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Dominikánský dvůr může v budoucnu
oživit střední škola
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Důležité

Výstavba metra D začne geologickým průzkumem

N

a plánovanou trasu metra D jako první
nastoupí geologové. Mezi budoucími
stanicemi Pankrác a Olbrachtova vznikne
při geologickém průzkumu, který by měl začít
v letošním roce, část tunelu, jenž bude později
využit pro metro. Stavební povolení na stavbu
by chtělo hlavní město získat do tří let. Nedořešené jsou zatím povrchy stanic. Minulé vedení
dopravního podniku (DPP) a magistrátu chtělo
vytvořit společný podnik s developery a zdůvodňovalo to tím, že se urychlí výkup pozemků,
protože město nemůže vykupovat pozemky za
tržní cenu, což by mohl developer. Ani nové
vedení Prahy vznik společného podniku nevylučuje, i když to někteří jeho členové, když ještě
byli v opozici, odmítali.

Prodloužení tramvajové trati
Ještě než se začne budovat vlastní stanice
Pankrác D, chce město prodloužit tramvajovou
trať, která dnes končí za Soudním náměstím
a dříve vedla až na Budějovickou. Důvodem je
plánované uzavření stanice Pankrác na jeden
a půl roku.
O prodloužení trati na Pankrác se hovoří
už delší dobu. Letos skončí plánované trase
metra D platnost hodnocení stavby v procesu
EIA (vliv stavby na životní prostředí), a proto
DPP požádá o jeho prodloužení. V listopadu pak podá žádost o stavební povolení na
úsek Pankrác - Nové Dvory. Metro D má být
automatické, a tedy bez řidiče, a tak musí

před jeho spuštěním dojít k úpravě drážního
zákona, který v současné době automatizované
systémy neobsahuje.

Náklady jdou do miliard
Metro mezi Pankrácí a Písnicí má stát kolem
40 miliard korun, celý úsek, který je plánován až do stanice Náměstí Míru, by měl
přijít na 50 miliard. Peníze chce město získat
také od vlády, respektive od Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Od roku 1989 by to byl asi druhý projekt,
na kterém by se stát podílel. Zatím jedinou
významnou stavbou pro MHD v Praze totiž
byla výstavba Barrandovské trati. (red)
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TIBETSKÝ
VEČER

Příměstské

fotbalové kempy

Slavoj Vyšehrad
Termíny:

5. 8. – 9. 8. 2019
12. 8. – 16. 8. 2019
Místo:
SK Sparta Krč (Branická 220, Praha 4),
MHD autobusová zastávka Dolnokrčská
FC Slavoj Vyšehrad, Mikuláše z Husi 1709/1,
Praha 4 (MHD metro Vyšehrad)
Věková kategorie: 2009 až 2014

Program:

4 kemp povedou zkušení fotbaloví trenéři
4 součástí programu bude kvalitní fotbalový trénink,
prožitkové mimofotbalové aktivity (beach, bazén, apod.)
4 odevzdání dětí: 8:00 – 8:20 hod.
4 vyzvedávání dětí: 16:45 – 17:00 hod.

Cena:
3500 Kč (pro hráče Vyšehradu je cena 3000 Kč)
V ceně:
2 svačiny, oběd, pitný režim, fotbaloví trenéři, zdravotní dozor,
kempové triko, fotografie a kartičky z kempu, pamětní list
Více informací včetně přihlášky na www.slavojvysehrad.cz v záložce AKCE
Kontakt:
Petr Studénka
mobil: 608 551 919, e-mail: studenka@slavojvysehrad.cz

11.3.
2019

Výstava tibetského písma_ Promítání filmů
a diskuze: Útěk přes Himaláj a Na druhé
straně Himaláje_ Přednáška o tibetském
odívání_ Ochutnávka tibetského jídla_
Kreativní dílna pro děti
Nuselská radnice
Táborská 500, Praha 4

od 17.00 hodin

VSTUPNÉ A CELÝ PROGRAM ZDARMA
Akce se koná pod záštitou Petra Štěpánka, starosty MČ Praha 4
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Slovo na úvod

Vážení čtenáři, vážení občané, Dominikánský dvůr ožije
únorové zastupitelstvo schválilo rozpočet naší městské části na letošní rok. Hlavní investicí je dokončení obnovy biotopového koupaliště na Lhotce, nová
hřiště a sportoviště přispějí k tomu, aby areál byl využitelný téměř po celý rok. Z rozpočtu samozřejmě
zajistíme provoz ve školách a v sociálních službách.
Tak jako v minulých letech bude naše hospodaření
vyrovnané, protože nechceme Prahu 4 do budoucna
zadlužovat.
Před pár dny jsme měli na radnici milou návštěvu.
Žáci z Braníka nám představili výsledky svého projektu Bezpečné cesty do
školy. Je úžasné vidět, čeho všeho si školáci všímají a jaké nedostatky umí
odhalit. A je důležité, že výsledky jejich práce nezůstanou jen na papíru.
Veškeré podklady byly předány projektantovi, který navrhnul řešení nebezpečných míst.
Přichází jaro a s jarem počasí víc přeje venkovním aktivitám. Začíná
i tradiční akce Do práce na kole, která má motivovat co nejvíc lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jinou bezmotorovou formu dopravy. Náš úřad se do této akce zapojí. Věřím, že se mezi
zaměstnanci letos najde více odvážných, kteří usednou na kolo nebo budou
chodit pěšky. Sám jezdím na kole, auto nepoužívám ani nemám. Praha, kde
se všem lépe dýchá, kde je v ulicích víc prostoru a kde se bez stresu pohybují řidiči, cyklisté i chodci, přece nemusí být nesplnitelným snem.
V březnu se slaví Mezinárodní den žen. Domnívám se, že si tento svátek
zaslouží připomenutí. Oficiální ráz akcí posvěcených státem a vládnoucí
stranou doprovázený v minulosti nepřitažlivými oficialitami kazil dobrý
dojem z dobrého úmyslu, avšak myslím si, že nám nic nebrání přinést
blízkým ženám první jarní kytičku.
Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení),
starosta městské části Praha 4

Zima se nám pomalu krátí a brzy přijde jaro, na které se už všichni moc těšíme. I já se na něj samozřejmě těším, ale upřímně mi budou chybět výjezdy na
hory s našimi základními školami. Pokud mi to čas
dovolí, vyjíždím s nimi na hory jako instruktor pravidelně každý rok a je to bezva. Musím ale přiznat,
že doba se posouvá a děti umí rok od roku lyžovat
lépe, což mě samozřejmě těší. A co je nejvíc super,
z Prahy 4 jezdí na hory už všechny základky až na
jedinou. Děti ze ZŠ Křesomyslova zatím bohužel
lyžovat nejezdí, ale pracuji na tom, aby brzy mohly. Třeba se právě na téhle
základce schovává nějaká nová Ester Ledecká! A i kdyby ne, lyžák by přece
měli zažít všichni.
Na naše budoucí naděje myslí i můj návrh týkající se Dominikánského
dvora, který jsem prosadil na zastupitelstvu. Dvůr by se tak měl převést
do majetku hlavního města, čímž se zajistí financovaní jeho rekonstrukce
a přeměny na školní zařízení. Od minulého vydání Tučňáka jsme rovněž
schválili rozpočet čtyřky, který se nám, myslím, velmi podařil. Je totiž
vyrovnaný, takže se nezadlužujeme pro další generace. Dobrý pocit mám
i z investičního rozpočtu magistrátu, který po letech strachu z investování
přichází s rekordní položkou právě na investice. Celopražskou investiční
prioritou je budování metra D, které protne naši městskou část a vytvoří
lidem ze čtyřky nová dopravní spojení.
Na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na program restartu vnitrobloků, které se na čtyřce snažím rozvíjet. Pokud víte o nějakém pěkném dvorku, kde to
dneska zrovna dvakrát nežije, ale žít by mohlo, tak mě neváhejte kontaktovat.
Případně mrkněte na web společnosti Bieno (www.vnitrobloky.cz), se kterou
spolupracujeme při budování komunitního života na čtyřce.
Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL),
místostarosta MČ Praha 4

Milí čtenáři, vážení občané,

Milé čtenářky a milí čtenáři,

jedním z našich hlavních volebních slibů „na
Čtyřce“ bylo otevření radnice občanům. Rád bych
vás proto srdečně pozval na pravidelná setkání
s pirátskými radními. Chceme vám, občanům,
otevřít možnost pravidelně se vídat s těmi, které
jste si zvolili, aby vás zastupovali. Nabídneme vám
osobní neformální setkání s každým ze čtyř členů
Rady MČ Praha 4 za Piráty, během kterých budete
moci probrat témata, která vás pálí, nebo si jen
nezávazně sousedsky popovídat.
Kde nás najdete? Budeme vám k dispozici v Nuselské radnici či v jejím
okolí. Na každé setkání si s sebou přineseme jedno hlavní téma, ale
odpovíme i na jakékoliv vaše otázky. Na první posezení v dubnu si pro
vás připravím téma doprava v Praze 4. Další setkání se budou opakovat
minimálně jednou měsíčně a postupně probereme oblasti jako školství,
sociální oblast, územní plánování a další.
Otevírání radnice samozřejmě není jediným tématem, kterému jsme se
věnovali v uplynulém měsíci. Na začátku roku jsme se zabývali plánováním investic a prosazení výběrových řízení nejen pro „ověřené firmy“
na zakázky nad 500 tisíc korun. Otevřená výběrová řízení pro širší okruh
uchazečů vyžadují důkladnější, a tedy i delší přípravu zadávacích podmínek i smluv, přičemž je potřeba počítat s námitkami uchazečů. Pečlivá
příprava a dlouhodobé plánování se vyplatí dvakrát – získáme více času
pro veřejnost na seznámení se s projektem i na vypořádání připomínek
a nižší riziko nákladů na vícepráce či problémy s dodavateli. Změna,
která přinese úsporu veřejných prostředků, se projeví už během tohoto
volebního období.
Tibor Vansa (Piráti),
místostarosta MČ Praha 4

všichni jsme už někdy slyšeli rčení, že peníze jsou
až na prvním místě. A víme také dobře, že to tak
úplně neplatí pro všechny oblasti našeho života,
zdraví ani přátelství si za peníze určitě nekoupíme.
Nicméně v životě obce jsou finance i zodpovědné
a transparentní hospodaření základním předpokladem pro to, aby obec mohla plnit zákonné
povinnosti vůči svým občanům a uměla poskytovat
potřebné služby. Jsem velmi ráda, že i nadále je
vzdělání a zabezpečení řádného chodu našich
mateřských a základních škol samozřejmostí a prioritou. Kromě běžných
výdajů na provoz škol jsou podstatnou částí rozpočtu pro letošní rok také
investice.
Z těch největších je to letos například výstavba nové tělocvičny v ZŠ
Bítovská, zateplení pláště budovy a střechy se konečně dočká ZŠ Na Planině, v MŠ Jitřní bude rekonstruována a novými technologiemi vybavena
kuchyně. U dalších investic proběhne letos příprava, a v následujícím roce
se tedy můžeme těšit na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Školní a v přípravě
jsou některá školní hřiště.
Těším se, že také projekty na revitalizaci veřejných prostranství před ZŠ
Nedvědovo náměstí a ZŠ Plamínkové započaté v minulém období postoupí k realizaci a v budoucnu na ně naváží další, tak aby bezpečno, čisto
a pohodově nebylo jen v interiérech našich škol. Předprostory škol se tak
mohou stát skutečnými centry místního života.
V měsíci březnu se zima ještě ozývá, zároveň je březen již příslibem jara.
S jarem nastává čas na jarní úklid, a to nejenom v našich srdcích a domovech,
ale také v našem okolí, v prostoru, který společně sdílíme. Můžeme tak v průběhu března začít s úklidem nebo společné uklízení naplánovat. Letošní akce
Ukliďme Česko je již ohlášena na 6. dubna a zapojit se může každý.
Iva Kotvová (Praha 4 sobě/zelení),
místostarostka MČ Praha 4
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Dominikánský dvůr může v budouc

D

ominikánský dvůr v Braníku se zřejmě
vrátí do správy hlavního města Prahy
a bude mít zajištěnou budoucnost
v podobě Waldorfského lycea. O odnětí
ze správy požádala městská část na základě
únorového usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4.
Tento památkově chráněný areál je ve špatném
technickém stavu, a náklady na jeho rekonstrukci tak přesahují finanční limit městské
části. Možnost odnětí této nemovitosti ze správy
Prahy 4 předjednali v lednu zástupci městské
části s představiteli hlavního města.
„Dominikánský dvůr je historickou cennou
stavbou, která se navíc hodí pro veřejnou funkci,
pro provozování waldorfského lycea. Pokud
v rozpočtu najdeme v tomto volebním období
prostředky na rekonstrukci dvoru, budu velmi rád,
pokud jej do správy bude moci převzít právě tato
škola,“ uvedl pražský radní Vít Šimral (Piráti).
Dominikánský dvůr, někdy je uváděn jako Branický dvůr, je barokní architektonická památka
z 3. čtvrtiny 17. století. Z původních čtyř křídel
s arkádami se do současnosti dochovaly tři, včetně
zvonice, která je z roku 1761. Součástí původního
areálu byla rovněž kaple, která sloužila svému
účelu až do roku 1899. Památka je obklopena
novodobou zástavbou a jen částečně využívána
městskou částí Praha 4, která ji dosud spravuje.

Nejstarší historie
Nedlouho po bělohorské bitvě, která se odehrála
8. listopadu 1620, daroval císař Ferdinand II.
část Braníku řádu Dominikánů od sv. Jiljí,
zřejmě se tak stalo v rámci rekatolizace. Dominikánům tak připadl i zdejší dvorec. Do Braníku
přišel tento řád kvůli správě majetku v roce
1625. V následujícím roce zde založili pivovar.
Třicetiletá válka se na Braníku silně podepsala,
protože nebyl chráněn pražskými hradbami. Po
jejím skončení proto dominikáni začali s přestavbou hospodářského dvora, která skončila zřejmě
až v roce 1761. Objekt během rekonstrukce získal
i nárožní dvoupatrovou věž se zvonicí, v jejíž
spodní části byla kaple se štukovou výzdobou,
která se dodnes částečně zachovala.

Novodobé dějiny
V roce 1899 zakoupil hospodářský dvůr spolek
pražských sládků, který zde provozoval pivovar
až do roku 1907. Poté spolek zřídil jiný pivovar
nedaleko odtud a Dominikánský dvůr začal sloužit
jiným účelům. Na počátku 20. století v objektu
bylo kino. Měla zde také být policejní služebna.
Po skončení druhé světové války se v areálu
usídlily drobné řemeslné dílny a později byl
dvůr opuštěný, údržbu a opravy nikdo neprováděl, takže začal chátrat. V padesátých letech mu
hrozilo zboření, nicméně objekt byl nakonec zapsán na seznam památkově chráněných staveb.

