
16. ne 15.00
18. út 19.30
19. st 15.00
20. čt
21. pá
22. so
25. út
26. st

19.30
19.30
15.00
19.30
10.30
19.30

27. čt 19.30
28. pá 19.30

jePtišky – muzikál
luceRNa – činohra – DERNIÉRA
techtle mechtle – činohra
PRoutNík Pod PaNtoFlem
– činohra
aŽ NaPRší a uSchNe
(hay FeVeR) – činohra
hotel mezi dVěma SVěty
– činohra
hoStiNec u kameNNého Stolu
– činohra
my FaiR lady – muzikál
NeRušit, PRoSím – činohra
jePtišky – muzikál
NeVěSta – muzikál
jeN ŽádNý Sex, PRoSím,
jSme Přece bRitoVé! – činohra
šumař Na Střeše – muzikál
babiČka – činohra
aŽ NaPRší a uSchNe
(hay FeVeR) – činohra
diVotVoRNý hRNec
– muzikál – ZADÁNO
dům Čtyř letoR – činohra
techtle mechtle – činohra
šumař Na Střeše – muzikál
my FaiR lady – muzikál
eVa tRoPí hlouPoSti
– činohra – VEŘEJNÁ GENERÁLKA
aŽ NaPRší a uSchNe
(hay FeVeR) – činohra
eVa tRoPí hlouPoSti
– činohra – PREMIÉRA
NeVěSta – muzikál

komoRNí FidloVaČka
3. po 19.30 můj bájeČNý RozVod
– činohra
4. út 19.30 PlNý kaPSy šutRů – činohra
6. čt 19.30 NejlePší kamaRádky – činohra
7. pá 19.30 Pět Ve StejNých šatech
– činohra
12. st 19.30 tři holky jako kVět – činohra
13. čt 19.30 můj bájeČNý RozVod
– činohra
17. po 19.30 Pět Ve StejNých šatech
– činohra
18. út 19.30 NejlePší kamaRádky – činohra
19. st 19.30 můj bájeČNý RozVod
– činohra
21. pá 19.30 PlNý kaPSy šutRů – činohra
22. so 19.30 Pět Ve StejNých šatech
– činohra
24. po 19.30 tři holky jako kVět – činohra
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kalendáriumnaúnor
koncert

So 1.

děti

rodina

sport

přednáška/beseda

tanec/ples

film

výstavy

volný čas

St 5.

JAK ZAKLÁDAT MINIŠKOLKY– ZÁPIS DO KURZU
Zápis do intenzivního kurzu (čtyři víkendy), začínajícího v únoru. Kurz je zdarma včetně
možnosti hlídání dětí od 2 do 10 let a je určen pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, rodiče vracející do dvou let po ukončení RD do práce a rodiče – samoživitelé s dětmi do 15 let.. Více informací a přihlášky na e-mail: hana.weiser@podhoubi.cz,
tel.: 774 448 123. Ekoškolka Rozárka.

18.30 - 21.00 hod.

WORKSHOP: JAPONSKÁ KNIŽNÍ VAZBA
Vyzkoušíte si nejvíce používané variace této vazební techniky. Z workshopu si pak
odnesete originální knížečky, jenž vám budou návodem, jak si vyrobit knížku doma.
Cena workshopu je 450 Kč. Více informací a přihlášky na www.cafestart.cz, nebo na
e-mailu akce@cafestart.cz. Café Start, Hurbanova 1285, Sídliště Krč, Po - Ne: 13.00 21.30 h. Kontakt: tel.: 730 516 409 a www.cafestart.cz.

VEČERNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MAMINKY
Háčkovaná zvířátka, ozdoby, dekorace – přihlášky na e-mail: hanicca@centrum.cz. MC
Balónek.

19.00 – 21.00 hod.

JAK ZAKLÁDAT MINIŠKOLKY– ZÁPIS DO KURZU
Zápis do intenzivního kurzu (čtyři víkendy), začínajícího v únoru. Kurz je zdarma včetně možnosti hlídání dětí od 2 do 10 let a je určen pro rodiče na mateřské/rodičovské
dovolené, rodiče vracející do dvou let po ukončení RD do práce a rodiče – samoživitelé s dětmi do 15 let. Více informací a přihlášky na e-mail: hana.weiser@podhoubi.cz,
tel.: 774 448 123. Ekoškolka Rozárka.

ROK DŘEVĚNÉHO KONĚ – JAK SE NA NĚJ PŘIPRAVIT?
Co vás v roce 2014 čeká, čeho můžete využít a čeho se naopak vyvarovat? Rok dřevěného koně z pohledu čínské kosmologie a Feng shui představí Mgr. Tereza Viktorová - absolventka školy původní čínské nauky HAM YU, cvičitelka jógy a specialistka v oboru
Feng-shui. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na
www.dajanapraha.cz.

Od čt 6.

ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE
Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné stavby, slovosledu, tvoření kladné věty, zápory a otázky, základní nepravidelná slovesa a porozumění každodenním
a zcela základním frázím i tvoření základních konverzačních otázek. Hlídání dětí. Cena za
20 lekcí je 2300 Kč; registrace na e-maily czechsunshine@yahoo.com a mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Od čt 6.

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné stavby, slovosledu, tvoření kladné věty, zápory a otázky, základní nepravidelná slovesa a porozumění každodenním
a zcela základním frázím i tvoření základních konverzačních otázek. Hlídání dětí. Cena za
20 lekcí je 2300 Kč; registrace na e-maily czechsunshine@yahoo.com a mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Od čt 6.

ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat své dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let; cena 50 Kč / 30 Kč členi
(členský příspěvek 150 Kč / pololetí); MC Rybička.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CENTRA DĚTSKÉHO ÚSMĚVU
Seznámíte se zimními zvyky, písněmi a pranostikami. Vhodné pro děti, které nenavštěvují
jesle ani mateřskou školu a mají zájem zúčastňovat se činnosti našeho zařízení. Info: tel.
731464040, e-mail: Centrum.DU@seznam.cz, www.centrumdu.cz. Cenrum dětského
úsměvu, Hvězdova 19/1594.

Čt 6.

PREVENCE A LÉČBA BOLESTI ZAD
Jak pomoci páteři a kloubům přinést úlevu. SM-systém MUDr. Smíška. Přednáší Zdenka
Hoffmanová, lektor o.s. Život a zdraví. Domyno, Novodvorská 12 (bus 197, 215 – zast.
Nové dvory). Rezervace tel.: 261 341 811. Vstup zdarma.

18.00–19.00 hod.

UMĚNÍ ZVLÁDNOUT STRES
Poutavé příklady i ze života. Přednáší Jaromír Loder, B.Th. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí
50, (Bus 106, 121, 139, 196 – zast. Sulická). Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz.
Vstupné dobrovolné.

18.00 hod.

HORNATÉ SRDCE BALKÁNU - MAKEDONIE
Přednášející: Jakub Radoš. Dům ochránců přírody.

18.00–20.00 hod.

So 8.

MONTESSORI SEMINÁŘ PRO RODIČE
Na pravidelném setkání v prostorách školky 4medvědi vás čeká téma „Montessori matematika“. Seminář vede ředitelka Montessori centra 4medvědi Eva Houdková. Vstup na
seminář je zdarma, rezervace nutná (na e-mail: eva@4medvedi.cz). Možné hlídání dětí
(nutná rezervace), cena 3 „medvědí“ kredity nebo 120 Kč/hod. za dítě. Více informací na
www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mail: info@elaaga.cz či tel. 774 144 485.

9.00 –17.00 hod.

MONTESSORI INSPIRACE PRO ŽIVOT – KOJENCI A BATOLATA
Seminář protkaný inspirací a návody - projdeme jednotlivé místnosti domova,
v každé se zastavíme a ukážeme si, co je pro jednotlivé věkové skupiny možné
připravit. Cena celodenního semináře: 1 100 Kč, vede Renata Křivánková, registrace nutná e-mailem na renata@4medvedi.cz. Více na www.smyslovy-pruzkumnik.
cz nebo www.4medvedi.cz.

10.00 – 17.00 hod.

VALENTINSKÁ UMISŤOVACÍ VÝSTAVA OPUŠTĚNÝCH KOČEK
Výstavy se zúčastní 16 sdružení a ochranářských organizací se 100 kočkami z celé ČR.
Zájemci si vybrané zvíře mohou odvézt domů, stačí pouze zaplatit příspěvek za veterinární péči a podepsat předávací protokol. Vstupné na výstavu je 35 Kč. KC Zahrada,
Chodov.

13.00 - 18.00 hod.

RODINNÉ KONSTELACE
Prožitkový seminář, přihlášky na e-mail: bara.bekeova@seznam.cz nejpozději do 5. 2. MC
Balónek.

Ne 9.

KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI (3 - 6 let)
S keramičkou Alžbětou Labounkovou budete vytvářet krásné výrobky na téma „dopravní prostředky“. Vyrábí se za pomoci vykrajovátek, papírových šablon a sádrové
formy. Výrobky budou do 14 dnů vypálené a k vyzvednutí. Cena je 20 „medvědích“
kreditů či 580 Kč za dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic.
Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na info@elaaga.cz či tel.
774 144 485.

9.00 – 11.30 hod.

13.30 hod.

Od po 3.

8.00–10.00 hod.

SOBOTNÍ CVIČENÍ S DĚTMI
Pravidelné setkávání dětí a rodičů s pohybovou aktivitou a hledáním možností, jak
dítě zapojit do pohybu v běžném životě, probíhá v Gymnáziu Na Vítězné pláni.
Připraveny jsou sportovní hry podle věku a schopností dětí, kolektivní hry, opičí dráha,
dětské tanečky, honičky, štafety a osvojení si dalších dovedností. Městská část Praha
4 podporuje v rámci grantu tento projekt, a proto děti s trvalým bydlištěm v MČ
Praha 4 mají cvičení zdarma. Podmínkou je registrace s prokazatelností bydliště.
Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160/1.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE
Řešíte osobní/vztahové/rodinné problémy či jak zvládat životní role/změny/krize?
Naše psycholožka, koučka, terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50 min. konzultaci
včetně hlídání 1 dítěte je 160 Kč členi / 190 Kč ostatní; nutná registrace 5 dní předem
(možno konzultovat i pondělky ve stejných časech) na tel. 736 705 957 či na e-mail
michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.

Od po 3.

MASÁŽE
Relaxační a aroma masáž, s použitím ušních svící.  Termín a druh masáže rezervovat
nejpozději v pátek na násl. pondělí na tel. č. 731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.

Út 4.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Přijďte, nahlédnout pod pokličku Ekoškolky a programu Začít spolu. Jsme tu pro děti od
1,5 do 7 let.

15.00–21.00 hod.