Současná situace
Před pěti lety MČ Praha 4 pronajala dvůr
společnosti Zemský pivovar, která chtěla do
4 Tučňák • 3/2019

Celkový pohled - Dominikánský dvůr získal své pojmenování po dominikánech, kteří ho získali po třicetileté válce.

nemovitosti opět vrátit vůni chmele a vařit zde
v minipivovaru pivo i pořádat kulturní akce.
Podle radnice však neplnila podmínky smlouvy,
a proto městská část nájemní vztah v druhé
polovině roku 2017 ukončila. Společnost navíc
podle radnice v daném termínu neprokázala,
že má peníze na slibované opravy. Firma sice
výtky vždy odmítala, nicméně objekt nakonec
opustila.
Dominikánský dvůr je majetkem hlavního města
Prahy, které ho svěřilo do správy MČ Praha 4.
Městská část ovšem nemá pro takový objekt
trvalé využití a využívala ho příležitostně,
například jako letní divadelní scénu Branického
divadla nebo venkovní výstavní prostor. Jde
o rozsáhlý památkově chráněný areál, který
je ve špatném technickém stavu a vyžaduje
náročnou rekonstrukci, na kterou Praha 4 nemá
potřebné finanční prostředky (odhad hovoří
o investici až 250 milionů korun), a proto se ob-

rátila na hlavní město, aby Dominikánský dvůr
převzalo zpět do své péče.
Podobný postup byl zvolen před lety v případě
polorozpadlé Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Pro Prahu 7 byla renovace příliš finančně
náročná, proto se objektu nakonec ujalo hlavní
město a jeho přestavba úspěšně běží. (red)

Co je waldorfská
pedagogika?
Waldorfská pedagogika nabízí alternativní
přístup ke vzdělávání, běžnou součástí výuky
je třeba dramatická výchova, děti se učí také
manuálním zručnostem. Školáci se například
v přírodopise neučí celý rozsah látky, učitel spíš
vybere konkrétní zajímavou problematiku, kterou se žáky rozebere do hloubky. Děti jsou také
zpravidla hodnoceny slovně, nikoli známkami.

www.praha4.cz
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cnu oživit střední škola

Anketa
Jaké využití navrhujete
pro Dominikánský dvůr?
Lucie Mösr: „Vzhledem k velikosti objektu bych to
pojala jako veřejně prospěšný projekt, umožňující
provoz například kulturního domu, umělecké
galerie, ateliérů, umělecko-řemeslných dílen a ryze
českých obchodů a služeb. My bychom rozhodně
uvítali zajímavé světlé prostory k pronájmu pro náš
výtvarný a květinový Ateliér 26 s vlastní galerií.“
Ken Rose: „Bydlím v Braníku osm let a rád
bych viděl, že se Dominikánský dvůr rozvinul v něco, co sem zpět přivádí lidi a život.
Největší šanci by asi mělo víceúčelové kulturní
centrum, které by zahrnovalo restauraci, kavárnu, knihovnu, obchody či prostor pro svatby
i nabízelo prostor pro koncerty, festivaly,
divadlo, kino a farmářský trh.“

Reliéf s vyobrazením ukřižovaného Ježíše s modlícím
se dominikánským mnichem na čelní straně věže.

Jakub Šídlo: „Pivovar s restaurací a vnitřní
i venkovní dětské hřiště, hudební klub, možná
i skautská klubovna nebo menší kino by se sem
vešlo. Prostě opravit a rozdělit prostor tak, aby
se dal využít vícero způsoby.“

V roce 1936 zachytil malíř Emanuel Smolík – Rajský pohled do Branické ulice, vlevo je Dominikánský dvůr se zvonicí.

Daniela Nováková: „Start up malometrážní byty
pro mladé včetně malých krámků pro start up projekty mladých umělců a začínající podnikatele.“
Anna Hadrbolcová: „Ideálně například kulturní
centrum pro děti i dospělé - všeobecně kroužky,
sportovní, hudební i vědecké včetně kavárny.“
Vlaďka Ptáčková: „Pivovar s vlastní hospodou.
Jakýkoli.“
Alois Vokurka: „Zbourat a postavit několikapodlažní parkovací dům. Pro rezidenty zdarma,
aspoň by se vyčistily okolní ulice.“
Pavel Adamec: „Centrum experimentování
s psychedelickými látkami.“

Nádvoří Dominikánského dvora.

3 otázky pro

O Waldorfském lyceu se
uvažuje jako o vážném
zájemci pro využití
Dominikánského dvora.
Proč si škola vybrala
právě tuto branickou
dominantu?
Škola byla zřízena v roce
2005 jako určitý experiment s jednou třídou v ročníku, aby se ukázalo,
zda je tento nový typ střední školy životaschopný. Prozatímně (původně na dva roky) jsme byli
umístěni do prostor jiné školy, jsme v nich však
dodnes. Projekt Waldorfského lycea se ukázal
jako velmi úspěšný. Škola si získala dobré jméno
v široké veřejnosti i v odborných kruzích, její
výsledky i zájem o přijetí (až trojnásobný) ji řadí
www.praha4.cz

Ivana Smolku,
ředitele SŠ - Waldorfské lyceum

k nejlepším školám v Praze. Vhodné prostory
pro rozšíření školy na dvě třídy v ročníku se však
stále nedařilo nalézt. A spojení záchrany kulturní
památky Dominikánského dvora s využitím pro
střední školu nám připadá velmi dobré.
Pokud by se veškeré plány zrealizovaly,
co zajímavého může lyceum nabídnout
obyvatelům Braníka, potažmo všem lidem
ze čtyřky?
Waldorfské lyceum je velmi aktivní a živou
školou, pořádá řadu akcí, představení, koncertů,
výstav, prezentací prací studentů. Vnitřní dvůr
objektu Dominikánského dvora dává i možnost
venkovních akcí. Domníváme se, že komunitní
charakter naší školy by mohl obohatit kulturní
život Braníka i Prahy 4.

Čím je specifické vaše Waldorfské lyceum?
Hlavním cílem školy je pomoci každému žákovi
v rozvoji všech jeho potencialit a aktivního
přístupu, aby pak mohl v životě něco vytvořit,
vymyslet, zrealizovat, najít svou vlastní cestu.
Jako jedna z mála škol v České republice realizujeme rozvojový způsob vzdělávání. To znamená,
že nezůstáváme jen v rovině předávání informací, ale snažíme se vytvářet i schopnosti a vlastnosti. Specifické je například naše koncentrované, exemplární a objevitelské vyučování, důraz
na samostatné myšlení, tvořivost a podnikavost
a řada dalších věcí. Naše pojetí, zaměřené na
celkový rozvoj žáků, se velmi osvědčilo, můžeme
nabídnout i zkušenosti a inspirace ostatním
pražským učitelům a školám, které by se chtěly
vydat podobnými cestami.
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Zprávy z Prahy 4
Číslo měsíce

6164

Tolik psů registruje Úřad
MČ Praha 4

Neuklízíte po svém psu?
Hrozí vám vysoká pokuta!

Krátce
Valorizace nájmů v letošním roce
odpovídá průměrné míře inflace

Praha 4 bude v letošním roce valorizovat
nájemné za pronájem majetku ve vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřeného do správy MČ
Praha 4, ve výši 2,1 %, a to ve všech případech
smluvních vztahů, které obsahují ujednání
o valorizaci nájemného. Rozhodla o tom Rada
MČ Praha 4. Uplatněná valorizace je v souladu
s roční mírou inflace za rok 2018 vyhlášenou
oficiálně Českým statistickým úřadem. Průměrná míra inflace je dána přírůstkem průměrného
indexu spotřebitelských cen v České republice
za 12 měsíců roku 2018 oproti průměru
12 měsíců roku 2017. (red)

Praha 4 ustupuje od používání
plastových výrobků
MČ Praha 4 postupně omezuje používání plastových výrobků na úřadu městské části a při všech
jednáních rady, zastupitelstva a dalších orgánů.
Jde zejména o balenou vodu a plastové kelímky.
Chce tak přispět ke snižování produkce plastového odpadu, který poškozuje životní prostředí
celé planety, nejen v místě, kde vzniká.
Pro začátek se pro jednání Zastupitelstva
městské části Praha 4 přestaly nakupovat balené
vody v plastových obalech. Každý zastupitel
bude mít k dispozici kohoutkovou vodu ve
džbánu. Dalším krokem je nahrazení malých
plastových kelímků u pítek určených pro návštěvníky úřadu za papírové. V současné době
je jejich využití zkoušeno u tajemníka úřadu
a v krátké době jimi budou nahrazeny všechny
kelímky u barelů s vodou. (red)

Lesy v Praze 4 čekají nutné zásahy
Od února do března letošního roku bude
společnost Lesy hl. m. Prahy v lesích provádět,
a to i v naší městské části, obnovní zásahy.
Půjde především o přirozené zmlazování
porostu, což je způsob obnovy lesa v souladu
s principy trvale udržitelného hospodaření
bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení
funkcí lesa. Prvořadým cílem je uvolnění místa
mladým stromkům z přirozené obnovy a dodat
jim více světla pro jejich další růst. Kromě
podpory mladých stromů budou z pražských
lesů odstraňovány stromy nemocné, poškozené
větrem či nepůvodní druhy dřevin, které svým
agresivním růstem vytlačují domácí dřeviny.
Odebrané dřevo z pražských lesů nezmizí. Vrátí se tam v podobě opravených laviček, altánů
a nových herních prvků. (red)
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Ilustrační foto: Nadační fond Čisté město

P

raha je občas kvůli vysokému poměru
obyvatel a jejich psích společníků nazývána
městem psů. Pro Prahu 4 to platí určitě, vždyť
Úřad městské části Praha 4 registruje přes
6 000 psů a podle odhadů se po naší městské části
pohybují další stovky bez řádné registrace. I když
zůstaneme jen u přihlášených psů, připadá jedno
zvíře přibližně na 20 obyvatel naší městské části.
Velké množství psů a jejich nezodpovědní
chovatelé často vytvářejí ve městě konfliktní
situace. Jednou z nich je úklid psích exkrementů. Mít psa však není jen radost, ale také starost
a povinnosti a každý majitel je povinen po svém
psu uklidit.
Kdo po svém psu neuklidí, dopouští se přestupku. Pokud ho strážník městské policie nevyřeší

na místě domluvou nebo se mu ho nepodaří
na místě vyřešit blokovou pokutou, řeší ho
v přestupkovém nebo příkazním řízení oddělení
přestupků v odboru kanceláře tajemníka ÚMČ
Praha 4. Za neuklizený exkrement může být
držiteli psa na místě uložena bloková pokuta
až 1 000 Kč, v přestupkovém řízení však může
být pokuta mnohonásobně vyšší, do 20 000 Kč.
I když MČ Praha 4 na místním poplatku ze
psů ročně vybere přibližně 4 miliony korun,
(z této částky ovšem odvede 25 % do rozpočtu
Magistrátu hl. m. Prahy), zdaleka to na úklid po
psech nestačí. Celkové náklady na úklid psích
exkrementů a na pořízení sáčků na psí exkrementy na 750 stojanů činí každoročně asi sedm
milionů korun. (red)

Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa
Upozorňujeme majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů pro letošní rok. Poplatek je
splatný bez vyměření a je nutné ho uhradit do 31. března 2019. Poplatek má různé sazby: 200 Kč
pro důchodce, kteří nemají jiný příjem než důchod, 600 Kč pro majitele rodinného domu
a 1 500 Kč pro chovatele, kteří psa chovají v bytě. V tomto případě je splatnost poplatku za 1.
pololetí 2019 (leden-červen) ve výši 750 Kč do 31. 3. a splatnost za 2. pololetí (červenec-prosinec)
do 31. 8. ve stejné výši. Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří
mu ho správce poplatku platebním výměrem, přičemž je oprávněn zvýšit nezaplacený poplatek až
na trojnásobek. Odbor finanční správy zároveň upozorňuje, že mnohým majitelům psů letos končí
dvouletá úleva od místního poplatku ze psů za to, že nechali svého psa trvale označit čipem.
Informace získáte na tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo na e-mailových adresách: eva.sedlakova@
praha4.cz a vladimira.roschlova@praha4.cz. (red)

Připojte se k tradiční akci Do práce na kole
Praha, kde se lépe dýchá, kde je víc prostoru
a kde se po ulicích prohánějí spokojení cyklisté,
běžkyně a chodci. Lepší vztahy v práci, vyrovnanější psychika a lepší fyzička. Zní to jako utopie,
ale díky akci Do práce na kole jsme každý
květen takové představě blíž a blíž.
Jejím cílem je motivovat co nejvíc lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní
kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Výzva je určená pro
všechny. Nezáleží na tom, zda dojíždíte na profi
kole desítky kilometrů ze Středočeského kraje

nebo běháte či jezdíte na skládačce ze sousední
městské části.
„Naše městská část se jako každý rok do
soutěže zapojí a věřím, že se mezi zaměstnanci
najde ještě více odvážných, kteří usednou na
kolo nebo budou do práce chodit pěšky. S naší
podporou mohou počítat,“ vyzývá starosta Petr
Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení).
Registrace začínají 1. března a soutěž proběhne v květnu. Soutěž Do práce na kole pořádá
spolek Auto*Mat a informace o soutěži najdete
na webu www.dopracenakole.cz. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy

Praha 4 má rozpočet na rok 2019

Biotopové koupaliště Lhotka bude postupně rozšířeno o plochy na sportovní aktivity.

Z

astupitelstvo MČ Praha 4 schválilo rozpočet městské části na rok 2019. Praha 4
bude podle něj v letošním roce hospodařit
s rozpočtem ve výši téměř 1 miliardy korun
a její hospodaření bude vyrovnané.
„Navržený rozpočet nezadluží městskou část
a přitom zajistí kvalitní služby pro naše obyvatele,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Praha 4 sobě/Zelení).
„Prioritní investicí letos bude druhá etapa obnovy
přírodního koupaliště na Lhotce, která má areál
proměnit na místo pro odpočinek a sport i mimo
hlavní koupací sezónu. Tradičně velká část našeho
rozpočtu zajišťuje investice a provoz v mateřských
a základních školách a v sociálních službách,“
dodal. Mezi nejdůležitější investiční projekty lze
zařadit zmíněnou druhou etapu rekonstrukce

koupaliště Lhotka s předpokládaným zahájením
stavebních prací na podzim letošního roku a dokončením během roku 2020. Dojde k vybudování nových hřišť včetně hřišť na plážový volejbal,
workout zóny, dětského brouzdaliště, saun, jako
i k další celkové revitalizaci areálu. To vše za
sumu 45 milionů korun.
Stavební práce se rozeběhnou také v centru
Kosmos. Dlouho odkládaná rekonstrukce prostoru bývalého kina má předpokládaný konec
v průběhu roku 2020 s novým využitím v oblasti komerčně pronajímaných prostor, například
v oblasti zdravotnictví nebo sociálních služeb
a souvisejících nebytových prostor. Celkové
náklady jsou odhadovány na 72 milionů korun.
Rozpočet nezapomíná ani na školy – ZŠ Bítov-

ská se do konce srpna 2021 dočká nové tělocvičny za 49 milionů korun a objekt ZŠ Na Planině
bude zateplen nákladem 26 milionů korun.
Úřad MČ Praha 4 projde postupnou obměnou
vybavení IT a výhledově se dočká i rozklikávacího rozpočtu CitiVizor, který nahradí dosavadní
nedostačující řešení a umožní občanům nahlížet
do rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur.
Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2019 je
stejně jako v loňském roce nastaven tak, aby
byl se zapojením vlastních zdrojů městské části
v závěrečném vyúčtování vyrovnaný. Objem příjmů na letošní rok je stanoven ve výši 731.198,0
tis. Kč a objem výdajů ve výši 996.626,6 tis. Kč.
Na investice půjde příští rok 308.086,6 Kč a na
provoz 688.540,0 tis. Kč. (red)

Provozovna roku
Koláčové království láká na sladkosti bez chemie
Vítězem ankety Provozovna
roku Prahy 4 v kategorii
Pekárna se za loňský rok
stala Pekárna Eliels - Koláčové království. Ta peče
a nabízí svoje dobroty
v Nuslích od května 2017.
„Praha 4 je naším domovem
již od narození a máme to tu rádi. V blízkosti
jsou navíc školy, park a celkově jde o dobré místo s dosahem tramvaje,“ pochvalují si lokalitu
zakladatelé firmy manželé Bajerovi.
Pekárna nabízí poctivé a ručně vyráběné koláče
jako od maminky a zákazník si může vybrat
z více než třiceti druhů. „Dále připravujeme
www.praha4.cz

dorty a sušenky pouze ze základních surovin bez
chemie a dochucovadel, pět surovin pro nás bývá
strop. Vše vyrábíme dle vlastních receptur a naše
produkty nikde jinde než u nás nenajdete. Protože součástí provozovny je i kavárna s pekárnou,
má zákazník vždy vše čerstvé. Navíc nenabízíme
nic, co si sami nevyrobíme,“ dodává Markéta
Bajerová. V Koláčovém království se také každý
měsíc peče nový koláč, který odpovídá sezonním
surovinám. Nedávno si příchozí mohli pochutnat na pomerančovém s čokoládou. Zajímavá je
i nabídka dortů, nejoblíbenějším je Red Velvet,
který je ve stálé nabídce kavárny.
Podnikatelské plány vítěze Provozovny roku
jsou však mnohem širší. „Máme za cíl vybudo-

vat rodinný podnik se sousedskou atmosférou
a klademe velký důraz na stálou klientelu, která
se k nám vrací. Oproti podnikání v centru Prahy
zde můžeme navázat užší kontakt se zákazníkem, což je pro nás velmi důležité, protože tak
získáme zpětnou vazbu,“ myslí si Karel Bajer,
který si pochvaluje spolupráci s městskou částí:
„Oceňujeme aktivitu Prahy 4 při pořádání akcí,
jako jsou například PesFest, Masopust, Nusle
v pohybu a další, kterých se rádi účastníme. Dává
nám to prostor pro další kontakt se zákazníkem
v lokalitě.“ Také podotýká, že vítězství v anketě
Provozovna roku Prahy 4 je pro všechny z Koláčového království velkým závazkem, aby tohoto
ocenění dostáli i v následujících obdobích. (md)
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Názory zastupitelů
Prestižní profese aneb
Koho si (ne)vážíme
Adam Jaroš (Piráti),
zastupitel MČ Praha 4
Svět a společenství lidí
v něm se neustále mění
a tomu by měl odpovídat
i moderní progresivní
přístup ke vzdělávání.
Proč? Aby se dnešní děti
dokázaly přizpůsobit
vyvíjejícím se podmínkám a byly připraveny na
budoucí výzvy. I po třech desetiletích náš vzdělávací systém stále nese stopy minulého režimu.
Moderní i alternativní formy vzdělávání nejsou
dostupné na všech stupních. Na problémy vzdělávání neexistuje snadný recept, začněme tedy
několika drobnostmi.

Finance a respekt
Ačkoliv rozpočet na vzdělávání a školské služby
meziročně roste, finančně jsou na tom čeští pedagogové v rámci EU i zemí OECD téměř nejhůř.
Také se říká, že vysokoškoláků máme až moc,
ale v porovnání s EU jsme pod průměrem.
Každý rodič si přeje, aby jeho dítě dosáhlo toho
nejlepšího vzdělání. Zároveň slyšíme názor, že
učitelé si vyšší platy nezaslouží, mají prázdniny
a učí jen dopoledne. Tím se dostáváme k další
„drobnosti“ – větší prestiži učitelského povolání.
Je čas uznat, že na učitelích stojí společnost.
Každý jeden z nás, nehledě na životní dráhu,
stupeň dosaženého vzdělání a profesi, přišel na
svět bez jakýchkoliv znalostí. Prvními učiteli nám jsou rodiče, než nás předají do péče
odborníků. Dobrý učitel by měl zvládat předmět
natolik, že bude schopen předávat poznatky.
Musí být zapálený, musí umět motivovat a také
být spravedlivý. Jestliže máme na učitele takto
vysoké nároky a zároveň je nedokážeme slušně
zaplatit, kde by se potom vzali?

Otevření učitelské profese
Od roku 2015 platí zákon, který vyloučil ze
škol vyučující bez pedagogického vzdělání.
Přitom najít kvalitního pedagoga je v některých
oborech prakticky nemožné. Vedle chybějících
učitelů cizích jazyků se obtížně shánějí například fyzikáři.
Poslední „drobnost“. Nedávná analýza STEM
v rámci projektu Učitel naživo ukázala, že existují
desítky tisíc vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří
by rádi učili, ale zákon jim to nedovolí. Cestou je
proto přivést tyto odborníky do škol s tím, že si
kvalifikaci ve stanovené lhůtě doplní. Začínající
učitelé by zároveň měli procházet adaptačním
obdobím, kdy je povedou jejich zkušenější
kolegové. Otevření profese nepedagogům by také
mělo být provázeno celoživotním vzděláváním
i sdílením dobré praxe mezi školami.
Získat peníze a respekt pro učitele a otevřít
školy všem, kdo chtějí učit, ale nesplňují příliš
tvrdou podmínku zákona, ještě nějaký čas zabere. Nezapomínejme ale, že děti jsou ve školách
už nyní.
8 Tučňák • 3/2019

Rozpočet pro lepší život
v Praze 4
Daniel Kunc (Praha 4
sobě/ Zelení a nezávislí), zastupitel
MČ Praha 4
Zastupitelstvo městské
části (MČ) Praha 4 v únoru schválilo rozpočet na
rok 2019. Naše MČ bude
opět hospodařit bez zadlužování s rozpočtem ve výši cca 1 miliardy korun.
Nový rozpočet po menších úpravách v zásadě
navazuje na činnost radnice v minulém volebním
období, k realizaci se posouvají dříve připravené
projekty a budou vznikat projekty nové. Tradičně
velká část investičních výdajů bude směřovat do
školských objektů, například bude snížena energetická náročnost provozu budov ZŠ Na Planině,
lepší podmínky pro výuku tělesné výchovy a také
pro sportování veřejnosti zajistí výstavba nové
tělocvičny v ZŠ Bítovská. Připravovat se bude také
projektová dokumentace nástaveb dvou základních škol tak, abychom do budoucna zajistili
potřebnou kapacitu pro vzdělávání žáků.

Koupaliště a veřejný prostor
Prioritou bude druhá etapa obnovy koupaliště
Lhotka, která využije poznatků ze zkušebního
provozu biologického čištění vody, dotvoří areál
koupaliště a při zachování jeho přírodního charakteru v něm umožní provozování sportovních
aktivit i mimo letní sezónu.
Dostatečné prostředky byly vyhrazeny na regeneraci veřejných prostranství, jejichž nová podoba
vznikla na základě participace místních obyvatel.
O to lépe bude lidem sloužit nový park V Zápolí,
prostranství před školou v ulici Plamínkové,
rekonstruované Nedvědovo náměstí, vylepšený
předprostor ZŠ Filosofská nebo lokalitní centrum
v podobě rekonstruovaného plácku mezi obchody a restaurací v ulici Jihlavská. Na základě dosažené shody o budoucí podobě Přátelské zahrady
bude dokončena regenerace dříve zanedbaného
kousku zeleně v Jeremenkově ulici.

Sociální péče a bydlení
Praha 4 bude investovat také do sociální oblasti. Na
chráněné bydlení bude rekonstruován vilový dům
v Hodkovičkách, na denní stacionář bude upravena
část domu s pečovatelskou službou v Branické ulici,
plánovat se bude rekonstrukce objektu v Choceradské ulici se záměrem následného využití pro
odlehčovací služby. Pokračovat bude výstavba retenčních nádrží na dešťovou vodu ve školách, které
zlepší péči o zeleň v parném období roku. V oblasti
bydlení bude větší pozornost věnována opravám
a rekonstrukcím uvolněných bytů. Více prostředků
na opravy bytů je vyčleněno v tzv. ekonomické
činnosti a organizace oprav bude více svěřena
pracovníkům městské společnosti 4-Majetková, a.s.
Cílem je tyto byty rychleji než dříve vracet zpět do
užívání, tak aby městská část efektivněji využívala
svůj majetek a zároveň se zvýšila nabídka nájemního bydlení v Praze 4.

Koupaliště Lhotka se otevře na začátku prázdnin
Lukáš Zicha (STAN/
KDU-ČSL), místostarosta
MČ Praha 4
Na čtyřce jsme schválili
rozpočet pro rok 2019
a co je dobrá zpráva –
jednak se stejně jako loni
nebudeme zadlužovat
a také se nám podařilo
začlenit všechny priority Starostů a nezávislých. Takže investujeme do životního prostředí,
školství a rekonstrukcí bytů a chodníků. Úspěch
zaznamenal i náš radní Ondřej Růžička, který
prosadil další investice na dokončení obnovy
přírodního koupaliště Lhotka. Po první fázi
oprav a zkušebním provozu bude koupaliště
opět otevřeno letos v červnu, dokončení druhé
etapy je plánováno na podzim.

Lhotka nebude sloužit
jen letním radovánkám
V první etapě byly odstraněny nevyhovující objekty a bylo vybudováno nové zázemí
koupaliště. Podobně byly vyhloubeny nové
nádrže a čerpací vrty, které zajišťují zásobování
biotopového koupaliště čistou vodou. Koupaliště
je tak vhodné i pro alergiky, protože nepoužívá
chlór a je zcela přírodní.
Součástí další etapy rekonstrukce, která
proběhne po ukončení letní sezóny, bude
20 parkovacích míst, lezecká stěna, lanové
centrum, beachvolejbalové hřiště, malé a velké
multifunkční hřiště a travnaté hřiště. Dokončeny budou i areálové sprchy s WC a převlékárnou
včetně sauny. Areál o 26 hektarech by se tak
měl proměnit na místo pro odpočinek a sport
i mimo hlavní sezonu. Již od května bude
v areálu v provozu letní kino. Na čtyřce jsme
se rozhodli, že se o areál bude starat městská
akciová společnost 4-Majetková. Chceme totiž
mít pod kontrolou návštěvnost i cenu vstupného, což nám umožní nastavit ceny tak, aby byly
dostupné pro všechny.

O Dominikánský dvůr
se asi postará magistrát
Získat koupaliště zpět do rukou čtyřky by nešlo
bez podpory magistrátu. Některé investice jsou
pro městské části zkrátka příliš velkým soustem.
Nyní proto s magistrátem spolupracujeme například na projektu zastřešení Spořilovské spojky,
které by proměnilo celý Spořilov k lepšímu.
Magistrát by nám mohl pomoci i s Dominikánským dvorem v Braníku, na jehož opravu
a údržbu nemáme dostatek peněz. Na zastupitelstvu jsme proto navrhli, aby tuto barokní památku magistrát převzal a opravil. Ve dvoře by
pak mohla působit například waldorfská škola,
která nabízí alternativní přístup ke středoškolskému vzdělávání. Zkrátka věříme, že Dominikánský dvůr bude znovu plný života.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Sbírám, sbíráš,
sbíráme
Pavel Fikar (ODS),
zastupitel MČ Praha 4
V tomto čase, kdy dochází
k odtávání sněhu, si
bohužel nelze nevšimnout
jedné mrzutosti. A tou
myslím množství psích
exkrementů, které se na
některých místech více,
jinde méně objevují. Ony se ale neobjevují jen tak
samy od sebe. Část našich sousedů z řad pejskařů
stále pokládá sběr exkrementů po vlastním psovi
za něco, kvůli čemu nestojí za to ohnout hřbet.
Navíc když platí daně přeci. Těch důvodů je ale
podstatně více. Někdy je to v trávě, a to přece
nevadí. Jindy je tma a ještě bych do něčeho třeba
šlápl. Nebo úplně jednoduše - nikdo se nedívá.

K nápravě došlo brzy
Abych ale věc neviděl úplně hnědě. Já sám jsem
pejskařem od svých 12 let. Za tu dobu jsem
mohl sledovat vývoj vztahu majitelů psů k této
nedílné součásti života s pejskem. Přiznávám,
že když jsem se svým prvním psem brouzdal
po Hodkovičkách a Novodvorské, tak nebylo
pravidlem, abych vždy a vše uklidil. Ano, zpětně
se za to stydím, ale k nápravě došlo velmi brzy.
Nevím, čím to bylo, ale při společném venčení
začalo čím dál více pejskařů po svých čtyřnohých kamarádech exkrementy sbírat. A nová
společenská norma mezi pejskaři byla na světě.
Od té doby těch, kteří po svých psech exkrementy nesbírají, výrazně ubylo.

Vymáhejme dodržování
vyhlášek
Proč to ale píši. Psí exkrementy kolem nás nejsou
jen něčím neestetickým. Jedná se také o značné
hygienické riziko, například pro malé děti brouzdající trávou. Důvodů, proč po psovi exkrement
sebrat, je celá řada a není třeba všechny zmiňovat. Toto zdánlivě banální téma jsem navrhl při
posledním jednání komise životního prostředí
(ŽP). O problému se ví, ale je nutné ho také řešit.
Proto jsme jako komise ŽP doporučili příslušnému radnímu MČ Praha 4 zorganizovat informační a osvětovou kampaň na území MČ Praha 4
a zvážit vylepení samolepek informujících o výši
pokuty v případě ignorování sběru psích exkrementů. Osobně se budu snažit o to, aby kromě
další informační kampaně bylo důsledně dbáno
na dodržování a vymahatelnost obecně závazné
vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. (vyhláška
o čistotě). Jinak se psích exkrementů z našeho
okolí nikdy nezbavíme.
Tady si dovolím jednu politickou poznámku.
Výše popsané je případ toho, kdy by šlo vytvořit
další vyhlášky, které by se snažily něco řešit.
Mnohem efektivnější je nevytvářet další nadbytečnosti, ale skutečně efektivně využít to, co již
v legislativě máme, a zaměřit se na dodržování
a případně vymáhání.
www.praha4.cz

Více umělých biotopů
v Praze 4
Tomáš Hrdinka
(ANO 2011), zastupitel
MČ Praha 4
Při výletě na kole do
pražských Lysolají jsem
loni v létě narazil na
velmi vkusnou revitalizaci Lysolajského potoka
v prostoru bývalé betonové požární nádrže, situované pod jedním z nejvydatnějších pražských pramenů, Zázračnou
studánkou, vyvěrající pod přírodní památkou
s poetickým názvem Housle. Je to sice mimo
území naší městské části, ale za výlet to opravdu
stojí. Právě ona povedená revitalizace je však
důvodem, proč zde o tomto vlastně píši. Může
být totiž velmi pozitivním příkladem pro naši
městskou část, která je, co se vodních ploch
využitelných pro osvěžení a odpočinek svých
obyvatel týče, doposud velmi skoupá. Od loňska
sice máme v provozu umělý biotop ve lhotském
koupališti, ale sami jistě cítíte, že pro městskou
část velikosti Prahy 4 je jedna takováto vodní
plocha málo.