9.00–11.00 hod.
14.00–18.00 hod.

Od út 4.

Od út 4.

Od út 4.
16.00 hod.

9.45–10.45 hod.
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU FCE
Kurz obeznámí s logikou testu a usnadní cestu k jejímu úspěšnému složení – nutné pořídit si OBJECTIVE First Certificate, autoři: Annette Capel a Wendy Sharp, Student's book;
cena za 22 lekcí je 3500 Kč. Hlídání dětí. Registrace na e-maily czechsunshine@yahoo.
com nebo mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00–12.00 hod.
ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE
Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití v pracovním i soukromém životě
(např. Employment and Finances, Human Mind and Body, Progress and Challenges and
other topical issues); cena za 22 lekcí je 2530 Kč; registrace na e-mail: czechsunshine@
yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
MASÁŽE PRO TĚHOTNÉ
Termín rezervovat nejpozději 1 den předem na tel. č. 608 339 401, Běla Chocová. MC
Rybička.
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9.45–10.45 hod.

11.00–12.00 hod.

15.30–17.30 hod.

10.30–11.30 hod.

9.30 – 11.30 hod.

● Kultura,

sport a volný čas v  Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v  Praze 4 ● Kultura, spor
a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praz
4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, spor
9.30–14 hod.

14.00–15.30 hod.

WORKSHOP „DĚTSKÝ POKOJ – PODPOŘTE TALENTY SVÝCH DĚTÍ“
Vše, co dáme do dětského pokoje, ovlivňuje chování našich potomků. Jaký vliv mohou
mít zvolené barvy? Co v pokoji změnit, když se dítě špatně učí? Přineste si vlastní půdorys bytu a fotografie, na konci workshopu si odnesete návrh změn pro dětský pokoj.
Workshop vede Olga Bušková, poradkyně Feng Shui a interiérová designérka. Max. kapacita je 10 osob. Cena: 710 Kč/ 27 „medvědích“ kreditů. Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace přes on-line systém 4medvědů, na info@elaaga.cz či tel.
774 144 485.
SETKÁNÍ S PRIMITIVNÍMI NÁSTROJI PŘÍRODNÍCH NÁSTROJŮ
90 minutový pořad profesionálního hráče na didgeridoo Ondřeje Smeykala, ve kterém si
děti s rodiči poslechnou a vyzkouší řadu nástrojů. Pořad je určen pro děti předškolního
věku a prvních tříd v doprovodu jednoho rodiče. Vstupné dítě 150 Kč, sourozenec 100
Kč, rodič zdarma. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info
na www.dajanapraha.cz.

10.00–10.45 hod.

VÝROBA MASKY NA MAŠKARNÍ
V rámci výtvarné dílničky si děti budou moci vyrobit vlastní jednoduchou masku na
Maškarní bál, který proběhne 14. 2. Cena 30 Kč + poplatek za hernu 30 Kč členi/50 Kč
ostatní. MC Rybička.

Út 11.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JAKO NOVÁ PŘÍLEŽITOST
Pokračovaní cyklu bezplatných seminářů. MC Balónek.

18.00–19.30 hod.

HUBNUTÍ BEZ BLBNUTÍ
Jak hubnout s rozumem, změnit špatné stravovací návyky a ozdravit jídelníček. Přednáší
Mgr. Libor Votoček. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50, (bus 106, 121, 139, 196 – zast.
Sulická). Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

Po 10.

9.30–11.30 hod.

20.00–21.30 hod.

ŘÍKEJTE MI KUČU
Bezplatná projekce dokumentárního filmu Říkejte mi Kuču - strhující portrét ugandského
gay aktivisty Davida Katoa, který nechtěl být jen ve vleku neblahých událostí. Film USA /
2012 / 87 min. Café Start, Hurbanova 1285, Sídliště Krč, www.cafestart.cz.

St 12.

PROMÍTÁNÍ S OPIČKOU JULINKOU - ZNAMENÍ ČASŮ
Promítání animovaných biblických příběhů. Filmový klub pro děti od 3 do 6 let.
Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Info 734 792 598. Vstupné dobrovolné.

18.30 - 21.00 hod.

VEČERNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MAMINKY
Papírová přáníčka a dekorace, přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC
Balónek.

Čt 13.

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO
Zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny
za klavírního doprovodu Mgr. I. Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava
v Thomayerově nemocnici.

16.00-17.00 hod.

16.00 hod.

18.00 hod.

18.30–21.00 hod.

JAK POMÁHAT ZVÍŘATŮM V ZIMĚ
Přednášející: Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. Dům ochránců přírody.
MOHENDŽODÁRO – TANTRICKÉ CVIČENÍ PRO ŽENY
Mohendžodáro je víc než pouhé cvičení, je to cesta k vnitřnímu ženství. Cvičení probíhá 2
x měsíčně pod vedením akreditované cvičitelky Heleny Křovákové. Pomocí sestavy ásán,
práce se svaly pánevního dna a dechu se žena naučí rozvádět svoji sexuální energii do
celého těla. Ovlivňuje to nejen její fyzické zdraví, ale i pocit sebevědomí a ženského vyzařování. Rezervace míst na tel.: 721 295 582. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na www.dajanapraha.cz.

So 15.

ŽENSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
Druhý ročník fotbalového turnaje Zimní pohár žen 2014 pořádají společně FK Zlíchov
1914 a AFK Slavoj Podolí na podolském hřišti s umělým povrchem. Letošního ročníku se
vedle pořadatelského klubu FK Zlíchov 1914 zúčastní divizní tým TJ Ďáblice a týmy dorostenek prvoligových klubů Bohemians Praha a SK DFO Pardubice. Více informací na www.
fkzlichov1914.cz (sekce Ženy, záložka Zápasy) nebo facebooku www.facebook.com/
FotbalovyKlubZlichov1914.

Út 18.

ZAČNĚTE SPRÁVNĚ SVŮJ DEN
Praktická ukázka zdravé a vydatné snídaně. Přednáší Robert Žižka, šéfredaktor časopisu
Prameny zdraví. KLUB ZDRAVÍ, Společenském centrum, Za Brumlovkou 4, info: 734 792
598, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

Čt 20.

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO LIDÉ A HMYZ? JSME SI VZÁJEMNĚ V NĚČEM
PODOBNÍ?
Přednášející: PhDr. Vladimír Franta, Ph.D. Dům ochránců přírody. TIP!

9.00–15.00 hod.

18.00–19.30 hod.

18.00 hod.
19.00–21.00 hod.

So 22.

DIDGERIDOO WORKSHOP ONDŘEJE SMEYKALA
Kurz pro úplné začátečníky. Každý účastník bude mít týden na samostatné zpracování první
etapy, ve druhé části doladí základy a doplní o techniky, které se budou do prvních měsíců
hodit. Na workshop nepotřebujete nástroje, budou k dispozici. Cena je 1200 Kč, přihlášky
na e-mail dancada@email.cz. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na www.dajanapraha.cz.

13.00–18.00 hod.

BAZAR KNIH
Jednoduše Bazar knih v kavárně. Přijďte prodat či koupit. Café Start, Hurbanova 1285,
Sídliště Krč, www.cafestart.cz.

16.00 hod.

MOJE VEGANSKÁ RODINA
Přednášející: Jitka Urbanová. Dům ochránců přírody.

20.00 hod.

STEPP PRAHA – WU MAGDEBURG
Zápas vodního póla mužů Východoněmecké ligy. Plavecký stadion Podolí, vstup zdarma
– tribuna. Info na www.stepp.cz

Út 25.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JAKO NOVÁ PŘÍLEŽITOST
Pokračovaní cyklu bezplatných seminářů. MC Balónek.

18.00 hod.

STEREOFOTOGRAFIE
Přednášející: Ing. Jiří Haleš. Dům ochránců přírody.

18.00 – 19.00 hod.

UMĚNÍ ZVLÁDNOUT STRES
Poutavé příklady i ze života. Přednáší Jaromír Loder, B.Th. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí
50, (bus 106, 121, 139, 196 – zast. Sulická). Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz.
Vstupné dobrovolné.

St 26.

VEČERNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MAMINKY
Háčkování - čepičky nejen na zimu. Přihlášky na e-mail: hanicca@centrum.cz. MC
Balónek.

10.00 – 18.00 hod.

9.30–11.30 hod.

18.30 - 21.00 hod.
20.00 - 21.30 hod.

Pá 14.

10.15–12.00 hod.

16.00 – 18.00 hod.

MAŠKARNÍ BÁL
Vyrobte si jednoduchou škrabošku, děti oblékněte do veselých masek a přijďte do
Rybičky na Maškarní bál. Můžete se těšit na výtvarnou dílničku, malování na obličej,
tancování v maskách, soutěže a nebude chybět odměna za každou masku. Vstupné za
1 dítě 40 Kč členi / 50 Kč ostatní, za 2 a více dětí 60 Kč členi / 80 Kč ostatní. MC
Rybička.

TIP!

OSLAVA 5. NAROZENIN 4MEDVĚDŮ
Společným tématem karnevalu i celého odpoledne jsou Indiáni! První hodinu se můžete
těšit na oblíbenou hudební dílnu s Ivem Vrbou, tentokrát na téma „Indiáni a vyprávění
o tom jak se díky bubnu dostali na zem“.
Děti pak čekají ještě hry a jednoduché soutěže, a také malé dárky od 4medvědů.
Registrace přes on-line systém 4medvědů, na e-mail info@elaaga.cz či tel. 774 144 485.
Vstup na akci zdarma. Kapacita omezená na 25 dětí. Více na www.4medvedi.cz nebo na
FB RMC 4medvědi. TIP!

!

TIP
CESTA K HARMONII POMOCÍ ZVUKU
Večerní setkání s hudbou, která není úplně běžná. Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi
vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Ve druhé části proběhne relaxační koncert. Cenu vstupného si určuje návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Dajána, Jaurisova 4, Nusle. Info na www.
dajanapraha.cz.

Čt 27.

9.30 a 15.30 hod.

!

TIP
CESTOVATELSKÝ VEČER: TURECKO
Proč Turci pijí turecký čaj a ne tureckou kávu? Čím jsou zajímavé turecké hřbitovy? Žije
v jezeře Van vědě dosud neznámá příšera? Tyto a další otázky zodpoví biolog Pavel
Špryňar z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vstupné po skončení dle spokojenosti.
Café Start, Hurbanova 1285, Sídliště Krč, www.cafestart.cz. TIP!
MASOPUSTNÍ KARNEVALOVÉ VESELÍ
Karneval, diskotéka, odpoledne divadélko. MC Balónek.