Jak takový biotop vypadá?
V Lysolajích nejde o žádné koupaliště, jde spíše
o místo pro setkávání občanů u čisté vody, kde
je mokřadní zeleň vkusně zakomponována
mezi přírodními kameny vydlážděnou nádrž
s přirozeným přetokem (kolik vody přiteče, tolik
jí i odteče). Nádrž o vcelku malých rozměrech
20×7 m je živena velmi studenou vodou ze
Zázračné studánky a i v letních měsících pro
svou nízkou teplotu vody do 18 °C a stabilní
průtočnost zůstává přirozeně čistá a nedochází
k nežádoucí tvorbě sinic. Vodní rostliny zakořeněné v keramických mísách při stěnách nádrže
vytvářejí dojem přírodní tůně, přitom nádrž
samotná může být využita ke svému původními účelu jako zásobárna požární vody, bude-li
třeba. Biotop je navíc velmi vkusně architektonicky zakomponován do svého okolí a má svého
správce, který dohlíží na jeho čistotu. Jak takový
biotop vypadá, se můžete podívat na mých
webových stránkách.

Komu to prospěje?
Vzhledem k nízké celoroční teplotě vody nejsou
takové nádrže z pohledu koupání určitě vhodné
pro každého, nicméně k takovém účelu ani primárně neslouží. U takového biotopu je příjemné
v letních parnech už jen posedět, případně si
pak třeba osvěžit obličej. Bydlím v Braníku a jeden takový biotop by mohl vzniknout třeba jako
součást plánované revitalizace Kunratického
potoka v parku Za Mlýnem. Vzhledem ke kvalitě
jeho vody by se však nádrž musela zbudovat
na jeho břehu a napájet z hlubinného vrtu, ale
řešení to není nijak technicky náročné a okolní
vodní zdroje by to neohrozilo. Jako zastupitel
se o toto nejen v Braníku budu snažit; vodou
totiž žiji.

Nenaplněné sliby o otevřené radnici
Jitka Zykánová (TOP 09),
zastupitelka
MČ Praha 4
Pověstných 100 dní hájení nové koalice ve složení
Piráti, Praha 4 sobě –
Zelení a nezávislí a STAN
v Praze 4 uplynulo, tak
se podívejme, jestli si
vede tak transparentně,
jak slibovala. Koalice vládne těsnou většinou
23 zastupitelů versus 22 zastupitelů opozice. Pokud byste očekávali, že v odpovídajícím poměru
budou složeny i komise a výbory, budete zklamáni. V těchto orgánech je vždy šest zástupců
koalice oproti pouhým třem zástupcům opozice.
Předsedou žádného zmíněného orgánu není
opoziční zastupitel, ačkoli v minulém volebním
období byli dva.

Slibem nezarmoutíš
Kontrolní výbor nepracuje vůbec, protože nemá
ani předsedu, ani tajemníka. Je pravda, že
rada tajemnici navrhla, ale protože byla krátce
nato za nejasných okolností odvolána z funkce
vedoucí kontrolního odboru a posléze dostala
výpověď, asi to koalice moc vážně nemyslela.
Na dobré pověsti Prahy 4 nepřidává, že kauzu
kolem podivného postupu úřadu propírala
i celostátní média.
Zatímco Piráti ve volebním programu slibovali, že
budou na internetových stránkách radnice zveřejňovat důvodové zprávy a další materiály ještě
před jednáním zastupitelstva a rady, tak místo
toho jsme se dočkali pravého opaku - z webu
určeného pro zastupitele zmizely dokonce
i programy jednání rady, které se dosud běžně
zveřejňovaly, o zápisech si můžeme nechat jen
zdát. V redakční radě Tučňáka, nepřekvapivě
ve složení šest zástupců koalice a tři zástupci
opozice, sedí dva radní i samotný starosta, což je
v příkrém rozporu s doporučením občanského
sdružení Oživení, jehož je Petr Štěpánek čestným
předsedou. Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo
smutné a nesvědčilo to o naplnění známého rčení
(předvolebním) slibem nezarmoutíš.

Zatoulaná smlouva
Jestli má koalice a úřad o něco dbát především,
tak o dodržování zákonů. Bohužel jsem se
přesvědčila, že v Praze 4 to vždycky neplatí. Již
v dubnu 2018 jsem na zasedání zastupitelstva
v interpelaci upozornila, že na internetových
stránkách Prahy 4 a ani v registru smluv není
k nalezení smlouva uzavřená v létě 2017 s firmou, která má provádět úklid na Budějovické.
Ano, na místě, které nás všechny tolik trápí
a kde byl právě nedostatečný úklid předmětem
nesčetných stížností občanů. Přes moje opakovaná upozornění, naposledy na ustavujícím
zastupitelstvu vloni v listopadu, ani starosta Petr
Štěpánek, ani úřad nezajistili její zveřejnění. Co
asi tak závažného smlouva obsahuje, že ji tato
takzvaně transparentní koalice odmítá zveřejnit?
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zprávy z Prahy 4

Bezpečně (nejen) do školy v Braníku

V

ýsledky svého projektu Bezpečné cesty
do školy představili na radnici MČ Praha 4
žáci ze základní školy Školní. Z projektu,
do kterého se škola zapojila v loňském roce,
vyplynulo, že děti vnímají ohrožení na více
než třiceti místech v okolí své školy. Nejhůře
dopadla křižovatka ulic Mezivrší - Školní - Pod
Vinohradem, kde se děti musí proplétat mezi
auty hned z několika směrů. Toto místo se objevilo i na portálu Chodci sobě a již se připravuje
projektová dokumentace pro jeho stavební
úpravu.
Nepříjemné je i přecházení přes rušnou ulici
Ke Krči. Děti, ale i dospělí, kteří vystupují na
zastávce U Staré Pošty, málokdy využijí přechod
s dopravní signalizací, na který je to pořádná
zacházka, a raději riskují a přebíhají mezi
jedoucími auty a autobusy přímou cestou, ať již

ke škole, nebo k samoobsluze. „Děti příprava evidentně bavila a jejich zapojení, včetně
rodičů, dává záruku, že výstupy jsou z reálného
života,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Praha 4
sobě/Zelení).

Strach ze setkání
Děti dále vytipovaly i místa, která jsou neupravená, zanedbaná, neosvětlená nebo se na nich
shromažďují lidé, ze kterých mají děti obavu.
Jedná se o schody u Dominikánského dvora,
parčík před samoobsluhou Penny, pěší stezky
z ulice Jasná I. do ulice Školní a z ulice Vlnitá
do ulice Mezivrší a park na Branickém náměstí.
Strach ze setkání s nepříjemnými nebo nebezpečnými lidmi patří k hlavním obavám dětí na
cestách do školy, zmiňují jej dokonce častěji než
obavu z dopravy. Upravená a přívětivá veřejná

prostranství, především pěší cesty, které děti
mohou využívat jako zkratky, jsou důležitým
faktorem při rozhodování o způsobu dopravy
do školy.
Cílem programu Bezpečné cesty do školy je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách
(nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se
dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na
koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou, bez
nutného doprovodu dospělých.
Do projektu byli aktivně zapojeni nejen žáci,
ale i pedagogové a rodiče, dopravní projektant,
zástupci městské části Praha 4, magistrátu, policie, TSK a Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Veškeré podklady byly zpracovány a předány projektantovi, který zpracoval
dopravní studii navrhující řešení nebezpečných
nebo bariérových úseků. (red)

Že se lze do školních lavic dopravit i jinak než autem, to si vyzkoušeli školáci během kampaně Pěšky do školy. Foto: Pražské matky

Čtenáři píší
Vážení,
pravidelně dostávám váš časopis a nacházím
v něm mnoho zajímavých informací. Přes pokročilý věk 94 let mne dopravní problémy města
stále zajímají, pracoval jsem v tom oboru (jako
stavební inženýr) celý svůj aktivní věk. Jsem
rád, že dojde k důraznému řešení problematiky
MHD v oblasti Soudního náměstí. Protože s přibývajícím léty stále obtížněji chodím, tak mne
to zvláště zajímá.
Řešením se jistě zabývají kompetentní místa,
dovolím si jen připomenout, že by nemělo být
opomenuto umístění hodin, v oblasti náměstí
myslím žádné nejsou. Při této příležitosti bych
rád upozornil, že byste se měli zeptat DP, proč
za dobu od roku 1989 nebyly dostavěny druhé
vchody do některých stanic metra, ale také
hlavně bezbariérové vstupy. Bylo by také vhodné seznámit veřejnost se všemi podzemními
prostorami budovanými v rámci stavby metra
dle (tehdy) tajné části projektu a s informací
o jejich současném využití.
Závěrem bych také rád podal žádost, aby při
nejbližší revizi řešení tras autobusů v prostoru
kolem Arkád na Pankráci byl řešen přístup k objektu hlavní pošty Prahy 4. Stanice alespoň jedné
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autobusové linky by měla být v těsné blízkosti
pošty, protože ta je cílem častých cest mnoha
občanů z různých důvodů. Takové řešení by bylo
velice prospěšné hlavně pro starší občany.
Ing. Jiří Dusil
Tématům z dopisu se budeme
v Tučňáku postupně věnovat.
Vážení,
se zájmem jsem si přečetl článek v lednovém
Tučňáku „Pohodlnější přestupování na náměstí
Hrdinů“. Jde o vynikající nápad, posunout stanice MHD na úroveň „Centrotexu“. Bohužel je to
nedotažené.
Chybí zde tunel z vestibulu metra, který by
měl (podle polohy vůči přestupnímu ostrůvku)
jedno či dvě vyústění pro každý směr. Oproti
návrhu v článku by nebyla většina přestupujících cestujících nucena používat přechody, aby
se na přestupní ostrůvek dostala. Důsledkem by
bylo možné prodloužením intervalů semaforů
zrychlit i průjezd vozidel a tramvají tímto místem. Rovněž by stálo za úvahu protažení tunelu
až do přilehlého parku. Jinak, jak jsem říkal,
vynikající nápad.
Ing. Odon Kopp

Pragos nabízí zábavu
i poučení
Nové Kulturní centrum Pragos v Jihlavské ulici
nabízí kulturní program pro děti i dospělé.
V březnu to bude například Parádní hudební
show Inky Rybářové s hudbou, písničkami, soutěžemi a tancem pro děti (17. 3. od 15.00 hodin)
nebo přednáška Františka Vrbeckého o proměnách staré Michle (21. 3. od 18.00 hodin). Na
letošní rok plánuje Pragos přednášky, besedy,
recitály hudební i literární, cestovatelské večery,
promítání amatérských i nízkonákladových filmů a dopolední představení pro školy a školky.
Návštěvníci zde naleznou také výtvarné dílny
pro malé i velké umělce, které povedou odborní
lektoři. Součástí dlouho připravovaného projektu je i malé venkovní hřiště pro děti. (red)

www.praha4.cz
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Připravujeme výstavbu půdních bytů

N

abídku bytů, které v současné době pronajímá MČ Praha 4, rozšíří několik desítek podkrovních bytů, které vzniknou přestavbou
dosud nevyužitých půdních prostorů. Je to nejrychlejší řešení, jak rozšířit nabídku nájemních bytů
v Praze 4. S výstavbou se začne letos v domech
v Táborské ulici v sousedství Nuselské radnice.
„Pro letošní rok se mi na rekonstrukce bytů
a podkrovní přestavby podařilo prosadit do

Podkrovní byty se začnou stavět v Táborské ulici.

rozpočtu 12 milionů korun,“ uvedl místostarosta Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL). „V době
akutního nedostatku bytů jsou právě půdní
byty tou nejrychlejší cestou, jak nabídnout nové
prostory k bydlení,“ dodává.
Seznam domů ve správě MČ Praha 4, u kterých
je možné provést poměrně rychle nové vestavby
či nástavby, se skládá z 26 objektů situovaných
v Nuslích, Podolí, Krči a Michli. U velké části

I z této nevzhledné půdy bude jednou atraktivní byt.

Výstavba na Roztylech může ovlivnit část Spořilova
Ještě zhruba do poloviny roku je možné podávat
nové podněty k Územnímu plánu hlavního města
Prahy. Minulý měsíc se MČ Praha 4 zabývala několika změnami stávajícího územního plánu, které
se týkají území městské části. Nejvýznamnější
z nich se sice nachází za hranicemi Prahy 4, může
však mít zásadní vliv na životní prostředí (hluková
zátěž, znečištění ovzduší) Prahy 4, zejména na
jižní část starého Spořilova. Jedná se o plochu
bývalého areálu Interlovu, která se nachází v blízkosti stanice metra Roztyly.
Změna navrhuje novou zastavitelnou plochu na
úkor nezastavitelného území - plochu „zvláštní komplexy občanského vybavení“ (ZVO)
s kódem míry využití území G místo dosavadní
rekreační plochy (SO3), plochy izolační zeleně
(IZ), plochy vodního hospodářství (TVV)
a plochy všeobecně smíšené (SV). V průběhu
projednávání se však objevil nový požadavek ze
strany žadatele Passerinvest Group, který má
umožnit také výstavbu bytů v této lokalitě.

z nich navíc městská část vybuduje i výtah, aby
nové, ale i původní byty v celém domě byly
pohodlně dostupné pro všechny nájemníky.
Výhodou půdních bytů není jen jejich atraktivita a umístění v blízkosti obchodů a provozoven
služeb v centrální části Prahy 4. Jejich příprava
a následné zbudování nevyžadují takovou časovou náročnost jako například nové bytové domy
stavěné na zelené louce. (red)

Nesouhlas s dopravním napojením
Rozsah řešeného území je 65 676 m a všeobecně
smíšená plocha s kódem G by měla umožnit
výstavbu 600 rezidenčních bytů, 30 000 m2 HPP
administrativních ploch, odpovídající občanskou
vybavenost, služby a dále by měl v areálu být
park o rozloze 4 hektary. V celém areálu je navrženo zhruba 1 000 parkovacích stání.
V současné době je z podnětu MČ Praha 11
pořizována Územní studie okolí stanice
metra Roztyly, a proto i Komise pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 4 ve svém
usnesení kromě nesouhlasu se změnou ZVO
požaduje, aby pořizování změny bylo s touto
studií koordinováno. Dále komise nesouhlasí
s případným dopravním napojením areálu do
ulice U Michelského lesa a požaduje prověřit
dopravní napojení do křižovatky Jižní spojka
a 5. května. Změnou se bude též zabývat Rada
MČ Praha 4. (red)
2

Krátce
Obnovené vnitrobloky pomohou
při rozvíjení komunitního života

V Praze 4 hledáme vnitrobloky pro rozvoj
komunitního života obyvatel okolních domů.
Nezáleží na velikosti a ani na současném stavu dvoru. Městská část na oživení vnitrobloků
spolupracuje se spolkem Bieno, který má
zkušenosti s restartem vnitrobloků a pořádá
skvělá sousedská setkání. Cílem těchto iniciativ je oživení komunitního života na čtyřce
a propojení občanů se samosprávou. Máte-li tip na vnitroblok, který by byl pro takové
záměry vhodný, napište na e-mail:
info@vnitrobloky.cz.
Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na webu spolku Bieno. Akci podporuje
radní pro infrastrukturu životního prostředí
a správu veřejných prostranství MČ Praha 4
Ondřej Růžička (STAN/KDU-ČSL). (red)

Informace o modernizaci plynovodu
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. připravuje
veřejné setkání s občany ohledně plánované
modernizace/stavebních úprav plynovodů
v katastrálním území Záběhlice, Michle (oblast
ohraničena komunikacemi 5. května - Türkova,
Spořilovská a Jižní spojka). O místě a datu
konání akce vás budeme včas informovat
prostřednictvím webových stránek Pražské plynárenské Distribuce a FB a webových stránek
MČ Praha 4. (red)

Zdroj: PIG
www.praha4.cz
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Krátce
Uctění památky Tří králů
Ve čtvrtek 21. března se uskuteční zádušní mše
za odbojovou skupinu z 2. světové války nazývanou Tři králové. Koná se v areálu Strahovského kláštera v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a začíná v 11.00 hodin dopoledne. Odbojová
skupina pplk. Josefa Balabána, pplk. Josefa
Mašína a štábního kapitána Václava Morávka
je svázána s dnešní Prahou 4. Jedním z míst,
odkud ilegálně vysílali své zprávy pro Londýn,
bylo v domě v ulici Pod Terebkou, dnes je to
Čiklova 19, ve kterém gestapo zranilo a zatklo
pplk. Mašína, když střelbou kryl ústup Václava
Morávka a radisty četaře Františka Peltána.
Četař Peltán bývá někdy označován jako čtvrtý
ze Tří králů. (red)

TJ Sokol Praha 4 – Lhotka
oslavila 80. výročí
U příležitosti jubilea se sešlo sokolské členstvo
jednoty Lhotka, aby vzpomnělo na významné
výročí. Sokolská jednota Lhotka patří mezi nejmladší jednoty župy Pražské – Scheinerovy. Byla
založena v prosinci 1938, když půl roku předtím
fungovala jako pobočka Sokola Krč. V současné
době sdružuje 116 členů, z nichž nejpočetnější
a nejaktivnější je oddíl předškolních dětí a žactva. Jednota každoročně pořádá dětské Šibřinky,
celostátní akci Sokol spolu v pohybu, MOVE
Week či Mikulášskou nadílku. Velmi oblíbené
jsou příměstské tábory pro děti, jejichž kapacita
je vždy naplněna. Sokolské cvičiště ve Vzdušné
ulici využívají mimo členů Sokola i skauti. Součástí areálu je také tenisový kurt, který jednota
poskytuje široké veřejnosti. (red)

Jubilea našich olympioniků
S předstihem několika měsíců přijímali gratulace ke svým kulatým narozeninám osobnosti
českého sportu, které jsou členy Klubu olympioniků Prahy 4. Své 90. narozeniny oslaví Jindřich
Mikulec, sedmý na LOH 1952 v Helsinkách
v gymnastickém víceboji družstev, a 80. narozeniny Jan Mrvík, který v osmiveslici získal
bronzovou medaili na LOH v Tokiu v roce 1964.
Oběma sportovcům pogratuloval v restauraci
Slavoje Podolí úspěšný diskařský reprezentant
Imrich Bugár a další hosté setkání. (md)
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Zdravotnické zařízení zapisuje
do dětských skupin na rok 2019/2020

Předškolní děti mají dostatek prostoru pro svoje hry.

S

tejně jako v předchozích letech také letos
otevírá Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
zápis dětí do dětských skupin Kotorská
a Rabasova. Příjem přihlášek, tentokrát na
školní rok 2019/2020, bude zahájen již
1. března. Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení
na webu ZZ MČ Praha 4, popřípadě je možné
si jej vyzvednout u hlavní vychovatelky
dětských skupin nebo na všech odděleních
a ředitelství ZZ MČ Praha 4.
Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku
je pak nutné osobně donést hlavní vedoucí
dětských skupin, a to nejpozději do 28. března
2019. Kontakty najdete na webové stránce
www.zzpraha4.cz.

Individuální přístup k dětem
V letošním roce budou do dětských skupin
přijímány děti s datem narození od 1. ledna
2017. Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu

20 dětí, v každé z nich působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče
o děti v celkem sedmi dětských skupinách je
poskytována v příjemných prostorách v ulicích
Kotorská a Rabasova, a to v plně vybavených
hernách uzpůsobených zájmům přítomných
dětí. V rámci služby ZZ MČ Praha 4 zajišťuje
individuální přístup k dětem, který reflektuje
potřeby každého z nich. Měsíční školné v dětských skupinách činí 4 000 Kč. Stravné je pak
stanoveno na 40 Kč/den.
A proč si vybrat tyto dětské skupiny? Dlouhodobě v Praze 4 patří ZZ MČ Praha 4 mezi velmi
aktivní zařízení, které reflektuje moderní a nové
trendy v přístupu k předškolní výchově. Děti
mají také k dispozici moderní venkovní prostor,
který se aktivně využívá ke hře a pořádání zajímavých rodinných akcí.
O všech aktivitách se více dozvíte na www.
zzpraha4.cz nebo na facebookové stránce Zdravotnické zařízení MČ Praha 4. (red)

Boj o titul sportovec Prahy 4 vrcholí
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty působící
v Praze 4 nominovaly přes 50 svých úspěšných
sportovců, družstev a trenérů do již 3. ročníku
Ankety o nejlepšího sportovce Prahy 4. V šesti
kategoriích od mládeže až po aktivní seniory vybírala odborná komise ty nejlepší, kteří budou
pozváni na slavnostní vyhlášení v Nuselské radnici v třetím březnovém týdnu, kde se dozvědí
jména finálních vítězů a dostanou ocenění od
starosty Prahy 4 Petra Štěpánka (Praha 4 sobě/
Zelení).
O titul sportovec roku soutěží pánové Forman
(florbal), Kostelník (vodní pólo), Řehořek
(veslování) a Tichý (golf). Na sportovkyni roku
byly komisí nominovány tyto ženy: Chmelařová
(radiový orientační běh), Krbcová (softball), Stewartová (atletika) a Štefková (veslování). Mezi
kandidáty na družstvo roku postoupily softbal-

lové juniorky z Eagles, mažoretky SympA, K2
deblkajak AC Sparta a osmiveslice ČVK.
Trenéra/ku roku nalezneme mezi těmito adepty: Čejkovou-Kolaci (softball), Hladíkem (fotbal), Kábou (jachting) a Navrátilem (veslování).
O titul senior/ka roku soutěží sportovci Diviš
(vzpírání), Kánský (atletika), Mach (veslování)
a Voráčková (radiový orientační běh). Jako
naděje čtyřky komise ocenila sportovce Dandovou (plavání), Kinclovou (kanoistika), Kozáka
(atletika) a Podrazilovou (veslování).
Podrobnější sportovní medailonky všech
postupujících naleznete na webu Pražské
tělovýchovné unie, která zastřešuje administrativní podporu ankety: www.ptupraha.cz. Všem
přihlášeným sportovcům gratulujeme k jejich
sportovním výkonům a přejeme úspěšnou
sezónu 2019. (red)
www.praha4.cz
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Sokol je životní láskou Vladimíra Prchlíka

K

Sokol je moje velká celoživotní láska a členství
v Sokole je radostným údělem. Být členem Sokola je velká rodinná tradice, členství se předává
z rodičů na děti a vnuky. Moje maminka Adéla
byla nadšenou sokolkou, která mne i mého bratra přivedla v šesti letech 1. září 1935 do nové
zděné sokolovny. Od té doby jsem členem TJ
Sokol Spořilov již osmdesátým čtvrtým rokem.

oncem března se dožívá 90 let čestný občan
MČ Praha 4 Vladimír Prchlík. Spořilovský
patriot u příležitosti svého životní jubilea
zavzpomínal na léta uplynulá.
Co se vám jako první vybaví, když se řekne
dětství?
Když jsem přišel na svět v březnu 1929, panovaly
v té době podle vyprávění mé maminky až třicetistupňové mrazy a třímetrové závěje sněhu zasypaly malé rodinné domky v čerstvě dostavěné
části Spořilova. Můj tatínek Karel Prchlík, ruský
legionář, zažil za své transsibiřské anabáze tamní
zimy v krutých podmínkách první světové války.
Proto jej počasí nezaskočilo. S miminkem na sáňkách projížděl úzkými uličkami na procházku či
na nedaleký kopec za Spořilov, který se proměnil
v živé středisko zimních sportů. V roce 1935 jsem
začal chodit do Obecné školy smíšené Jižní IV jako
můj o pět let starší bratr Jirka. Tam jsem našel
první dobré kamarády, většinou děti našich sousedů. Bylo to mé šťastné dětství na Spořilově.
Od 10 let jste se učil hrát na housle, které se
navíc staly vaší celoživotní láskou. Přesto
- dnes už to můžete po těch letech přiznat neměl jste někdy chuť je při výuce rozšlapat?
Láska k hudbě a ke hře na housle mne provází
od dětství. Není divu, když moje maminka
Adéla byla za svobodna Smetanová a moje manželka Marcela pochází z rodiny Leoše Janáčka!
V deseti letech mne tatínek přivedl k profesoru
Františku Rovenskému, velkému vlastenci sokolovi, kterého po mnichovském diktátu
vystěhovali z polských Sudet na Spořilov. Nedá
se říci, že bych se zpočátku na hodinu houslí
těšil. Často za mnou přišli kamarádi, abych si
s nimi šel hrát, ale já musel cvičit. Vzpomínám
si, že jsem to několikrát i obrečel. Housle jsem
ale nikdy neopustil a na veřejných vystoupeních
jako spořilovské DUO VLADIMÍROVÉ s pianistou Vladimírem Rodem a violoncellistou Jiřím

Vladimír Prchlík v sokolském. Členem Sokola
je neuvěřitelných 84 let a nejméně tak dlouho
trvá jeho láska k hudbě.

Kubátem (dohromady 256 let) šíříme radost
a potěšení z hudby sobě a svým vděčným
posluchačům. A je dobře, že jsem tehdy housle
nerozšlapal!
Reálné gymnázium jste absolvoval v Michli.
Panovala v té době určitá rivalita mezi budoucími čtvrtěmi Prahy 4, například právě mezi
Spořilovem a Michlí?
Mohu potvrdit, že ve vztazích mezi Spořilovem
a Michlí tehdy panovala zdravá soutěživost na poli
sportovním, kulturním a společenském. Doba byla
vážná, a to nás vzájemně semklo v odporu proti
společnému nepříteli - německým okupantům.
Během osmiletého studia jsme se vzájemně spřátelili, někteří dokonce našli ve svém spolužákovi
celoživotního partnera. Jako absolventi RG Michle
v roce 1948 pořádáme schůzky dodnes!
Dlouhodobě se angažujete ve spořilovském
Sokole. Proč jste si vybral právě Sokol?

Při jubileích je zvykem bilancovat. Co považujete ze svůj největší životní úspěch?
Za základ největšího životního úspěchu považuji šťastnou milující rodinu, dosažení vysokoškolského elektrotechnického a vědeckého vzdělání
a úspěchu v zaměstnání v nejrůznějších oborech (technická infrastruktura, životní prostředí,
jaderná energetika). Také odborné zkušenosti
a poznatky z nejrůznějších zahraničních cest do
řady zemí Evropy a světa. Vážím si velkých zkušeností získaných jako tlumočník a překladatel
v období přístupových rozhovorů s Evropskou
unií v oblasti životního prostředí. Za největší
životní zážitek považuji účast jako cvičenec na
sedmi všesokolských sletech.
Co přejete Spořilovu do dalších 90 let?
Spořilovu bych přál, aby: byl moderním přívětivým zahradním městem se vzdělanými lidmi,
se zdravými rodinami a šťastnými dětmi a starší
generací žijící v plné radosti ze života; jeho
obyvatelé utužovali zdraví, sílu a duševní pohodu v Sokole; skvělí spořilovští špičkoví umělci
se výborně uplatňovali na celém světě; děti
milovaly své rodiče, ve škole byly pilné, rády se
učily, byly slušné ke svým učitelům a dospělým
a měly úctu ke starým lidem; lidé žili skromně, pečovali o své domky a udržovali kvetoucí
zahrádky; veřejná prostranství byla upravená,
všude bylo čisto a chodníky a silnice udržované.
Naučme se radovat z každého dobrého skutku,
obětovat se pro druhé, milovat a chránit vždy
svůj domov a vlast. NAZDAR! (md)

Domy s příběhem
Válečný hrdina skončil na popravišti
Na další zajímavou nemovitost v Praze 4 Tučňák
upozornila Zuzana Belšanová (Řehulková), která od
roku 1951 až do roku 1969 bydlela ve vile Hildegarda v Braníku. „Byl to dům po Němcích. Po nich tu
bydlel plukovník Jaromír Nechanský a podplukovník
Jaroslav Pešán. Oba byli nasazeni v operaci Platinum
– Pewter,“ napsala do redakce. Operace Platinum-Pewter byl krycí název pro paradesantní výsadek
vyslaný během II. světové války z Anglie na území
Protektorátu Čechy a Morava. Ten proběhl z 16. na
17. února 1945 a skupina byla vysazena poblíž Nasavrk u obce Javorné v Železných horách. Úkolem
výsadku byla zpravodajská činnost. Na konci války,
20. dubna 1945, se příslušníci výsadku Klemeš a Nechanský přesunuli do Prahy, kde zabezpečovali České národní radě a velení Pražského povstání spojení
s Londýnem.Osud Jaromíra Nechanského byl poté
www.praha4.cz

více než dramatický. Zúčastnil se jednání s představiteli německé armády a podílel se na uzavření úmluvy o provedení její kapitulace a odchodu půl milionů
vojáků do zajetí západních Spojenců. Za to ho pak
sovětská strana obvinila, že přijetím kapitulace posílil
na začátku studené války nepřítele. Od roku 1945
navíc Nechanský udržoval spojení s americkými
a britskými zpravodajskými důstojníky, ale zároveň
byl přímo napojen na náčelníka vojenské kontrarozvědky Bedřicha Reicina. Dvojí hra ho nakonec stála
život – v roce 1949 byl zatčen a obviněn z velezrady,
vyzvědačství a spolčení proti republice a odsouzen
k trestu smrti, který byl v pankrácké věznici vykonán
16. června 1950. Teprve v roce 1991 byl Jaromír
Nechanský soudně rehabilitován, přičemž mu byla
vrácena hodnost majora. Následně byl povýšen do
hodnosti plukovníka in memoriam. (md, wikipedie)
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Volby do Evropského parlamentu
– základní informace
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb.,
s datem rozeslání dne 17. 1. 2019 volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dvou dnech,
v pátek 24. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Pro volby do Evropského parlamentu tvoří
území České republiky jeden volební obvod.
Způsob volby do Evropského parlamentu
upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

mentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Kdo může hlasovat?
Občan České republiky má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že nejpozději
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla
u něj překážka ve výkonu volebního práva
a je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na
voličský průkaz.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách
do Evropského parlamentu je zápis státního

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat
ve dnech 24. a 25. května 2019
příjmení

jméno (popř. jména)

datum narození

místo narození

titul

adresa trvalého pobytu

PSČ

doručovací adresa (případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
Pokud budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka dostavte se do mzdové účtárny do 31.5.2019.
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. Patro, č.dv. 926; kontaktní telefon : 261192417, 261192406.
Svým podpisem:
 stvrzuji v případě mého přijetí účast na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v jednom ze dní 30.4. a 2.5.2019
(doba zasedání bude cca 1,5 hodiny)
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.