KONTAKTY
● Dům

ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz;
www.csop.cz/dumochrancuprirody
● MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
e-mail: mcrybicka@centrum.cz
● MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka v prostoru bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz, tel.: 241 712 071
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kultuRa, SPoRt a VolNý ČaS V PRaze 4 ● kultuRa, SPoRt a VolNý ČaS V PRaze 4 ● kultuRa, SPoRt
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 V PRaze 4 ● kultuRa, SPoRt
dům dětí mládeže Praha 4
– hobby ceNtRum 4

Bartákova 1200/4, Praha 4 • Info tel.: 602 399 835
• E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
• www.hobbycentrum4.cz
3. po
13.30–16.30 hod.
tVořiVá dílNa V klubu amFoRa
– dřevěná inspirace v klubovně Na dvorku Klubu
Amfora
6. čt
14.00–18.00 hod.
VýtVaRNá dílNa V PaViloNu d
– myši a jiná zvěř ze sádrových obvazů. Nutné přihlášení.
8. so
10.00–17.00 hod.
VeSelý mikRoFoN
– přijďte si nahrát vlastní CD do nahrávacího studia.
15.–22. Jarní prázdniny v chatě na Černém dole s lyžováním, táborovou hrou a táborovými aktivitami.
17.–20.
8.00–17.30 hod.
jaRNí PRázdNiNy V klubu amFoRa
– hry, soutěže, výlety, sportování. Součástí dopolední
a odpolední svačina, oběd a pitný režim. Nutné přihlášení.
27. čt
14.00–18.00 hod.
VýtVaRNá dílNa V PaViloNu d
– ptáci z kartonů, papíru a peří. Nutné přihlášení.

Ples mČ Praha 4 Proběhne v nuselské radnICI
reprezentační ples městské části Praha 4 se uskuteční 22. března od 19 hodin v prostorách nuselské radnice.
Podrobné info o programu plesu i možnosti zakoupení vstupenek bude zveřejněno na www.praha4.cz.

VZPOMÍNKA NA Ivana domInáka

Ivan Dominák patřil k legendám našeho jazzu minulých desetiletí. Jeho život mistra bicích nástrojů plynul ve stovkách koncertů s orchestry Gustava Broma, Karla
Krautgartnera i se soubory Barok jazz kvintet, Linha Singers a dalšími, které náleží
k tvůrčí elitě v tomto hudebním žánru. V nezapomenutelné improvizující dvojici
působil s basistou Luďkem Hulanem.
Spořilovský spoluobčan, „metličkový král“, jak mu přezdívali muzikanti, ve dvou posledních letech hrál také v podolském klubu důchodců na tanečních podvečerech, pořádaných Ústavem sociálních služeb. Získal si srdce všech a zde také koncem října zazněly
z jeho bubnů poslední synkopy. Ivan Dominák zemřel o Vánocích ve věku 78 let. (mv)

Infokanál PRO VÁŠ telefon a PoČítaČ
Praha 4 již v minulosti spustila službu SMS Rozhlas, která
umožňuje efektivní a přímou komunikaci pomocí krátkých textových zpráv (SMS) a e-mailů. Občan si může zvolit okruhy odebíraných zpráv nebo e-mailů, rozesílaných Prahou 4. Jedná se o velice
rychlý způsob zveřejňování důležitých informací, kdy SMS jsou zasílány na zaregistrovaná čísla
mobilních telefonů občanů a funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů.
Registrace do systému je velice jednoduchá. Na http://www.smsrozhlas.eu/registrace/
je potřeba vyplnit veškeré potřebné údaje (jméno, příjmení, tel. číslo a e-mail). Ihned po odeslání formuláře budete dostávat na váš e-mail nebo tel. číslo informace z dění v Praze 4. Tato služba je poskytována bezplatně.
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Únorový ProGram DivaDla bez hranic
19.30

Viktorova cesta

út 11. 19.30

miky, miky lhář

Pá 7.

Pá 14. 19.30

Po 17. 19.30

Divadelní thriller i hořká komedie
v mistrovském podání Mileny
Steinmasslové a Františka Kreuzmanna.
Komedie o generačním konfliktu, který se stále opakuje.
tři komedie v jeden večer (premiéra)
Tři čechovovské komedie: Námluvy, Medvěd, Labutí píseň.
Rezervace na e-mail rezervace@divadlobezhranic.cz nebo
na 775 488 998.

dva muži v šachu

Slavná a úsměvná divadelní „konverzačka“ Miroslava Horníčka
o válce a lásce, situovaná do malé italské vesničky 18. století.

St 19. 19.30

dědictví lorda dawlische

Pá 21. 19.30

martin eden

Čt 27. 19.30

dobrý večer, pane Wilde!

Co všechno se může stát, když zchudlá mafiánská rodinka
s chamtivou matinkou, bláznivým tatínkem a krásnou dceruškou
pozve chudého anglického lorda, aby ho okradla.
Románový příběh Jacka Londona o prostém námořníkovi.
Rezervace na e-mail rezervace@divadlobezhranic.cz nebo
na tel. č. 775 488 998.
Dva mladí gentlemani, žijící v Anglii, si pohrávají s pravdou,
aby do svého jinak poklidného života vnesli trochu vzrušení.
Rezervace na e-mail rezervace@divadlobezhranic.cz nebo
na 775 488 998.

divadlo bez hranic, křesomyslova 14, nusle ♦ tel: 775 488 998,
www.divadlobezhranic.cz ♦ fb: divadlo bez hranic, pražská scéna

senioři

blahoPřáNí k ŽiVotNímu VýRoČí

začátkem ledna oslavila 83. narozeniny
čestná občanka mČ Praha 4

Významné vědkyni pogratuloval
za naši městskou část starosta Pavel
caldr.

boŽeNa RoubíČkoVá
z krče,
Foto: Zdeněk Kříž

ing. ludmila
tříSkoVá, cSc.
ze Spořilova.

dne 16. ledna oslavila 80. narozeniny

bývalá ředitelka mateřských škol
v Praze 4.
blahopřejí manžel a děti
lenka, jiří a Petr s rodinami.

nabídka senIor Cyklus semInářŮ O NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
hobby klubu
● Čt 6. 2.
9.30–11.00 HOD.
sPoleČenské deskové hry

Hry známé i neznámé v Klubu Amfora. Info
Lenka Jedková, tel. 241 731 489, 602 507
510. Zdarma.

● Čt 13. 2.
9.30–11.00 hod.
tvořIvá dílna Pro senIory – lInoryt

Klub Amfora. Vstup 20 Kč.

● Čt 27. 2.
9.30–11.00 hod.
stolní tenIs Pro senIory

Klub Amfora. Vstup zdarma.

na akcích je omezený počet míst, proto
je nutná rezervace v klubu amfora (lenka
jedková, tel. 241 731 489, 602 507 510).
Připravujeme letní PrázdnInové
senIorské Pobyty (informace v Hobby
centru 4 na tel. 241 731 510, 241 730 390),
a to: 5.–12. 7. skryje u rakovníka
23.–30. 8. lednice na moravě

V úNoRu
aNGliČtiNa PRo SeNioRy
st 8. 1.
8.50 hod.
ukázková hodIna zdarma! – Tempo výuky v malých
skupinkách do 10 studentů je přizpůsobeno seniorům a jejich
znalostní úrovni. Možnost výběru pravidelného kurzu v různých
časech.
diGitálNí FotoGRaFie PRo SeNioRy
11.–25. 2. Út a Pá
14.00-16.00 hod.
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, digitální
úpravy a vylepšení fotografií.
Rozsah: 5x 120 min.

týká nového občanského zákoníku, jde hlava koDnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanlem? Právě pro vás jsme připravili cyklus semiský zákoník, zákon o obchodních korporacích
nářů s JUDr. Ondřejem Načeradským, který běa nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě trojice zákonů tvořících jádro práv- hem tří setkání upozorní na vybrané změny, jež
občanský zákoník přináší,“ říká Ivana Staňková,
ní úpravy soukromého práva vstupuje zároveň
v účinnost i řada doprovodných předpisů, napří- zástupkyně starosty.
klad katastrální zákon, zákon
termín
téma
přihlášky
o zvláštních řízeních soudních či
zákon o veřejných rejstřících
1. seminář
út 11. 2.
nová úprava dědického práva
od 3. 2.
právnických a fyzických osob.
2. seminář
út 11. 3.
bydlení
od 3. 3.
Nové zákony zároveň ruší více
3. seminář
út 8. 4.
ochrana spotřebitele
od 31. 3.
než 200 dosud účinných předpiPřihlašování na semináře je možné telefonicky na bezplatné seniorské lince 800 100 128 ve výše
uvedených termínech.
sů. „Že vám z toho všeho, co se

oblíbeNé akce SE DOČKAJÍ OPAKOVÁNÍ
Možná už se vám stalo, že jste se chtěli přihlásit na některou z aktivit pro seniory, jež nabízí MČ Praha 4, ale dozvěděli jste se, že je již vše
obsazeno. „Není třeba se zlobit,“ říká zástupkyně starosty Ivana Staňková a pokračuje: „Pokud
zjistíme, že je o uvedenou aktivitu velký zájem,
rádi ji zopakujeme. Například přednáška o trénování paměti se konala v lednu již potřetí. Na
březen plánujeme zopakovat návštěvu synagog

a domlouváme i opakování přednášky o grafologii. Zájem seniorů o nabízené aktivity nás
opravdu těší. Snažíme se, aby nabídka byla pestrá a různorodá a každý si našel pro sebe něco
zajímavého. Novinkou pro letošní rok jsou například koncerty vážné hudby nebo ukázky různých typů cvičení vhodných pro seniory.
Aktuálně jsme připravili také cyklus seminářů
k novému občanskému zákoníku.“

PokRaČujeme S Pc a iNteRNetem
17. 2.–5. 3. Po a Čt
9.00-11.00 hod.
Druhý díl Počítačové akademie pro seniory. Obsah výuky: počítač a jeho součásti, základní programy, osobní nastavení počítače, soubory a složky, jejich kopírování a mazání, ukládání
obrázků, základy psaní v textovém programu, Skype, úvod do
Facebooku, vyhledávání ztracených souborů v počítači.
Rozsah: 5x 120 min.

VYZKOUŠEJTE
rehabIlItaČní
PIlates

NákuPy Na iNteRNetu
středa 19. 2.
11.30–12.30 hod.
Jak najít to nejlepší zboží na internetu. Nákupní portály a vyhledávače cen. Porovnání zboží.
elpida, na strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení na
tel.: 272 701 335 nebo e-mailu info@elpida.cz.

Zájemce z řad seniorů zve MČ Praha 4 na
ukázky dalšího typu cvičení – rehabilitačního
pilates, která má velice blahodárný vliv na páteř, a to díky zařazeným prvkům z fyzioterapie. Cvičení povede zkušená instruktorka
Zdeňka Hoffmanová a všichni senioři nad 63
let jej mají zdarma, Přijďte si vyzkoušet něco
nového 13. 2. od 14.15 hod. do tělocvičny ZŠ
Poláčkova. Je třeba si přinést vlastní podložku
na cvičení.
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senioři
Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!