V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.
O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ
OVK A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU ZÁROVEŇ UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ
PRAHA 4 www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.

Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!

Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 1.800,-Kč brutto, pro místopředsedu OVK 2.100,-Kč a
pro předsedu 2.200,- Kč brutto.

Přihlášku lze podat na ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (přes přepážku „Informace odboru
OSA“) v těchto hodinách: po, st 8:00 – 18:00
út, čt 8:00 – 12:00
nebo v Informačních centrech a podatelně ÚMČ Praha 4 v jejich úředních hodinách.
© ÚMČ Praha 4 , odbor OSA 2019
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občana České republiky, který má právo volit
(dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu. Tento seznam vede
v MČ Praha 4 – Úřad městské části Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, odbor správních agend,
jen pro voliče s trvalým pobytem v MČ P 4, pro
každé volby do Evropského parlamentu postupem
daným zákonem. Voličům doporučujeme, aby
si v případě pochybností ověřili svůj zápis ve
stálém seznamu voličů vedeném OSA nebo
později (po 14. dubnu 2019) přímo v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Nahlížení do stálého seznamu voličů je možné od
vyhlášení voleb, tj. od 17. ledna do 14. dubna 2019,
a od tohoto data až do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 2019 pouze osobně, a to na odboru OSA,
přes přepážku „Informace OSA“ po předložení OP
nebo platného cestovního dokladu v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin,
úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin.

Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže
• o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu na území České
republiky požádá,
• o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a 2014 a od té doby
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále
splňuje podmínky pro výkon práva volit,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů
pro účely voleb do zastupitelstev obcí
a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku
stálého seznamu voličů veden, podá žádost
o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu od vyhlášení
voleb, tj. od 17. 1. do 14. 4. 2019.
Podrobné informace k volbám do EP občanů
jiného členského státu EU jsou uvedeny na
webových stránkách MV www.mvcr.cz/volby.
Ve volbách do Evropského parlamentu lze volit na voličský průkaz a lze požádat o přenosnou volební schránku, podrobné informace
budou zveřejněny v příštím Tučňáku, také je
lze najít na webových stránkách MČ Praha 4.
MČ Praha 4 se také znovu obrací na veřejnost
s nabídkou spolupráce při průběhu voleb, a to
v podobě účasti v okrskové volební komisi.
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích mohou podat přihlášku na OSA, Antala
Staška 2059/80b, Krč vpravo od podatelny (přes
přepážku „Informace odboru OSA“), a v informačních centrech MČ Praha 4, případně mohou
vyplněnou přihlášku zaslat na výše uvedenou
adresu. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.praha4.cz. (red)
www.praha4.cz

volný čas

Divadlo Na Fidlovačce

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

1. pá 19.00
3. ne 19.00
		
4. po 19.00
6. st 19.00
7. čt 19.00
		
8. pá 19.00
11. po 19.00
		
12. út 19.00
13. st 19.00
14. čt 19.00
15. pá 19.00
		
17. ne 19.00
18. po 19.00
19. út 19.00
20. st 19.00
21. čt 19.00
22. pá 19.00
		
24. ne 19.00
		
27. st 19.00
28. čt 19.00
29. pá 19.00
		
31. ne 16.00
		
19.00
		

Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Paní plukovníková
(Bengt Ahlfors)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Poslední aristokratka
(Evžen Boček)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Takový žertík (Jean Dell,
Gérard Sibleyras)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Generálka (Jiří Hubač)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Manželské vraždění
(E. E. Schmitt)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Charleyova teta (J. B. Thomas)
Saturnin (Zdeněk Jirotka)
Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Už je tady zas! (Timur Vermes)
Zahraj to znovu, Same
(Woody Allen)
Práskni do bot
(Owen McCafferty)
Generálka (Jiří Hubač)
Je úchvatná! (Peter Quilter)
Paní plukovníková
(Bengt Ahlfors)
Poslední aristokratka
(Evžen Boček)
Poslední aristokratka
(Evžen Boček)

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040
pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
po-pá 10.00-19.00 hod., so 14.00-18.00 hod.
ne - hodinu před představením (pokud se nehraje,
pokladna je uzavřena).

Komorní Fidlovačka

Boleslavova 13, Praha 4
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích: Ticketportal,
TicketArt, Ticketmaster, GoOut a Kulturní portal.cz

19.00 Eva tropí hlouposti (DNF)
15.00 Jeptišky (DNF)
19.00 WALLS & HANDBAGS (DNF)
19.00 Sen noci svatojánské (DNF)
10.30 Sen noci svatojánské (DNF)
19.00 Mezi nebem a zemí (DNF)
Čt 7. 10.30 Eva tropí hlouposti (DNF)
19.00 Eva tropí hlouposti (DNF)
Pá 8. 19.00 Výjimečný stav (DNF)
So 9. 15.00 Famílie (DNF)
Út 12. 19.00 THE LOSER(S) (DNF)
St 13. 19.00 Cizinec (DNF)
Čt 14. 19.00 Jeptišky (DNF)
Pá 15. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké) (DNF)
So 16. 15.00 Výjimečný stav (DNF)
Ne 17. 15.00 Tučňáci na arše (DNF)
Po 18. 19.00 Po Fredrikovi (DNF)
Út 19. 19.00 Ženy na pokraji nervového
		 zhroucení (DNF)
St 20. 19.00 Mezi nebem a zemí (DNF)
Čt 21. 10.30 Šakalí léta (DNF) - veřejná generálka
19.00 Výjimečný stav (DNF)
So 23. 19.00 Šakalí léta - premiéra (DNF)		
Po 25. 19.00 Třetí prst na levé ruce (DNF)
Út 26. 19.00 Pravda (DNF)
St 27. 19.00 Sugar (Někdo to rád horké) (DNF)
Čt 28. 19.00 Šakalí léta - ...a zase premiéra (DNF)
Pá 29. 19.00 Famílie (DNF)
So 30. 15.00 Ženy na pokraji nervového
		 zhroucení (DNF)
Ne 31. 15.00	Šakalí léta (DNF)
Pá 1.
So 2.
Po 4.
Út 5.
St 6.

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Divadlo
Bez Hranic

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173
Fax: 244 468 167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
1. pá 17.00
		
		
3. ne 15.00
4. po 18.00
6. st 19.30
10. ne 15.00
11. po 20.00
13. st 19.30
16. so 19.00
		
17. ne 15.00
18. po 19.30
		
		
		
19. út 19.00
		
		
20. st 19.30
21. čt 20.00
		
		
		
		
22. pá 17.00
		
		
24. ne 15.00
25. po 19.30
		
26. út 19.30
27. st 19.30
31. ne 15.00
		
		

Koncert Suzuki studia Praha - sólo
vystoupení houslistů ze Suzuki
studia Praha.
Zvířátka a loupežníci - pohádka
Lucie Martišková - vernisáž
Všichni to vědí - kinokavárna
Eliščiny Pohádky - loutková pohádka
Yurii - autorský sólový klavírní koncert
Cesta vede do Tibetu - kinokavárna
Večer autorského čtení
pokračovatelů Arnošta Lustiga
Tři pohádky ze Staré Prahy
Milostný trojúhelník - oslava
přítomnosti tří herců na vlnách
společné improvizace. Martin Zbrožek,
Lukáš Pavlásek a Josef Polášek.
Nepál: 46 dnů na treku - multimediální přednáška fotografa Pavla
Svobody z velké cesty.
Bohemian Rhapsody - kinokavárna
Norbi Kovács & přátelé - společný
koncert tří mistrů ve svém oboru.
Kytaristy Norbiho Kovácze, houslisty
Pavla Fischera a violoncelisty
Olina Nejezchleby.
Koncert Suzuki studia Praha - sólo
vystoupení houslistů ze Suzuki
studia Praha.
O holčičce, která zlobila - divadlo
Besídka 2019 - tradiční představení
divadla Sklep.
Besídka 2019
Výběr z Besídek
O třech neposlušných kůzlátkách
- pohádka. Po představení bude
následovat výtvarná dílna.

Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří
začíná přinášet starosti.
Kulturní centrum Novodvorská
Novodvorská 151/1013, Praha 4
www.zvonecek.info
+420 608 982 230
So 2. 14.00 a 15.30
So 9. 14.00 a 15.30
Pá 15. 10.00
So 16. 14.00 a 15.30
		
Út 19. 10.00
Čt 21. 10.00 a 16.00
So 23. 14.00 a 15.30
Ne 24. 15.00
So 30. 14.00 a 15.30

Pohádka O Draku
Sněhurka a sedm trpaslíků
Hračky na cestách
Dlouhý, Široký
a Bystrozraký
Tři prasátka
Tři prasátka
Sněhurka a sedm trpaslíků
Krejčík, švec a Kašpárek
Otesánek

Hraje se dle programu v KC Novodvorská,
Novodvorská 151, pokud není uvedeno jinak.
Info na www.zvonecek.info, facebook.com/divadlo.
zvonecek , tel. 608 98 22 30.
www.praha4.cz

Domov můžete podpořit finančním darem na www.sueryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.

Výstava obrazů v Galerii Sue Ryder: Vladimír
Jelínek (2. 2–30. 3. 2019)
Po 4. a 18. 15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 5. 11.00–17.00 hod. – MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Restaurace Michelský dvůr zve na speciální menu,
které se váže k tradici masopustů.
Po–Út 18.–19. 10.00–16.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár
korun. Divadelní sál Sue Ryder.
So 30. 10.00–15.00 hod.
DOBROČINNÝ BAZÁREK PRO RODINY S DĚTMI
Tradiční bazar pro rodiče s dětmi. Vybírat můžete
za přátelské ceny z dětského i dospělého oblečení,
hraček, sportovních věcí, dětských knih a dalších
rodinných potřeb. Areál Sue Ryder.

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

So 2. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster
		
- komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 5. 19.00 Swingová párty Honzy Radka
		
- swingový koncert (skupina Hanyswing)
St 6. 19.00 Holka odjinud - komedie
		
(Divadlo NeoM)
Čt 7. 19.30 Žena přes palubu - komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Pá 8. 19.30 Dvouhodinový MOTEL - impro
		
komedie (Divadlo Poločas Nápadu)
Po 11. 19.30 Sluha dvou pánů - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 12. 19.30 Na Vánoce budu gay…! - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
St 13. 19.30 Kufr! aneb prachy pana Kužvika
		
- komedie (Divadlo Bez Zábran)
Čt 14. 19.30 Racajda - úsměvné monodrama
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 17. 19.30 Limonádový Joe - hudební komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Út 19. 19.30 Smrt v růžovém - komedie (Divadlo
		
Komorní Svět)
St 20. 20.00 Improvizované představení - impro
		
komedie (Improvizace.cz)
Čt 21. 19.30 Kdy to bylo naposledy? - komedie
		
(Divadlo Starbag)
So 23. 19.30 Dámský krejčí - komedie
		
(Starbag Ateliér)
Ne 24. 19.30 Dámský krejčí - komedie
		
(Starbag Ateliér)
Út 26. 19.30 Popel a pálenka - hořká komedie
		
(Divadlo Komorní Svět)
Čt 28. 19.30 Tohle není Maryša! - netradiční
		
drama (Divadlo Maškara)
So 30. 19.30 Mrtvola v hotelu Westminster
		
- komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Ne 31. 19.30 Vražda sexem - komedie
		
(DIVADLO BEZ HRANIC)

Naše tipy

Café Na půl cesty
Centrální park Pankrác.
Telefon: 777 913 053
e-mail: cafe.provoz@greendoors.cz
So 2. 15.00
Ne 3. 17.00
Út 5. 19.00
		
Út 12. 19.00
So 16. 15.00
Po 18. 15.00

Divadlo Kaká - Lakomá Barka
Veganská večeře a promítání
Koncert Tides Denied (De)
+ Recognize (De)
Autorské čtení Jaroslav Irovský
Divadlo Kaká - Děti moře
Sociální poradna Green Doors

Více kulturních
i sportovních akcí najdete
na www.praha4.cz
sekce Kalendář akcí.

Braník - Děti od pěti roků (s možností
doprovodu rodičů či prarodičů) jsou
zvány v sobotu 9. 3. od 9.30 do 16.30
hod. na velkou Lego Párty! Koná se
v přístavbě kostela Českobratrské církve
evangelické, Modřanská 118, zastávka
Přístaviště. Cena 50 Kč včetně oběda.
Přihlašování + dotazy do 2. března na
e-mailové adrese: branik@evangnet.cz.
Nusle - MUZIKA JUDAIKA vás srdečně
zve na koncert Židovské housle Alexandera Shonerta a Nathalie Shonert
(Rusko), který se koná v rámci mezinárodního festivalu židovské hudby
MAŽIF VIII. dne 7. 4. od 18.00 hodin
v kostele Farního sboru Českobratrské
církve evangelické, Žateckých 1169/11,
Nusle. Vstup volný. Rezervace: Blanka
Vogelová tel. 739 020 260, e-mail:
muzikajudaika@seznam.cz
Tučňák • 3/2019 15

senioři
Společenská rubrika
V prvním měsíci roku 2019
oslavila již 101. narozeniny
Jarmila Krainerová z Nuslí. Do DPS, kde jubilantka
převážně nyní pobývá, jí
přišla popřát početná rodina,
spolubydlící, personál a ráda
se připojila i radnice Prahy 4 spolu s redakcí Tučňáku. Všichni milé paní přejí do budoucna hodně
zdraví, spokojenosti a mnoho milých lidí kolem ní.
V poslední lednové dekádě vstoupila do „klubu
stoletých“ Anna Jarolímová
z Krče. Hodně štěstí, zdraví
a životního elánu do budoucna přeje jubilantce rodina
a k ní se připojuje i radnice
Prahy 4 spolu s redakcí časopisu Tučňák.
Dne 8. února oslavil ve
zdraví krásné 95. narozeniny JUDr. Evžen Cajthaml,
CSc., z Michle. Pevné zdraví,
štěstí, osobní pohodu a spokojenost do dalších let přeje
celá rodina.
Dne 9. března se dožívá
v plné duševní i tělesné svěžesti 90 let Věra Toušková
z Krče, vdova po legionáři
1. čs. samostatné obrněné
brigády bojující u Tobruku
a v Anglii Vladimíru Touškovi. Paní Věře přejeme do dalších let pohodu
a stále dobrou náladu. Za členy 57. org ČSBS Pha 4
přeje předsedkyně Jarka Křupalová.
Dne 19. března oslaví
77. narozeniny Dagmar
Kůsová ze Lhotky. Naše
milá maminko, babičko
a starostlivá manželko,
chtěli bychom ti popřát
k narozeninám pevné
zdraví, štěstí, osobní pohodu a hodně elánu do
dalších let. Máme tě všichni moc rádi. Václav,
Pavel, Lucka, Bára, Ťapka a Hafka.
Dne 23. března oslaví ve
zdraví a v pohodě
90. narozeniny
Ing. Vladimír Kopřiva
z Podolí. Všechno nejlepší a hodně životního
elánu mu k tomuto
významnému jubileu
přejí rodina a přátelé.
Chcete-li zařadit gratulaci vaší blízké osobě
(od 65 let výše) žijící v MČ Praha 4, zašlete
její foto a stručný text gratulace včetně místa
bydliště (stačí čtvrť) na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz. Zveřejnění je bezplatné.
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PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
březen 2019
Podmínkou účasti je věk nad 63 let (ev. ZTP) a trvalé bydliště v MČ Praha 4

Přihlašování vždy od 8.00 hod.!