Přehled akcí pro seniory: ÚNOR–BŘEZEN 2014
Název akce

Den konání akce

Místo konání akce

Den výdeje vstupenek

4 x okénkem do historie
přednáška z cyklu „Omyly a záhady české historie I.
– Jak to bylo s korunovačními klenoty (50 míst)

4. 2.
od 14.00 hod.

Malý sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 1.

Občanský zákoník
aktuální změny – cyklus seminářů 1. část (50 míst)

11. 2.
od 10.00 hod.

Malý sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 2.

Rehabilitační pilates
ukázka cvičení vhodného pro seniory (15 míst)

13. 2.
od 14.15 hod.

malá tělocvična ZŠ Poláčkova
(vlastní podložku)

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 2.

Výtvarná dílna „V urozené společnosti“
móda, zábava a životní styl
Ateliér: výroba vějíře
Expozice: Barokní umělecká řemesla a Císařská
zbrojnice (16 míst)

13. 2.
od 14.00 hod.

Schwarzenberský palác

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 2.

Přednáška: Houby jako vášeň 2.
Jarní houby (50 míst)

18. 2.
od 14.00 hod.

Malý sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 10. 2.

Neseďte doma, přijďte za námi
„ Než přijde jaro…“ – posezení s hudbou a tancem
(160 míst)

20. 2.
od 14.00 hod.

KC Novodvorská

výdej vstupenek 11. 2. od 8.00 do 8.30
hod. přepážka č. 35 (vlevo od podatelny), přízemí ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059

Výtvarná dílna „V urozené společnosti“
– móda, zábava a životní styl
Ateliér: výroba vějíře
Expozice: Barokní umělecká řemesla a Císařská
zbrojnice (16 míst)

27. 2.
od 10.00 hod.

Schwarzenberský palác

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 2.

Komentovaná prohlídka obrazů Alfonse Muchy
Slovanská epopej (20 míst)

27. 2.
od 10.00 hod.

sraz v 9.45 hod. před Veletržním
palácem, vstupné 90 Kč

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 10. 2.

4x okénkem do historie
přednáška z cyklu „Omyly a záhady české historie II.
Jak to bylo s vraždami a úmrtími našich panovníků
(50 míst)

4. 3.
od 14.00 hod.

Malý sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 24. 2.

Neseďte doma, přijďte za námi
koncert vážné hudby Musica Dolce Vita – Klenoty
české hudby (120 míst)

6. 3.
od 15.00 hod.

Slavnostní sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

výdej vstupenek 18. 2. od 8.00 do 8.30
hod., přepážka č. 35 (vlevo od podatelny), přízemí ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059

Občanský zákoník
aktuální změny – cyklus seminářů 2. část (50 míst)

11. 3. od 10.00 hod.

Malý sál Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 3. 3.

Březen

KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY
ZAČNOU V BŘEZNU
MČ Praha 4 se každoročně snaží poskytnout svým seniorům pestrou nabídku nejrůznějších aktivit. Novinkou letošního roku je nabídka koncertů vážné hudby. Prvním počinem bude koncert skupiny MUSICA DOLCE VITA s názvem Klenoty české hudby, který se bude konat 6. března od 15.00 hod. v Nuselské radnici v Táborské ulici.
Program Klenoty české hudby přinese koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák,
Martinů, Janáček a další). Za doprovodu flétny (Žofie
Vokálková) a harfy (Zbyňka Šolcová) bude zpívat Daniela
Demuthová.
Vstupenky budou seniorům nad 63 let vydávány zdarma v úterý 18. 2. od 8.00 do 8.30 hod. na přepážce č. 35
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059.
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POZVÁNKA NA PROHLÍDKU

SLOVANSKÉ EPOPEJE

Alfons Mucha si přál zachytit historii Slovanstva v kolekci obrazů, která by symbolizovala jejich cestu
dějinami. S touto myšlenkou si pohrával již na začátku 20. století, své plány však začal realizovat až v r.
1910, kdy si pronajal část zámku Zbiroh a zde tvořil cyklus dvaceti velkoformátových obrazů tzv.
Slovanskou epopej. Dílo dokončil r. 1928 a následně jej předal Praze. V 50. letech byly obrazy převezeny
do Moravského Krumlova, kde byly za pomoci místních občanů restaurovány a vystaveny na zdejším
zámku. V r. 2010 se Slovanská epopej stala movitou kulturní památkou a po dlouhých sporech je od
dubna 2011 pět pláten cyklu umístěno ve dvoraně Veletržního paláce v Praze. Muchova plátna jsou i po
více než 85 letech od první instalace umístěna tak, jak to autor původně plánoval, například podle časového sledu jednotlivých témat. MČ Praha 4 zve zájemce z řad seniorů na komentovanou prohlídku
27. 2. od 10.00 hod. Snížené vstupné je pro seniory 90 Kč. Sraz bude v 9.45 hod. před
Veletržním palácem Národní galerie v Praze.

V Triloparku se vydáte

rodina

na výpravu do minulosti země
Od ledna je v KC Novodvorská pro školy
i veřejnost otevřeno Interaktivně - vzdělávací centrum Trilopark, ve kterém můžete zažít paleontologii naživo.
Zhotovíte si sádrové odlitky skutečných fosilií, zkusíte si práci s preparační jehlou, odkryjete
model kostry dinosaura, vyzkoušíte si, co obnášejí reálné terénní práce, dozvíte se, kudy se
ubíraly zákruty evoluce, atd. A pokud vám to
bude málo, můžete se pokochat pohledem na
věrný model šavlozubého tygra či na mamuta
vystupujícího z březového hájku, nahlédnout do
devonského akvária či karbonského miniskleníku s modely vyhynulých živočichů a rostlin, případně si prohlédnout výstavu zkamenělin
z Čech, Maroka, USA či Číny chronologicky seřazených ve vitrínách.
„Primárně je Trilopark určený dětem, jejichž
přirozené tíhnutí k bádání a objevování se naplno projevilo již v prvních dnech po otevření,“
sdělil Ladislav Zedník, vystudovaný paleontolog
a pedagog, který společně s Radkem Labuťou,
dlouholetým pracovníkem Národního muzea
v Praze a předním tvůrcem modelů vyhynulých
živočichů (např. pro výstavu Giganti doby ledové apod.), stojí za ideou celého projektu.

Vytvořte si odlitek trilobita
V Triloparku jsou vítány školní třídy, interaktivní programy jsou koncipované pro žáky všech
věkových skupin. Na své si však přijdou i předškoláci, kteří si z písku odkryjí model dinosaura
rodu Deinonychus a současně se od přítomných

■ V Triloparku na vás čeká věrný model šavlozubého tygra.

lektorů dozví základní fakta o dinosauří anatomii. Posléze si složí sádrové puzzle ichtyosaura
a vytvoří si vlastnoruční odlitky (nejen)
trilobitů.
Pokud máte doma nějakou záhadnou zkamenělinu, chcete ji určit a dozvědět se o ní podrobnější informace či pokud vás zaujala kterákoli
z výše uvedených aktivit, vydejte se do
Triloparku. Pro školy je otevřen každý všední

den od 8.30 do 12.30 hod., pro veřejnost zatím
v úterý a ve čtvrtek od 13.30 hod. Vstupné pro
školy (v jehož výši je zahrnut sádrový odlitek,
který si na místě žáci zhotoví a odnesou domů,
a výplav, z nějž si doma pinzetou vyberou pozůstatky dávných bezobratlých) je 75 Kč/žák
(pedagogický doprovod zdarma), v hodinách
pro veřejnost je vstupné 90 Kč. Kontakt:
e-mail: trilopark@gmail.com, tel. 732865798.

KURZY PRO DĚTI

HORSKÁ
CHATA

VE STUDIU
DOBEŠKA

Studio Dobeška nabízí možnost účasti
v keramických, výtvarných a sportovních
kurzech dětem všech věkových kategorií.
Přijďte si zamalovat, zacvičit, zamodelovat
a hlavně se pobavit a setkat se svými vrstevníky v kurzech, které studio nabízí každý
den v široké nabídce.
Novinkou je pondělní kroužek míčových
her, kde se děti naučí základy všech míčových her – přehazovanou, volejbal, košíkovou, fotbal a stolní tenis. Velmi vhodné pro
všestranný pohybový rozvoj dětí.
Více informací o všech kurzech naleznete
na www.studiodobeska.cz nebo na tel. čísle 728 834 326 (M. Burdová).

Foto: Trilopark

VÁPENKA
■ Chata Vápenka leží v nadmořské výšce 750 metrů v jednom

z historicky nejzachovalejších koutů Krkonošského národního
parku a je vhodná pro ozdravné pobyty.
Foto: MČ Praha 4

ZVE NA
VELIKONOCE

Rekreační zařízení MČ Praha 4 chata Vápenka v Krkonoších nabízí veřejnosti volné termíny
v období Velikonoc (17. až 24. dubna), lze zajistit i zkrácený pobyt.
Cenová nabídka: děti do 3 let–zdarma, děti do 15 let 560 Kč/den s plnou penzí, dospělí od
15 let 775 Kč/den s plnou penzí, dospělí nad 65 let 645 Kč/den s plnou penzí. V případě zájmu
je možné domluvit polopenzi.
Bližší informace – Zdenka Liemessingová, tel. 261 192 120.
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REZIDENCE

LETOKRUHY
Do centra blízko. Do přírody ještě blíž.
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+420 777 062 826

REZIDENCELETOKRUHY.CZ
PRAHA 4, ROZTYLY
SC-340050/01

STRANA 21

názory
S jakými prioritami by měl být sestaven rozpočet městské části pro letošní rok?
jaN SchNeideR, zastupitel mČ PRaha 4, nezařazený

Rozpočet je pouze
papír a ten toho snese
hodně. Je však třeba si
za všemi těmi čísly
představit, co všechno
pro nás městská část zajišťuje – ať už
jsou to uklizené chodníky a parky, udržovaná zeleň, fungující školky, školy
a jesle, sociální služby a pomoc seniorům, dostupné kulturní a sportovní vyžití a v neposlední řadě také dobře fungující úřad.
Prioritou každého kvalitního rozpočtu musí být stále kvalitnější služby.
Takové fungování však nesmí městskou
část zadlužovat do budoucna. Městské
části hlavního města Prahy mají oproti
jiným obcím velkou nevýhodu. V podstatě nemají možnost ovlivnit výši svých
příjmů, a jsou tedy z velké části závislé

na tom, co „upadne“ shora, tedy od státu
a kraje (hlavního města Prahy).
V poslední době je smutným trendem, že zatímco povinnosti a úkoly
městských částí každým rokem narůstají, množství přidělených finančních prostředků jde opačným směrem. Sestavit
kvalitní rozpočet je proto rok od roku
těžší a v roce 2014 tomu nebude jinak.
Schopnost jej naplnit pak bude záviset
nejen na celoroční práci zaměstnanců
úřadu, škol a dalších organizací, ale i na
zodpovědném chování všech obyvatel
a návštěvníků naší městské části. Praha 4
je a musí zůstat dobrou adresou nás
všech a to je priorita nejen rozpočtová.