Komentovaná prohlídka interiéru
Národního divadla

5. 3. od 14.00 h., sraz u divadla,
Národní, P1

přihlášky na bezpl. linku 800 100
128 od 25. 2.; 35 míst; vstupné pro
seniory 60 Kč

Neseďte doma, přijďte mezi nás (II.)
- Koncert nejen pro ženy - trio
Musica Dolce Vita - „Mozartovo
tajemství“

7. 3. od 14.00 h., velký sál
Nuselské radnice, 3. patro

výdej vstupenek 26. 2. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34, přízemí Úřadu
MČ P 4, Antala Staška - 110 míst, jen
na vlastní OP!

Tibetský večer – přednáška, promí- 11.3. od 17.00 h.,
tání dokumentu, výstava, ochutnáv- Nuselská radnice
ka tradičního jídla, dílna pro děti

Vstup a program zdarma;
bez přihlašování.

Přednáška a beseda s pracovníky
Policie ČR „Ochrana a obrana
seniora v běžném životě“ (doma,
venku, v provozu aj.)

12. 3. od 14.00 h., malý sál
Nuselské radnice, 3. patro

Zápis do kurzů
„Zpátky do školy 2019“

13. 3. od 9.00 do 12.00 h., velký Vyplněné přihlášky přineste
sál Nuselské radnice, 3. patro
s sebou.

Dvě ukázkové hodiny trénování
paměti v rámci Týdne mozku

14. 3. 10.00 h. a 12.30 h., sál
č. 208, 2. p., Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 4. 3.; 30 míst

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 4. 3.; 2x 18 míst

Prohlídka kostela Neposkvrněného 19. 3. od 14.00 h., sraz ve
početí Panny Marie ve Strašnicích vestibulu metra Strašnická
a procházka okolím
(u květin)

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 3.; 30 míst; dobrovolný
příspěvek na kostel 20 Kč

Nový cyklus „Pražské průchody
a pasáže“ - 1. část komentované
procházky s dr. Havlovcovou

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 11. 3.; 35 míst

21. 3. od 14.00 h., sraz u Prašné brány

Přednáška psycholožky Hellen Holeč- 26. 3. od 14.00 h., malý sál
kové na téma „Vliv spánku na život“ Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 18. 3.; 50 míst

Praha byla krásnější než Řím /
28. 3. od 10.00 h., sraz
Angelo Maria Ripellino – výstava u Muzea Kampa, U Sovových
představí souvislosti české literatury mlýnů 2, P1
a umění první poloviny 20. století

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 18. 3.; 25 míst; vstupné 70 Kč

duben 2019
Werichova vila – prohlídka
s průvodcem

2. 4. od 10.00 h., sraz u vily,
U Sovových mlýnů 501/7, P1

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 3.; 30 míst; vstupné 60 Kč

Cyklus „Pražské průchody
a pasáže“ - 2. část komentované
procházky s dr. Havlovcovou

4. 4. od 14.00 h., sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 25. 3.; 35 míst

Přednáška psycholožky Hellen
Holečkové na téma „Počasí
a jeho vliv na psychiku“

9. 4. od 14.00 h., malý sál
Nuselské radnice

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 4. - 50 míst

Velikonoční tvořivá dílna

11. 4. od 10.00 h., sraz klub
Amfora, Pujmanové, P4

přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 1. 4. - 20 míst

Eduard Marek: 100 + 2 roky!
Téměř neuvěřitelné 102. narozeniny oslaví
17. března čestný občan MČ Praha 4, skautský
vůdce s přezdívkou Hroznýš, člen třetího odboje
a politický vězeň Eduard Marek.
Dlouholetý obyvatel Spořilova byl za druhé
světové války v roce 1942 tři měsíce vězněn
za stýkání se s Židy.
Po komunistickém puči 1948 spoluzakládal
odbojovou skupinu DEB, která se ovšem nestačila výrazněji projevit. Eduard Marek byl roku
1949 zatčen, odsouzen na 10 let a poslán do
uranových dolů.
Propuštění se dočkal v roce 1956. Jako dlouholetý skaut se podílel na obnovování skautské
organizace v roce 1968 i po roce 1989. Pevné
zdraví a stálou chuť do života přeje redakce
časopisu Tučňák. (md)
www.praha4.cz

senioři
Vzdělávací kurzy pro seniory - „Zpátky do školy 2019“ Zápis na cvičení se blíží
V letošním roce již pošesté nabídne MČ Praha 4
ve spolupráci se základními školami seniorům
vzdělávací kurzy „Zpátky do školy 2019“. Jedná
se o mezigenerační projekt, v rámci kterého
se senioři mohou opět vrátit „zpět do školních
lavic“. Tento projekt doplňuje bohatou nabídku
sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí, které pro seniory MČ Praha 4 každoročně pořádá.
Jak se přihlásit?
1) Vyplňte (čitelně) přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si školu a kurz, který chcete studovat.
Školu a kurz vyznačte na přihlášce, pro případ,
že bude kapacita na vybrané škole naplněna či
bude málo přihlášených a kurz se neotevře, promyslete ještě další (náhradní) kurz či školu.
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Registrace bude probíhat ve středu 13. března
od 9.00 do 12.00 hod. ve 3. patře ve velkém sále
Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte
s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Budete

zapisováni dle pořadí, v jakém k registraci přijdete (na recepci v přízemí získáte pořadové číslo).
Výuka na školách začne v týdnu od 18. 3.
a bude trvat 8 týdnů po 60 minutách (u některých výtvarných kurzů 120 minut)!
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Je nutné se přihlásit osobně (možný je zástup
rodinným příslušníkem či známým s podepsanou plnou mocí), jakákoliv jiná forma
přihlášení (telefonem, poštou) nebude platná!
Rovněž dřívější odevzdání přihlášky na Úřadě
MČ Praha 4 není možné. Počet míst JE OMEZEN
kapacitou kurzu. Po naplnění kapacity nebudou
další přihlášky u registrace přijímány. Kurz
bude otevřen pouze v případě, že se naplní
kapacita alespoň ze 75 %. Pokud bude kurz
zrušen, přeřadíme vás dle možností jinam.
Kontaktní osoba v MČ Praha 4: Jarmila Suková,
referentka Odboru školství, prevence a rodinné
politiky, odd. rodinné politiky,
tel. 261 192 415, e-mail: jarmila.sukova@praha4.cz

PŘIHLÁŠKA do vzdělávacího kurzu „Zpátky do školy 2019“ – nabídka 25 kurzů z 11 škol

Jméno: ...........................................................................................................................................
Trvalé bydliště .............................................................................................................................
Telefon........................................................................... Datum nar. .........................................
Předmět výuky................................................................................................................................
Náhradní výuka................................................................................................................................
Zakroužkujte prosím základní školu, do které budete docházet na vzdělávací kurz:
ZŠ Jižní 1750/10 (Spořilov)
ZŠ Bítovská 1/1246 (Michle)
ZŠ Křesomyslova 2 (Nusle)
ZŠ Jílovská 1100 (Braník)
ZŠ Ohradní 49/1366 (Michle)
ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti (Podolí)
ZŠ Školní 700 (Braník)
ZŠ Na Chodovci 54 (Spořilov)
U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 (Krč)
ZŠ Sdružení 1080 (Nusle)
ZŠ Jeremenkova 1003/66a (Braník)

Přehled škol, kurzů, rozvrh hodin, vyučujících a počet míst
ZŠ Bítovská: út 15.30 – 16.30 h. Zajímavá
matematika (logické ú., sudoku), vyučuje Mgr.
Prskavcová (10 míst), 16.00 – 17.00 hod. Francouzština (mírně a středně pokročilí), Mgr. Waidinger (10); st 15.30-16.30 hod. Dějiny umění –
české malířství 19. století, Mgr. Waidinger (15);
čt 16.00 – 17.00 hod. Latina (všechny úrovně),
Mgr. Waidinger (10).
ZŠ Jeremenkova: po 16.00 – 17.00 hod. Zdravotní cvičení s prvky tai chi, Mgr. Tkadlčík (15); čt
14.00 – 15.00 hod. Španělština (úplní začátečníci), Mgr. Vondrouš (10), 16.00 – 17.00 hod. Zdravotní jóga pro seniory, Mgr. Santolíková (15).
ZŠ Jílovská: po 14.00 – 16.00 hod. Výtvarný
kurz – figurální kresba, Mgr. Horneková (10); čt
16.00 – 17.00 hod. Španělština (mírně pokročilí),
Mgr. Kašparová (12).
ZŠ Jižní: po 15.00 - 16.00 hod. Kreativní tvorba,
Mgr. Malečková (10), 17.15 – 18.15 hod. Cvičení
pro zdravá záda s prvky jógy, Mgr. Šimánková
(11), čt 16.00 – 17.00 hod. Základy angličtiny
(úplní začátečníci), Štěpánová (12), 16.15 – 17.15
hod. Biblická hebrejština (pro začátečníky),
Mgr. Nedelka (12).
ZŠ Kavčí hory: po 14.45 – 15.45 hod. Angličtina
www.praha4.cz

(středně pokročilí), Mgr. Dessie (12-15), út 14.15
– 15.15 hod. Psychologie pro seniory, Mgr. Konopásková (15), st 15.00 – 16.00 hod. Digitální
fotografie prakticky, Mgr. Vocílka (12).
ZŠ Křesomyslova: čt 14.00 – 15.00 hod.
Šikovné ruce (malba, keramika, koláže), Mgr.
Svobodová (10).
ZŠ Na Chodovci: st 14.00 – 15.00 hod. Angličtina (mírně pokročilí), Mgr. Poláková (20).
ZŠ Ohradní: út 9.00 – 10.00 hod. Angličtina
(pokročilí), Mgr. Marešová (10); čt 19.30 – 20.30
hod. Cvičení pro seniory (kruhový trénink),
Mgr. Ferbasová (12).
ZŠ Sdružení: st 14.00 – 15.00 hod. Trénink paměti,
postřehu a hry, Mgr. Krulichová (12), 14.00-16.00
hod. Výtvarné techniky – např. perokresba, kresba
tužkou, uhlem, rytá, kolorovaná, malba pastely - suchými i olejovými, akvarel aj., Mgr. Horáková (15).
ZŠ Školní: po 14.00 – 15.00 hod. Keramika,
Mgr. Redčenkova (10); st 14.30 – 15.30 hod.
Angličtina (falešní začátečníci), Mgr. Háječek
(15); 14.30 – 15.30 hod. Němčina (začátečníci),
Mgr. Fráňová (15).
ZŠ U Krčského lesa: 15.00-16.00 hod. Němčina
pro pokročilé, Mgr. Fučíková (15)

MČ Praha 4 i v letošním roce zajistila pro své
seniory starší 63 let rehabilitační cvičení, které
bude probíhat za spolupráce s rehabilitačním
centrem Plaveckého stadionu (PP) Podolí, a to
1x týdně od 25. 3. do 29. 4. Zápis do kurzů se
uskuteční v PP Podolí, Podolská 74, I. patro
(vstup vedle rehabilitace) od 18. do 20. 3.:
po (18. 3.) 10.00–13.00 h., út - čt (19.–20. 3.)
9.00–12.00 h. Účastník si vybere den a čas, cvičí se od 9.00 do 12.00 hod. a cvičební hodiny
nelze měnit!
Při nákupu permanentky je nutné předložit
občanský průkaz. Seniorovi pak bude vystavena průkazka. Dále senior zaplatí 150 Kč jako
finanční spoluúčast. Cena cvičební jednotky je
60 Kč, ale senior hradí polovinu, tj. 5x 30 Kč,
zbytek je dotován MČ Praha 4.
Cvičení bude probíhat v klimatizované tělocvičně PP Podolí, Podolská 74, I. patro. Cvičební nářadí je k dispozici. Cvičební oděv dle vlastního
uvážení, cvičební obuv – cvičky nebo je možno
cvičit na boso. (red)

MČ Praha 4 opět nabídne
dotované vstupenky
na plavání
Již 9 let nabízí MČ Praha 4 v rámci podpory
aktivního stárnutí svým seniorům možnost
získat zvýhodněné vstupenky do plaveckého
areálu v Podolí. Zastupitelstvo i v letošním
roce schválilo finanční příspěvek na jejich
nákup, které bude možné zakoupit v informačních centrech MČ Praha 4 (vyjma IC
Kunratice) od 1. 4.
Cena plavenky je 53 Kč za 90 minut, senior
hradí 28 Kč. Plavenky, které mají platnost do
30. 12. 2019, jsou určeny všem občanům starším 63 let a držitelům ZTP průkazů s trvalým
pobytem na území MČ Praha 4. Při 1. nákupu
plavenek bude seniorům zdarma vystaven
plavecký průkaz, se kterým se musí při dalším nákupu prokázat současně s občanským
průkazem (OP). Bez prokázání OP nebudou
plavenky vydány.
Každý senior a držitel ZTP průkazu může
tímto způsobem získat dvě plavenky
v daném měsíci (kromě července a srpna).
Plavenky budou prodávány do vyčerpání
jejich počtu a zakoupené se již nevykupují
zpět, rovněž není možné prodloužit jejich
platnost! (red)

Do vířivky za pakatel
MČ Praha 4 ve spolupráci s relaxačním a odpočinkovým centrem Harmony (Jeremenkova 53)
nabízí seniorům nad 63 let a s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 možnost vířivých koupelí. Od
9.00 do 13.00 hod. zaplatíte zvýhodněnou cenu
250 Kč (běžně 1000 Kč). Pokud byste si objednali 5 koupelí najednou, bude cena 1000 Kč
(tj. 200 Kč/ koupel).
Rezervace a bližší informace na tel. č.: 720 116 692.
(red)
Tučňák • 3/2019 17

inzerce

Splněný sen díky Rentě z nemovitosti

 Manželé Josef a Ema Novotní si před mnoha lety pořídili
domek. Když byly jejich děti ještě malé, stačilo jim trávit
čas doma a na zahradě, ale nyní, když už jejich potomci
mají vlastní život, by se Josef s Emou také rádi někam podívali. Jejich dávným snem byl Karibik a chtěli si ho splnit,
dokud jim ještě slouží zdraví.