maRtiN Píša, radní mČ PRaha 4, nezařazený

Rozpočet na rok projekty, například na zateplování škol
2014 musí být sestaven a školek.
především tak, aby maximálně zpříjemnil rezidentům bydlení v na-

ší městské části.
Prioritou pro nás i nadále zůstává
kvalitní péče o naše děti, a to od nejmenších až po školáky. Dále je nutné zajistit
důstojné podmínky a vyžití pro seniory.
V neposlední řadě chceme průběžně kultivovat městskou zeleň, parky a starat se
o čistotu ulic. Z bohužel omezených provozních prostředků, kdy Praha 4 přišla
vinou novely zákona o rozpočtovém určení daní ročně o desítky milionů korun,
budeme nadále podporovat rozvoj kultury a sportu v Praze 4.
Za sebe bych rád maximalizoval čerpání evropských peněz na smysluplné

PetR štěPáNek, zastupitel mČ PRaha 4, Sz

Jednou z hlavních
priorit rozpočtu městské
části musí být dostatek
peněz na zajištění mateřských škol pro všechny děti bydlící v Praze 4. Základní školy
potřebují asistenty pro děti v rychle se
plnících třídách. Starší občané pohlížejí
do budoucnosti s nejistotou, je třeba začít budovat celou škálu podpůrné infrastruktury pro seniory – koneckonců
Praha 4 patří mezi čtvrti s nejstarší populací.
Radnice by v rozpočtu měla ušetřit na
nájemném za prostory nové radnice.
Zbytečně za nájem vyhazuje oknem obrovské peníze, které potom chybí ve
školství nebo v péči o seniory. Budovy
vlastní radnice jsou přitom zpola prázdné. Otřesný je stav bytového fondu.
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Opravy jsou odkládány, na konci roku se
už pouze flikují havárie. Nájemné přitom obyvatelům neustále roste a mnohde by již bylo levnější pořídit si hypotéku
nebo jít bydlet k soukromníkovi. Ve špatném stavu je také infrastruktura dálkového vytápění, kde se 4-Energetická snaží
z lidí vytáhnout každou korunu, avšak
dodávky jsou neustále přerušovány z důvodu havárií a vynucených oprav.
V posledních několika letech se značně zhoršila péče o zeleň. Nasazení fukarů způsobuje hluk a zvýšenou prašnost
a úklid psích exkrementů je naprosto
nedostatečný. Ve všech těchto položkách
je určitě třeba rozpočet posílit.

PetR hoRálek, zastupitel mČ PRaha 4, ČSSd

Těžko se můžeme
v Praze 4 cítit jako doma, když budeme každý den chodit po špinavých ulicích a zanedbaných parcích. Proto považuji za prioritu,
aby náš městský rozpočet pamatoval na
pravidelný úklid veřejných prostranství
a údržbu zelených ploch. Přece nechceme, abychom se při procházce parkem
nebo při čekání na tramvaj či autobus
brodili odpadky. Na ulicích je třeba myslet i na větší bezpečnost dětí. Proto podporuji další rozšíření světelných ochranných prvků na přechodech. Týká se to
zejména oblastí v blízkosti základních
a mateřských škol a frekventovaných zastávek MHD.
Lidé z jiných částí Prahy nám občas
závidějí pěkně udržované školní budovy

a pozemky. V trendu jejich postupné modernizace bude jistě Praha 4 pokračovat.
Děti si přece zaslouží atraktivní školní
hřiště, zahradu, ale třeba i kuchyň. Nelze
také ignorovat problém nedostatku parkovacích ploch. Obyvatelé Prahy 4 často
nemohou najít místo pro své auto před
domem nebo u obchodu. Rozpočet městské části proto musí pamatovat i na další
výstavbu parkovišť, především na úkor
zanedbaných ploch a zákoutí, kde by se
jinak shromažďovali tuláci a narkomani.
Myslíme i na zlepšování péče o naše nejstarší spoluobčany. Proto proběhne výstavba zcela nového domu pro seniory
v Hudečkově ulici. Po jeho dokončení se
mimo jiné rozšíří rozvážka jídel do domácností. Na závěr dodávám, že nelze
mít všechno a hned. Hospodařit se ale
musí umět i s menším balíkem peněz.

jaN PetR, zastupitel mČ PRaha 4, toP 09

Z pohledu TOP 09
by mezi jednoznačné
priority při sestavování rozpočtu naší městské části měla patřit
oblast bezpečnosti, školství a životního
prostředí. Je nutné zaměřit se na prevenci kriminality, zvyšování počtu míst
ve školkách, případně jeslích, a na
údržbu a rozvoj veřejných ploch.
Nemělo by se zapomínat, že do životního prostředí patří nejen péče o zeleň,
ale i údržba chodníků a dalších veřejně
přístupných míst, případně městského
mobiliáře.
Sociální oblast si jistě také zaslouží
nemalý díl pozornosti z hlediska rozpočtu a demografického složení obyvatel Prahy 4. Proto jsem rád, že TOP 09
dlouhodobě podporuje například vý-

stavbu Domu seniorů Hudečkova a další projekty v sociální a zdravotní oblasti.
Přestože bude sestavován rozpočet
pro volební rok, tak se domnívám, že
by neměl být sestavován jako výrazně
schodkový. Obvyklé stesky, nejen současného vedení radnice naší městské
části, že na zajištění všeho potřebného
nemáme dostatek financí, jsou naprosto liché. Je řada možností, jak navýšit
prostředky vynakládané na oblasti rozpočtu hodné zájmu, a to především
lepším hospodařením v rámci radnice.

kaRel SkouPil, předseda mV kSČm mČ PRaha 4, kSČm

Chtěl bych upozornit na skutečnost,
Vážení spoluobčané,
s napsáním odpově- že se schváleným rozpočtem se pracuje
di na toto téma jsem byl po celý rok a na základě vývoje v něm
v malém skluzu. Proto může dojít k úpravám.
jsem měl možnost se
seznámit s některými odpověďmi kolegů. Napsali řadu priorit, ke kterým již
není co dodat. Vystihují témata a problémy, které je třeba v průběhu roku zajistit,
nebo řešit. Tím, co napsali, potvrzují
skutečnost, že na komunální úrovni nehraje roli politická příslušnost. Zde musí
všichni táhnout za jeden konec provazu.
Ano, finančních prostředků je rok od
roku méně a povinností více. I přesto
jsem toho názoru, že po projednání
v jednotlivých politických klubech
schválí Zastupitelstvo MČ Praha 4 na
svém únorovém zasedání optimální rozpočet.

Střední odborná škola
stavební a zahradnická

inzerce

HLEDÁM

DANĚ – ÚČETNICTVÍ
VŠE SPOLEHLIVĚ S PRAXÍ
Tel.:777 305 476, 222 950 267
ECO-TAX@MYBOX.CZ

Praha 9, Učňovská 1, www.skolajarov.cz

pořádá Den otevřených dveří

K PRONÁJMU25. 11. 2008, 14.00–19.00 hod. • 6. 12. 2008, 8.00–14.00 hod.
13. 1. 2009, 14.00–19.00 hod.

místnost 35–45 m2
na poradenství,
masáže a semináře

4 leté studijní obory zakončené maturitní zkouškou
(pro absolventy základních škol):
Dřevěné konstrukce, Technická zařízení budov, Stavebnictví-stavební obnova,
SC-340074/01
Management ve stavebnictví, Zahradnictví

Tel.: 608 820 930

3 leté učební obory zakončené výučním listem
(pro absolventy základních škol):

SC-340075/01

SC-340074/02

Maňáskové

Truhlář, Instalatér, Malíř, Zedník, Kominík, Klempíř, Tesař, Sklenář, Zahradník

DIVADLO ÚSMĚV

3 leté učební obory zakončené výučním listem
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):

každé úterky od 16.00 h
v prvním patře OC

Podlahářské práce, Pokrývačské práce, Tesařské práce, Malířské a natěračské práce,
Truhlářské práce, Zednické práce, Sklenářské práce, Prodavačské práce,
Květinářské a aranžerské práce
2 letý učební obor zakončený výučním listem
(pro absolventy ZŠ a speciálních základních škol):
Stavební práce

angličtina

www.yesyes.cz

SC-340052/03

ZDRAVÁ ZÁDA

jazykové kurzy Praha 4, Kamýk
letní semestr 2.500 Kč /16 lekcí
záPis zahájen
tel. 727 888 328

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
BODYSTYLING, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK
KURZY PRO DĚTI – BALANČNÍ PLOCHY

SC-332444/02

DAŇOVÝ PORADCE NABÍZÍ SLUŽBY
daňové a účetní kanceláře
pro zpracování daní, účetnictví a mezd.
Odbornost, zkušenost a dlouholetá praxe.
Svěřte své daně odborníkům.

Ing. Viola Chabrová

Tel.: 603 486 843, 222 519 617

Butiky s dámskou módou a autorskou šperkovou bižuterií
Martina Voplatková
• tel.: 777 330 120 v PRAZE 4
NOVĚ
Poláčkova 1067, P4, Metro Budějovická
WWW.STUDIO-M.CZ

E-mail: chabrova@iol.cz

SC-340073/01

SC-332491/01

2013
J. Gočára v Praze 423.1. 3.11.2014
4leté denní studium
studijní obor
STAVEBNICTVÍ
se zaměřením na
POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ
DnyKreativní
otevřených dveří:
dilny
17. 12. a 21. 1.
od 17:00 hodin.
www.spsgocar.cz
od 10.00 do 12.00h

SC-332462/01

Nabízíme:
•

Manažerské oblečení (zaměstnání, reprezentace, obchodní schůzky, podnikové akce)
•

Šperkovou bižuterii z vlastní návrhářské dílny
(kompletní autorské řady doplňků šperkové bižuterie k jakémukoli oblečení, jednotlivě i sety, možnost zpracování na základě návrhu klienta)

PRODEJNÍ MÍSTO SI REZERVUJTE
NA E-MAILOVÉ ADRESE:
PLAZANOVODVORSKA@KLEPIERRE.COM

•

Rádi vás uvidíme v příjemném prostředí našich prodejen.

Novodvorská 136, Praha 4

•

www.plazanovodvorska.cz

www.elodevysperky.cz

SC-332421/02

Ing. JAN MELŠ
SOUDNÍ ZNALEC A ODHADCE

CENY NEMOVITOSTÍ,
PORUCHY STAVEB

SC-332400/02

tel.: 603 253 939; e-mail: Jan.mels@atlas.cz

¬ Máte podezření, že Váš

SC-340115/01

elektroMěr neukazuje spráVně ?
OC DBK Praha 4, Budějovická 1667/64
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00–20:00
¬ Bojíte se, že na Vás někdo
So, Ne 9:00–19:00 načerno napojen?

Malování od 20,- Kč m2

Va še st a r ost i od b or n ě v y ř e ší m e .
P r ove d e m e kon t r ol n í m ě ř e n í
štukování
s kon
t i n u á l npanelu
í m zá zn–astěrkování,
mem do PC.

lakování oken, dveří, pokládka lina,

SC-332410/02

SC-332422/02

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
rozvody, opravy, výměny baterii
a WC, připojení praček, myček
tel.: 737 384 001
e-mail:fort.mirek@seznam.cz

10% SLEVA
Zedník,
obkladač, malíř
S TÍMTO KUPONEM
Rakovec 608 709 716 den,
267 913 922 – 19–21.00
www.zednictvi-praha4.cz

Dny otevřených dveří
pro rodiče a zájemce o studium
malování a tapetování
SC-340082/01

**o víkendech
i So a bez
Nepříplatku.
**
Také

Pravidelné
kanceláří.
• PRODEJ
novýchúklidy
•ODVOZ
starých •
Tel.:
272 932
737261
566792
189
Kontakt:
602464,
719 mobil:
678, 261

SC-332507/02

PRO DĚTI
A JEJICH RODIČE
OD 15.00
DO 19.00 HOD.

ChovatelskéČTVRTEK 13. 2. 2014
KARNEVALOVÉ MASKY
potřeby
NA OBLIČEJ

vše za rozumné ceny, SC-340097/01
tel. 272 734 264, 607 719 394

Malování od 20,- Kč m2

Nabízíme široký sortiment krmiv,
na Gymnáziu
Praha 9, Litoměřická 726
montáže
nábytku a kuchyní
ČTVRTEK 27. 2. 2014
výroba nábytku z lamina na míru
hraček atd... pro zvířataMOZAIKA ZE SEMÍNEK
se
konají:
10.
12.
2008
a
7.
1.
2009
hodinový manžel
Specializujeme se na bonusové pytle
od 17.00 do 19.00 hod.
tel. 775 16 25 61vždy
/ lubomirlamacz@seznam.cz
štukování panelu – stěrkování,
krmivpokládka
Hills, Eukanoba, Purina ProPlan 15 kg.
lakování oken, dveří,
Pro rok 2009/2010 přijímáme celkem 4 třídy,
Při
zakoupení zákazník zdarma
lina,
čištění
koberců,
úklid,
z toho 2 třídy 4letého studia a 2 třídy 8letého studia.
maskování ploch folií,
obdrží 3 kg + dárek + dopravu.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia:
sestěhování nabytku,
10. 2. 2009 a 2. 4. 2009 od 14.30 hod.
Dvorecké
vše za rozumné
ceny,nám. 405/3, 147 00 P 4-Podolí
Od 14. 1. 2009 jsou připraveny přípravné kurzy
244 468 097, 603 551 556
z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia. tel. 272 734 264, 607 719 394
22. 2.
začínáme
SC-331676/05
www.krmiva-olbert.cz
Bližší informace na www.gymlit.cz
SC-332492/02

**OPRAVY**
Čištění
koberců, sedaček
CHLADNIâEK
MRAZNIâEK
(dalšího
čalouněnéhoanábytku)
a mytí oken.

Kontakt
Vokroj tel.
724 maskování
064 684
čištění- fi.
koberců,
úklid,
mail:
vokroj@tiscali.cz
ploch folií, sestěhování nabytku,

akupte

N
2
Malování od 20,Kč
m
tě2žte
Soum
Vyměním 1+1B P-9 , 45,5

štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394

Rekonstrukce koupelen
a celých bytů
SC-332514/01

SC-332409/02

INSTALATÉŘI
Topení-voda-kanalizace
Montáže-údržba-rozvody
NONSTOP-levně-kvalitně
Tel.: 739 954 246

SPŠ
stavební
BABY
BAZAR

SC-332216/02

Elegantní a společenskou módu (plesy, taneční, promoce, koncerty, divadla, večírky, přehlídky, společenské události)

OD Centrum Spořilov, Hlavní 2459/108
Otevírací hodiny: Po-Pá 9:00–19:00,
So 9:00–12:00

4. 2. – Máša a medvěd
11. 2. – O Červené Karkulce
18. 2. – 155 doktor je tu hned
25. 2. – Kašpárek a škola v přírodě

Zednictví, malířství, elektro, instalatérství
Pokládka podlah, kuchyňské linky
www.bilec-koupelny.cz

Tel.: 737 645 284, 775 902 071

Sleva 10 % pro klienty
v důchodovém věku

3. p-výtah, I. kat. Vyhrajte
Za větší na P-4 nejlépe Nusle
Slavnostní vyhlášení výherce proběhne 22. 3. 2014.
Horší kat. vítána. Rozdíl
doplatím
Více informací a pravidla naleznete na
www.plazanovodvorska.cz.
mobil: 602 100 303

1. Čarodějnický
obchod Praha
SC-332422/02
Láska, peníze, zdraví: Rada, pomoc

SC-332365/02
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T: 605 852 123, 224 210 025-P1

Jindřišská 7, www:carodejnice.com

inzerce

SC-?????/01

JULIE

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

JULINKA

Nové dětské centrum
OSLAV U NÁS
NAROZENINY!

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ

otevřeno každý den
od 9 do 21 hodin
za každého počasí

Nově otevřené sociální zařízení rodinného typu v příjemné vile se zahradou
na Zbraslavi v Praze 5.

najdete nás v 1. patře
galerie butovice

–stacionář s denním provozem pro seniory a dospělé afatiky
–mateřská školka s logopedickou péčí a prevencí
–prostor pro setkávání generací, jejichž kontakt je vzájemně obohacující a přínosný
Více informací naleznete na www.vjednomdome.cz, Elišky Přemyslovny 445,
Praha 5 - Zbraslav, info@vjednomdome.cz, tel. 775583252, 604354194

... víme co děti baví ...

www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov
SC-331465/13

+ * 4 5 0 5"  4 1 3 7 / ¢  7 0 - # :

SC-340085/01

SC-322157/92

EXKLUZIVNÍ BALÍČKY U TICKET ART
WWW.TICKET-ART.CZ

VÍCE INFORMACÍ: WWW.DETENICE.CZ
SC-340009/21
Detenice 92x63.indd 1

SC-340076/01

STRANA 24

www.studiodva.cz

16.5.2013 10:08:01

SC-340035/4

inzerce

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz

tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
SC-332441/03

SC-340066/01

CHOLUPICE
REZIDENCE
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Prodejce:

Průkaz energetické
náročnosti budovy – Třída C
hodnoty 118–140 kW/(m2.rok)

PRO
POZE DEJ
MKŮ

www.domy-cholupice.cz
www.pozemky-cholupice.cz

Zákaznická linka:

725 928 629

SC-332436/02

cholupice-inz-tucnak-188x86-leden2014.indd 1
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PODĚLTE SE O ZKUŠENOSTI

SE SBĚRNÝM DVOREM DURYCHOVA
V rámci zkvalitnění služeb ve sběrném dvoře
Durychova prosí městská část Praha 4 své občany o vyplnění dotazníku, který naleznete buď
na www.praha4.cz, nebo v informačních kancelářích MČ Praha 4, kde jej po vyplnění můžete
do 28. února 2014 odevzdat. Případné další podněty v oblasti třídění odpadů lze napsat na volný list.
Sběrný dvůr Durychova, jehož vlastníkem je
MČ Praha 4, využilo v loňském roce 8 529 obyvatel, kteří zde odevzdali 1 045,30 t odpadů
(136,77 t bioodpadu, 200,46 t dřeva, 399,6 t objemného odpadu, 297,35 t stavebního odpadu,
11,12 t pneumatik), 22,55 t elektrozařízení (bílá
technika), 22 660 kg televizí, 3 377 kg drobného
elektrozařízení a 2,65 t listí napadeného klíněnkou jírovcovou. MČ Praha 4 jako jediná na území hl. m. Prahy umožňuje svým obyvatelům
bezplatné odložení pneumatik (4 kusy/osoba/
rok) a poprvé byl z důvodu ochrany životního
prostředí zajištěn kontejner o objemu 10 m3 na
listí ze stromů napadených klíněnkou. Pokud
máte zájem zjistit si své znalosti o třídění odpadů, je pro vás připraven test na www.praha4.cz.

■ Do wintejnerů se odkládají vyřazené elektrospotřebiče.

Ve sběrném dvoře jsou rovněž umístěny dva
velkoobjemové kontejnery, kterým se říká
WINTEJNERY. Jsou zastřešené a uzamykatelné,
takže odolají i případnému nájezdu nenechavců,
kteří by překonali oplocení sběrného dvora.
Jeden slouží k uložení mrazicích zařízení jako
jsou lednice, druhý k odkládání domácích el.
spotřebičů (pračky, mikrovlnné trouby, bojlery,
sporáky, vysavače, fény apod.) a drobného elektrozařízení. Jejich kapacita je přibližně 40 m3.

VZKAZ OD NAŠICH

STROMŮ
Milí lidé,

příroda nás v loňském roce hodně zkoušela – mrazy
v lednu, povodně v červnu, sucho v červenci a vichřice
v srpnu. S klimatickými změnami se časem dokážeme
vyrovnat. Co nás však nejvíce mrzí, je vandalismus
některých z vás. Co jsme vám my stromy udělaly špatného?
Stále nás řežete, kácíte a hyzdíte. Dáváme vám kyslík, stín,
všelijaké plody, dřevo a chytáme prach. Jsme nedílnou,
tichou součástí vašeho života, a přesto nás trápíte…
Děkujeme, že nás sázíte, zaléváte, a že nás (tedy
alespoň někteří) máte také rádi.



■ Poslední javor před Arkádami

Vaše stromy

■ Smrky v Jílovské

■ Dřezovec v Jílovské ul.

V únoru se velkoobjemové Kontejnery nepřistavují!
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MČ Praha 4 – velkoobjemové kontejnery

březen 2014

Stanoviště	Zavezení den	Hodina
Jivenská x Adamovská
03 16:00 - 20:00
Ctiradova x Mečislavova
03 16:00 - 20:00
Zálesí x Sulická
03 16:00 - 20:00
Pod Terebkou - nad schody
04 16:00 - 20:00
Nad Pískovnou x Přechodní
04 16:00 - 20:00
Jeremenkova x Sitteho
04 16:00 - 20:00
Mezivrší x Nad Šálkovnou
05 16:00 - 20:00
Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178 05 16:00 - 20:00
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
05 16:00 - 20:00
U Pernštejnských x Družstevní
06 16:00 - 20:00
Družstevní ochoz x Zdařilá
06 16:00 - 20:00
V Zálomu x Na Jezerce
06 16:00 - 20:00
Zapadlá x Zelený pruh
06 16:00 - 20:00
Halasova x U Strže
07 16:00 - 20:00
K Výzkumným ústavům
07 16:00 - 20:00
Vavřenova 	
07 16:00 - 20:00
Pod Děkankou x Nad Spádem
07 16:00 - 20:00
Pod Dálnicí č.1
07 16:00 - 20:00
Pekárenská - pod svahem
10 16:00 - 20:00
Valtínovská x Hornokrčská
10 16:00 - 20:00
Pod Višňovkou 	
10 16:00 - 20:00
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu 10 16:00 - 20:00
Murgašova
11 16:00 - 20:00
Zachova x Nad Svahem
11 16:00 - 20:00
Korandova x Havlovického
11 16:00 - 20:00
U Habrovky x U Krč. vodárny
12 16:00 - 20:00
Vrbova / u garáží /
12 16:00 - 20:00
Lopatecká x Doudova
12 16:00 - 20:00
Na Vrstvách x Pod Pekařkou      	
12 16:00 - 20:00
Žilinská
13 16:00 - 20:00
Kotorská (u jeslí)
13 16:00 - 20:00
Herálecká I. x Pacovská
13 16:00 - 20:00
Michelská x U Michelského mlýna
14 16:00 - 20:00
Boleslavova x Božetěchova
14 16:00 - 20:00
Nad Lesním div.x Němčická
14 16:00 - 20:00
Pod Krč. lesem x V Jehličí
14 16:00 - 20:00
Vzdušná  x Na Rovinách
17 16:00 - 20:00
Klánova x U Vodotoku
17 16:00 - 20:00
Podolská x K Vysoké cestě
17 16:00 - 20:00
Plamínkové (u garáží)
18 16:00 - 20:00
Jiskrova x Na Mlejnku
18 16:00 - 20:00
Podolská x U Vápenné skály
18 16:00 - 20:00
Kamenitá
19 16:00 - 20:00
Branická x K Ryšánce
19 16:00 - 20:00
Jílovská (u Alberta)
19 16:00 - 20:00
Na Květnici - u stanoviště
tříděného odpadu
20 16:00 - 20:00
Sdružení x Nad Studánkou
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.      	
21 16:00 - 20:00
Baarova x Telčská
21 16:00 - 20:00
Bítovská
21 16:00 - 20:00
Sinkulova x Na Klikovce
21 16:00 - 20:00
Na Zlatnici x Na Podkovce
24 16:00 - 20:00
V Hodkovičkách x Jitřní
24 16:00 - 20:00
Pod Jalovým dvorem
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
Sládkovičova
27 16:00 - 20:00
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)            	
27 16:00 - 20:00
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
27 16:00 - 20:00
Fillova x Rabasova
28 16:00 - 20:00
Jižní XVI.
28 16:00 - 20:00
Choceradská x Senohrabská
28 16:00 - 20:00
Severovýchodní IV. X Severní IV.
28 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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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL PROBĚHNE V BŘEZNU
Přihlášky budou vydávány od 5. do 6. března v jednotlivých mateřských školách. Zápis dětí
narozených do 31. srpna 2011 se uskuteční ve dnech 19. 3. a 20. 3. od 13.00 do 18.00 hodin.
Přihlášku rodiče obdrží a zápis dítěte
k předškolnímu vzdělávání provedou v příslušné mateřské škole. O výsledku zápisu budou
rodiče informováni nejpozději 18. dubna.
Zápis je určen především pro děti, jejichž
alespoň jeden zákonný zástupce a dítě mají trvalý pobyt na území městské části Praha 4.
K předškolnímu vzdělávání lze přijmout dítě
během celého školního roku, nejen v době zápisu.

TERMÍNY BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ PORADNY
Také v letošním roce bude ze strany městské části Praha 4 poskytována bezplatná právní poradna pro občany MČ Praha 4.
Poradny se budou konat stejně jako v letech
minulých každou 2. a 4. středu v měsíci v době od 15.00 do 17.00 hodin v Táborské 350.
V každé poradně je možné přijmout maximálně 20 žadatelů podle pořadových lístků. Právní
poradenství zajišťují advokátky JUDr. Ivana
Sittková, JUDr. Vlasta Skálová a Mgr. Barbora
Velázquezová.

Povinnost obce – právní úprava

Podle § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561
/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských
služeb, pokud zákon nestanoví jinak, ředitel
školy.
Informace o mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4, adresy a kontakty jsou zveřejněny na www.praha4.cz – sekce Zřizované
organizace.

§ 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon
Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti
umístěné na jejím území v dětském domově.
Za tím účelem obec zřídí mateřskou školu nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské
škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Termíny právní poradny:

PRODEJ POZEMKŮ

22. 1.

JUDr. Sittková

9. 7.

19. 2.

JUDr. Skálová

23. 7.

Mgr. Velázquezová

12. 3.

Mgr.Velázquezová

13. 8.

JUDr. Sittková

26. 3.

JUDr. Sittková

27. 8.

JUDr. Skálová

9. 4.

JUDr. Skálová

10. 9.

Mgr. Velázquezová

23. 4.

Mgr.Velázquezová

24. 9.

JUDr. Sittková

14. 5.

JUDr. Sittková

28. 5.

JUDr. Skálová

11. 6.

Mgr.Velázquezová

25. 6.

JUDr. Sittková

8. 10.

JUDr. Skálová

JUDr. Skálová

22. 10.

Mgr. Velázquezová

12. 11.

JUDr. Sittková

26. 11.

JUDr. Skálová

10. 12.

JUDr. Sittková

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTOR A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK
MČ Praha 4 zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory (jednotky) pořadové číslo záměrů: ZP
NP (NJ) 25/13 - 35/13
Pořad. číslo záměru pronájmu

Adresa nebytového prostoru,
nebytové jednotky

Výměra, patro

Kolaudovaný stav

ZP NJ 25/13

Svatoslavova 227, k.ú. Nusle

83,00 m2, přízemí

prodejna a sklad s  příslušenstvím

ZP NP 26/14

U Kublova 112, k.ú. Podolí

15,60 m2, 5. patro

byt; nutno provést rekolaudaci

ZP NJ 27/14

Na Strži 1683, k.ú. Krč

104,50 m2, suterén

sklad

ZP NP 28/14

V Horkách 1431, k.ú. Nusle

81,10 m2, suterén

kanceláře, zkušebna s příslušenstvím

ZP NP 29/14

Sezimova 459, k.ú. Nusle

43,50 m2, suterén

dílna s příslušenstvím

ZP NP 30/14

Pod Vinohradem 173, k.ú. Braník

40,00 m2, přízemí

byt; nutno provést rekolaudaci

ZP NJ 31/14

5. května 1143, k.ú. Nusle

26,20 m2, suterén

sklad

ZP NP 32/14

Branická 43, k.ú. Braník

117,20 m2, suterén a snížený
suterén

sklepy (možnost využití jako fonotéka apod.)

ZP NP 33/14

Pod Vyšehradem 104, k.ú. Podolí

54,01 m2, suterén

sklady

ZP NP 34/14

V Pláni 585, k.ú. Lhotka

75 m2, přízemí

sklady, dílna

ZP NP 35/14

Vikova 1223, k.ú. Krč

67,99 m , 1. patro

kanceláře

2

Záměr pronájmu volných nebytových prostor a nebytových jednotek formou nabídkového řízení je od 3. 2. do 3. 3. 2014
zveřejněn na úředních deskách Úřadu městské části Praha 4 a v informačních centrech a současně v elektronické podobě na
www.praha4.cz (odkaz Úřední deska – pronájem nebytových prostor nebo Občan - Realitní inzerce MČ Praha 4). Termín pro
podávání nabídek: do 28. 2. 2014.

V ZÁBĚHLICÍCH

Městská část Praha 4 zveřejnila pod
poř. č. ZP P 1/14 záměr prodeje pozemků
parc. č. 5685, 5686/1, 5687, 5688, 5689, 5690
a 5721/201, vše v k.ú. Záběhlice.
Minimální celková kupní cena je stanovena
podle znaleckého posudku č. 4258/2013 ve
výši 11 033 000 Kč.
Záměr prodeje formou nabídkového řízení je
od 13. 1. do 18. 3. 2014 zveřejněn na úřední
desce Úřadu městské části Praha 4
a v informačních centrech a současně
v elektronické podobě na www.praha4.cz.
Termín pro podávání nabídek je do 17. 3. 2014
do 12.00 hod.
Kontaktní osoba: Petra Soukupová,
referent OOM, tel. č. 261 192 493.

POMOZTE VYTVOŘIT
NÁRODNÍ REKORD
VE SBĚRU POČÍTAČŮ!
Nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Agenturou Dobrý den organizují 3. dubna
od 9 do 15 hodin soutěž městských částí hlavního města Prahy ve sběru počítačů (bez monitorů). Občané i firmy mohou nepotřebnou
techniku odevzdat ve sběrném dvoře
Durychova, kde se počítače zaevidují, nafotí
a v 15 hodin sečtou. Pomozte vytvořit národní
rekord a Prahu 4 posunout v soutěži na co
nejvyšší příčku! Bližší podrobnosti přinese
březnový Tučňák.
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KOMPLETNÍ HARMONOGRAM SBĚRU

NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO LETOŠNÍ ROK

V rámci akumulátory,
mobilního sběru
mohou
MČ Prahachemie,
4 obsluze
vozidla
následující
baterie,
nádoby
od občané
sprejů, zahradní
mazací
olejeodevzdávat
a tuky, ředidla
a barvy,druhy
léky aodpadů:
teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Trasa A

Trasa D

19. 3.–st

1. křižovatka ul. Čestmírova - Mečislavova

15.00–15.20

10. 4.–čt

1. ul. Jitřní (u školy)

15.00–15.20

30. 4.–st

2. křižovatka ul. Jívenská - Adamovská

15.30–15.50

22. 5.–čt

2. křižovatka ul. Havlovického - Vítovcova (u garáží)

15.30–15.50

18. 6.–st

3. ul. Družstevní ochoz (u č. 11)

16.00–16.20

10. 7.–čt

3. křižovatka ul. Mikuleckého - Vostrého

16.00–16.20

30. 7.–st

4. ul. Baarova (u školy)

16.40–17.00

21. 8.–čt

4. ul. Novodvorská (parkoviště u č. 145  -  Albert)

16.30–16.50

17. 9.–st

5. křižovatka ul. Na Záhonech - Mezipolí (u potravin)

17.10–17.30

9.10.–čt

5. křižovatka ul. Na Větrově - U Lesa

17.00–17.20

29.10.–st

6. Roztylské nám. (u č. 33)

17.40–18.00

20.11.–čt

6. křižovatka ul. Višňová - Nad Havlem

17.30–17.50

7. Jižní nám.

18.10–18.30

7. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa - V Štíhlách)

18.00–18.20

8. ul. Hlavní (u pivnice U Řezníků)

18.40–19.00

8. ul. Pasteurova (u potravin)

18.30–18.50

Trasa B
20. 3.–čt

1. Nedvědovo nám. (u školy)

Trasa E
15.00–15.20

21. 5.–st

1. Roztylské nám. (u č. 33)

   8.00–8.20

1. 5.–čt

2. křižovatka ul. Na Klaudiánce - U Podolského hřbitova

15.30–15.50

20. 8.–st

2. ul. Baarova (u školy)

   8.40–9.00

19. 6.–čt

3. křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách

16.00–16.20

19. 11.–st

3. křižovatka ul. Na Vrstvách - V Rovinách

   9.30–9.50

31. 7.–čt

4. křižovatka ul. Dvorecká - Jeremenkova (parkoviště)

16.30–16.50

4. křižovatka ul. Krčská - Tilschova (u restaurace Pokrok)

10.10–10.30

18. 9.–čt

5. křižovatka ul. Milevská - Pujmanové  (parkoviště u prodejny)

17.00–17.20

5. křižovatka ul. Znojemská - Přímětická

10.50–11.10

30.10.–čt

6. křižovatka ul. Plamínkové - Děkanská vinice II

17.30–17.50

6. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa - V Štíhlách)

11.30–11.50

7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou - Senožacká

18.00–18.20

7. ul. Jitřní (u školy)

12.00–12.20

8. ul. Jihlavská (parkoviště u prodejny GATO
–Jihlavská 18/611)

18.30–18.50

Trasa C

Trasa F

10. 4.–čt

1. křižovatka ul. Za Skalkou - Kovriginova

15.00–15.20

2. 4.–st

1. křižovatka ul. Ružinovská–Pod Krčským lesem

15.00–15.20

21. 5.–st

2. ul. Zelený pruh (u domu č. 1221/28, bývalá prodejna Vaspro)

15.30–15.50

2. 7.–st

2. ul. Pod Lysinami (u trafostanice)

15.30–15.50

10. 7.–čt

3. ul. Ke Krči (u Dominikánského dvora - Penny Market)

16.00–16.20

17. 9.–st

3. křižovatka ul. Podolská - K Vysoké cestě

16.00–16.20

20. 8.–st

4. křižovatka ul. Na Zemance - Na Usedlosti

16.30–16.50

4. křižovatka ul. Hudečkova - Kubištova (parkoviště)

16.30–16.50

9. 10.–čt

5. křižovatka ul. Dolnokrčská - Na Staré vinici

17.00–17.20

5. křižovatka ul. Ohradní - Michelská

17.00–17.20

19. 11.–st

6. křižovatka ul. Krčská - Tilschova (u restaurace Pokrok)

17.30–17.50

6. křižovatka ul. Na Veselí - Soudní

17.30–17.50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny - U Habrovky

18.00–18.20

7. ul. Žateckých

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Hornokrčská - Rodvinovská (u parčíku)

18.30–18.50

8. křižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí

18.30–18.50

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
NEJPILNĚJI SBÍRALI
V KOMOŘANECH
Soutěž ve sběru vyřazených, leč
kompletních elektrozařízení již
zná vítěze. Ve společném projektu
MČ Praha 4 a společnosti
Elektrowin zvítězilo za rok 2013
společenství vlastníků jednotek domů 2170 a 2171 v Komořanech, jako druhé se umístilo BD Bráník
a třetí REPO 946, s.r.o. Odměny ve
formě certifikátů a poukázek na
nákup zboží v Bauhausu v rozmezí
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1000 Kč až 10 000 Kč získalo celkem sedm bytových družstev
a společenství vlastníků jednotek.
„Pro velký úspěch této akce bude
projekt sběru elektrozařízení realizován i na jaře tohoto roku,“ uvedl
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
(ČSSD), který předával zúčastněným soutěžícím ceny. Více informací o jarní akci najdete v březnovém Tučňáku.



Foto: Zdeněk Kříž

■ Zástupcům soutěžících bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
předal certifikáty a nákupní poukázky 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (3. zprava).

VOLEJBALOVÁ ŠKOLA PŘIJME
100 MLADÝCH SPORTOVCŮ
Volejbalová škola Praha, projekt zaměřený na odbornou výchovu a pohybový
rozvoj, přijme do 15. února 100 nových
žáků. Podmínkou získání členství na časově neomezenou dobu je pouze projevený zájem. Škola nabízí vysoce odbornou práci s dětmi, mimořádné ekonomické podmínky a materiální zabezpečení.
Udržení dlouhodobého členství je ale
podmíněno mimořádným chováním
v kolektivu a důsledným plněním členských povinností. Od roku 1991 je nedílnou součástí práce s dětmi dvoutýdenní
červencový ozdravný pobyt u moře
v Itálii s bezplatným programem. Další
informace na tel. 223012160, 774202019
nebo na e-mailu fajo@volny.cz.

■ Volejbalový trénink je zaměřený na pohybovou všestran-

nost. 

Ilustrační foto: VŠP

RUNCZECH ZVE K MARATONSKÉMU

NAROZENINOVÉMU DORTU

Dvacet let letos oslaví Volkswagen Maraton
Praha, ale i další závody RunCzech běžecké ligy 2014 chystají zajímavé zážitky. Počet závodů zůstává stejný jako loni – sedm, zvyšuje se
však celková kapacita závodního pole o jedenáct tisíc míst. První z běhů Sportisimo

1/2Maraton Praha má nového titulárního partnera a už teď si zapsal dva rekordy. Historicky
nejvyšší počet 13 000 startovních čísel byl vyčerpán se čtyřměsíčním předstihem. „Poslední
čísla se dají získat ještě prostřednictvím našich
spolupracujících charitativních organizací,“ informuje Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru.
Sportisimo 1/2Maraton Praha odstartuje
5. dubna, na start nejprestižnějšího běžeckého
závodu ve střední Evropě Volkswagen Maraton
se účastníci postaví 11. května. Info na www.
runczech.com.
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volný čas
PROTÁHNĚTE SI

VENKU TĚLO!
I v zimních měsících si můžete zasportovat
a zlepšit si fyzickou kondici. Než napadne sníh
a běžkaři projedou první stopy v Krčském lese,
můžete do něj vyrazit na kole nebo v běžeckých
botách. Po obvodu lesa vede osmikilometrová trasa kombinující terén a silnici, ale naplánovat se tu
dají i delší okruhy vedoucí po turistických značkách.
Teplé počasí také přeje horolezcům, kteří si mohou v jihovýchodním cípu lesa (přístupném ze zastávky autobusu Kunratická škola) vylézt několik
cest na osmimetrové skalce Dešťovka. V zimě je
možné si na Dešťovce zalézt i s mačkami a cepíny.
Ve slunečných dnech si vezměte in-line brusle
a projeďte si 12 km trasy z Podolí na Zbraslav
a zpět. Budete překvapeni, kolik bruslařů tam
i v zimním počasí potkáte.
Další možnosti sportování v přírodě v Praze na
www.outdoorvpraze.cz.

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
KVALITNÍ NOŽE
A ŠUNKU

Máte rádi kvalitní šunku? A už jste zkusili tu, kterou
nabízí výrobce šunky a masných specialit LE&CO? Tyto
šunky jsou vyráběny v přísně bezalergenních podmínkách a neobsahují lepek. Výrobce nabízí šunky ve třech
třídách jakosti, přičemž dbá na zachování poměru cena/
kvalita
i u výrobků nižších
tříd. Šunky

jsou vhodné i pro ty,
kteří dbají na zdravý
životní styl, pro alergiky
a také pro děti.
Šunky LE&CO zakoupíte téměř v každých potravinách. Nyní navíc můžete za správnou odpověď vyhrát luxusní sadu tří nožů SAMURAI
z velmi tvrdé oceli a lahodnou šunku na kosti.

Soutěžní otázka:
Kolik procent masa obsahuje
šunka Zvonařka od firmy LE&CO?

a) 75 %

b) 85 %

c) 95 %

Nože získá 33. správná odpověď,
šunku na kosti 55. správná odpověď, zaslaná na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz do 13. února 2014.
VÝHERCI Z LEDNOVÉHO ČÍSLA (správná odpověď –

1981): Mirka Kučerová, Vladimír Chroust a Pavla
Havránková. Gratulujeme!
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inzerce

kalendář zápasů zde

elitní
hokej
v prƒze
vstupenky na www.levpraha.cz
SC-332499/4
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inzerce

originální - jedinečný - nezaměnitelný

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS
NOVÁ
SHOW

2014
18.3. LIBEREC • 19.3. OSTRAVA
20.3. BRNO • 21.3. PARDUBICE
22.3. PRAHA • 23.3. Č. BUDĚJOVICE

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

vstupenky: www.ticket-art.cz

EXKLUZIVNÍ KONCERT

25. A 26.4. PRAHA

HOSTÉ:
BÁRA BASIKOVÁ
EMMA SMETANA
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR
POD VEDENÍM KRYŠTOFA MARKA

VSTUPENKY:
WWW.TICKET-ART.CZ

SC-340009/20
CNC+NOID 216x303.indd 1
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POPRVÉ V ÈR

35
ZLATÝCH
A PLATINOVÝCH
DESEK

GENIÁLNÍ KOMPONISTA
SOUÈASNÉ INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY

YANNI
S V Ì TO V É T U R N É 2 014

2.5.2014

PRAHA

TIPSPORT ARENA
VSTUPENKY:
WWW.TICKET-ART.CZ - WWW.TICKETPORTAL.CZ

ŽITO

TOUR 2014

23. 11. OSTRAVA
25. 11. PARDUBICE
27. 11. BRNO
29. 11. PRAHA
VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ · WWW.TICKETPORTAL.CZ
NOVÝ SINGL DANIELA LANDY ZDARMA KE VSTUPENKÁM POUZE V SÍTI TICKET ART
SC-340009/22
YANNI+LANDA 216x303.indd 1
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