Jenomže naspořené peníze dali
začali přemýšlet o Rentě z nemovisvým dětem, aby měly něco do
tosti neboli zpětné hypotéce.
začátku a z důchodu si svůj sen nemohli dovolit zaplatit. Nyní se o děti Chcete vědět více?
už nebáli, protože byly zaopatřené
• Přečtěte si příběhy klientů a odpoa žily si vcelku spokojeně. A tak
vědi na nejčastější dotazy na
Výhody Renty z nemovitosti:

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

www.rentaznemovitosti.cz.

• Vyžádejte si orientační kalkulaci
zdarma.
• Můžete nám také zavolat na tel.
233 321 850.
• Jsme držiteli licence
České národní banky
na poskytování spotřebitelských úvěrů.

„Samozřejmě mi bylo jasné,
že tento finanční produkt má
své výhody i nevýhody,“ vypráví
pan Josef po tom, co si o Rentě
z nemovitosti zjistil podstatné
informace. Přestože není vhodná
pro všechny seniory, mnoho
z nich po celém světě se rozhodlo, že výhody pro ně převažují
a rozhodli se si ji vzít. Stejně tak
udělali i pan Josef s paní Emou.

„Zvážili jsme všechna fakta
a jsme přesvědčeni, že se jedná
o produkt přesně pro nás. Peníze
na dovolenou dostaneme najednou a za našeho života je nebudeme muset splácet. A hlavně
nám nikdo nevezme bydlení
a zůstaneme vlastníky našeho
domku,“ dodává paní Ema.
Jedinou nevýhodou bylo, že na
dědice zbyde méně majetku, ale
s tím si manželé Novotní nemu-

seli dělat těžkou hlavu, protože
jejich dospělí potomci s rodinami
byli už dostatečně zabezpečení.

„Samozřejmě jsme to probrali
i s našimi dětmi a ty nás v našem
rozhodnutí jen podpořily. Už se
vidím na pláži pod palmou, jak
popíjím piňakoládu,“ směje se
paní Ema.
SC-391166/01

KOŽNÍ AMBULANCE
V BRANÍKU PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
a příjem pacientů i bez doporučení od praktického lékaře!
• Léčba kožních onemocnění,
znamének, pih a bradavic
• Léčba oparů a akné

• Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
poradenství

Tel. pro objednání 604 120 223, mezi 9 a 13 hod.
Vždy je třeba se předem objednat!

ROZŠÍŘILI JSME PRO VÁS ORDINAČNÍ HODINY:
pondělí - večerní ordinace 17.00 - 19.00 h
čtvrtek - odpolední ordinace 12.30 - 15.00 h
Lékařský dům, Jílovská 14a, Praha 4, 1. patro.

www.dermalink.cz
SC-391196/01

Jsme nově otevřená klinika na Praze 4.
Provádíme speciální rehabilitační metodu
INFINITY method®. Máme více než 20leté zkušenosti
s komplexní léčebnou rehabilitací.

Specializujeme se na diagnostiku a léčbu bolestí a problémů s páteří, včetně diagnóz typu výhřezy plotének.
Nabízíme klientům vyšetření a léčbu onemocnění pohybového systému.
• onemocnění páteře
• onemocnění kloubů a svalů

• poúrazové a pooperační stavy
• některá neurologická onemocnění

Nabízíme také novou moderní laserovou technologii, která
pomůže s řešením pigmentací, cévek v obličeji i na dolních
končetinách (tzv. metliček). Tento lasero-terapeutický přístroj
lze využít také pro omlazení pleti či pro intenzivní péči
u rozšířených pórů nebo vyhlazování vrásek u citlivé pleti. Laser
lze využít také k trvalému odstranění ochlupení, tzv. epilaci.

60 min.
S tímto letáčkem 1x
terapie zdarma
ření.
ze série deseti ošet

Za vedení kliniky, prim. MUDr. Michaela Tomanová,
MBA, Ph.D., primářka kliniky

INFINITY Clinic, Doudova 3, 14700 Praha 4, Tel. 725 55 33 27, info@infinity-clinic.cz, www.infinity-clinic.cz
SC-391120/02

inzerce

Rozzáříme vám obličej a zbavíme
přebytečných kil i celulitidy

Lymfodrenáže
Lifting obličeje
Niode Qantero
Body Space
Rolletic

SC-391194/01

VELKÉ
VELIKOSTI?
„Ano, máme...!”

Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97
www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Poliklinika Spořilov – 734 263 263
Božkovská 2967/4, Praha 4

+420 736 671 555, Antala Staška 114/20, Praha 4

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

www.lymfoslim.cz

SC-391185/02

Ladislav Novák
MASÉRKA DO DOMU
– výškové práce
regenerační
masáže
etak_a6_lymfoslim_v2.5.indd
1
13.11.2018
Okapy, střechy, fasády, světlíky,
komíny, okna – čištění, opravy
odstraňující únavu
a mytí; malování, zábrany proti
ptactvu. Horolezecky bez lešení.
šetřím váš čas i peníze
Praxe 29 let, kvalitně a spolehlivě.
Marcela Krejzová
Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11: Tel.: 606 649 809
603 440 480
www.alpinist-cz.cz

SC-332421/02

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

a
F i rm

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

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

SC-391205/02

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK

PLATBA
IHNED

Dominik Císař

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY

Tel.: 604 868 055

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

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

Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278
SC-391145/25

SC-381563/03

Mytí oken
čištění koberců
a nábytku
www.pvj-group.cz

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

Tel.: 724 006 275 Tel.: 724 006 275
Vagenknecht_44x30 5.2.2014 10:56
SC-391049/02

SC-381530/03

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

www.siml.cz

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SC-381561/01

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-391048/02

SC-391113/02

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

23 let jsme tu s Vámi

SC-381562/03

Na Vrstvách 23, Praha 4

Stěhujeme doma i ve světě

SC-381458/15

BALKAP, s.r.o.
Malířství
Lakýrnictví

SC-391094/02

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení

17:49:35

SC-391064/07

SC-391087/02

Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

SC-391049/10

Tomáš Munzar
Instalatér

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-381565/03

SC-381564/03

KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových
trubek i poškozený, křesla,
židle, psací stoly aj.
Obrazy, hračky, šavle, hodiny,
housle atd. Platba ihned,
vlastní odvoz.
Tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-391156/01

Pro kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci inzerce
kontaktujte inzertní
oddělení: Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
renata.cizkova@
ceskydomov.cz

servis
Přistavování kontejnerů na objemný odpad – březen
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00 Vzdušná x Na Rovinách

15 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00 Klánova x U Vodotoku

15 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00 Podolská x K Vysoké cestě

15 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00 Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 18 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

04 16:00 - 20:00 Na Veselí x V Občanském domově - změna! 18 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

04 16:00 - 20:00 Plamínkové (u garáží)

19 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

04 16:00 - 20:00 Kamenitá

19 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

05 16:00 - 20:00 Jiskrova x Na Mlejnku

19 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

05 16:00 - 20:00 Podolská x U Vápenné skály

19 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

05 16:00 - 20:00 Branická x K Ryšánce

19 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

06 16:00 - 20:00 Horáčkova x Bartákova

20 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

06 16:00 - 20:00 Bítovská

20 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

06 16:00 - 20:00 Lukešova x Bohrova

21 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

07 16:00 - 20:00 Jílovská (u Alberta)

21 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

07 16:00 - 20:00 Sinkulova x Na Klikovce

21 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

08 16:00 - 20:00 V Hodkovičkách x Jitřní

21 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

08 16:00 - 20:00 Pod Jalovým dvorem

21 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

08 16:00 - 20:00 Pod Vršovickou vodárnou III.

22 16:00 - 20:00

Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu

08 16:00 - 20:00 Baarova x Telčská

22 16:00 - 20:00

Murgašova

11 16:00 - 20:00 Na Líše x Na Novině

22 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

11 16:00 - 20:00 Jihlavská (proti garážím)

22 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

11 16:00 - 20:00 Psohlavců x Věkova

22 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

11 16:00 - 20:00 Na Zlatnici x Na Podkovce

25 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

12 16:00 - 20:00 Ružinovská x Kukučínova

26 16:00 - 20:00

Nad lesním div.x Němčická

12 16:00 - 20:00 Nad Havlem x U Krčského nádraží

26 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

12 16:00 - 20:00 Sládkovičova

26 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

12 16:00 - 20:00 Fillova x Rabasova

27 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

13 16:00 - 20:00 Mirotická x Čimelická (u ulice Novodvorská) 27 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

13 16:00 - 20:00 Na Chodovci (parkoviště proti škole)

27 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

13 16:00 - 20:00 Jižní XVI.

28 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

13 16:00 - 20:00 Choceradská x Senohrabská

28 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

14 16:00 - 20:00 Severovýchodní IV. x Severní IV.

28 16:00 - 20:00

Žilinská

14 16:00 - 20:00 Jihozápadní V. x Jižní IX.

29 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

14 16:00 - 20:00 Viktorinova

29 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

14 16:00 - 20:00 Ohradní x Na Křivině

29 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

15 16:00 - 20:00 Podolská x Pravá

29 16:00 - 20:00

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – duben
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00 Pod Dálnicí č.1

03 16:00 - 20:00

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00 Družstevní ochoz x Zdařilá

03 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

01 16:00 - 20:00 V Zálomu x Na Jezerce

03 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

01 16:00 - 20:00 Valtínovská x Hornokrčská

03 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

02 16:00 - 20:00 Pod Višňovkou

03 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00 Murgašova

04 16:00 - 20:00

Vavřenova

02 16:00 - 20:00 Zachova x Nad Svahem

04 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

02 16:00 - 20:00 Mezivrší x Nad Šálkovnou

04 16:00 - 20:00

Pod lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

02 16:00 - 20:00 Korandova x Havlovického

04 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

02 16:00 - 20:00 Zapadlá x Zelený pruh

04 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za pruhy (u parkoviště)

02 16:00 - 20:00 Mikuláše z Husi

04 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

03 16:00 - 20:00
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Kompletní dubnový rozpis přinese dubnový Tučňák

Bezplatné štěpkování
MČ Praha 4 i v letošním roce zajistila pro občany žijící na jejím území bezplatné štěpkování
dřevního odpadu. Štěpkování dřevního odpadu
do průměru 13 cm (jako např. větve ze stromů
či keřů bez drátků a provázků) se uskuteční dle
následujícího harmonogramu. Dubnový rozpis
štěpkování přinese dubnový Tučňák. (red)
Oblast k. ú. PODOLÍ
30. března
09:00 – 09:30 ul. V křovinách – Srázná
09:45 – 10:15 ul. V Ondřejově – Na vrstvách
10:25 – 11:00 ul. Doudova – Na Lysině
(u podolského hřbitova)
13:00 – 13:30 ul. Pod Děkankou (u garáží)
13:45 – 14:15 ul. Na Zlatnici – Na Podkovce
14:25 – 15:00 ul. U Vápenné skály – U Kublova
Oblast k. ú. NUSLE a k. ú. MICHLE
30. března
09:00 – 09:20 ul. Nad Nuslemi x V Luhu
09:30 – 09:50 ul. U Družstva Repo
10:00 – 10:20 ul. Družstevní ochoz
(u mateřské školky)
13:00 – 13:20 ul. Psárská x Hadovitá (u garáží)
13:30 – 13:50 ul. Pekárenská x Pobočná
(pod svahem)
14:00 – 14:20 ul. Na Kačerově x Kačerovská
14:30 – 14:50 ul. Na Záhonech x Na Líše

Naše tipy
Nusle - MČ Praha 4 připravila ve spolupráci
s Českým červeným křížem pro maminky na
MD či rodiče na RD opakování kurzu 1. pomoci
s praktickými ukázkami. Kurz v délce 4 hodin
se uskuteční 26. 3. od 9.00 do 13.00 hodin ve 2.
patře Nuselské radnice (místnost č. 205). Každý
účastník kurzu zaplatí jen polovinu ceny kurzu,
tj. 200 Kč, druhých 50 % ceny hradí MČ Praha 4.
Podmínkou účasti je trvalé bydliště na území MČ
Praha 4! Přihlášky se přijímají od středy 20. 3. od
8.00 hod. na bezplatné telefonní lince 800 100 128.
V případě potřeby je možné zajistit hlídání dětí
(od 1 roku), což je však třeba závazně nahlásit.
Pankrác - PÁNEVNÍ DNO s MUDr. Martou
Brychtovou - workshop. Akce je zdarma a uskuteční se ve středu 20. 3. od 13.00 hod. v KC
A DOMA, Na Strži 1683/40.
Podolí – V neděli 10. 3. (11.00 – 17.00 hod.)
budou Žluté lázně patřit rodinám s dětmi, pro
které je připraven bohatý kulturní program,
soutěže o hodnotné ceny a workshopy. Na
návštěvníky čeká ruský street food. Hlavními
hvězdami kulturního programu bude folklorní
soubor Buranovské babičky.
Spořilov – Akce TJ Sokol Spořilov:
So 16. 3. 8.00 – 12.00 hod. Burza dětského jarního
a letního oblečení a sportovních potřeb. Info na
www.sokol-sporilov.cz. So 23. 3. Dětské šibřinky
- tradiční karneval, tentokrát na téma „Z pohádky
do pohádky“. Začátek v 15.00 hod. Následují
Šibřinky pro dospělé – karneval na téma „Divoký
západ“. Hraje živá kapela. Začátek ve 20.00 hod.
Lístky na obě akce k zakoupení přímo na místě,
adresa: Severozápadní VI. 1668. (red)
www.praha4.cz

servis

Lidi obtěžuje hluk ze zábavní pyrotechniky
Každoroční rámus při silvestrovských oslavách
konce roku vadí mnoha obyvatelům Prahy 4.
Stěžují si na ohňostroje a neustálý hluk ze
zábavní pyrotechniky v ulicích, parcích a mezi
domy, který se bohužel příliš často neomezuje
jen na přelom nového a starého roku. Obvykle
začíná už o Vánocích a pokračuje až do časných
ranních hodin Nového roku. Velmi negativně
tento hluk pociťuje řada lidí, zejména malé děti
a senioři, a navíc má nepříznivé dopady i na
domácí mazlíčky a volně žijící zvířata.

Ohňostroje se oznamují
Pokud jde o pořádání ohňostrojů na území
Prahy, je nutné uvést, že se řídí zákonem
číslo 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi (krátce zákon
o pyrotechnice), a dále pak obecně závaznou
vyhláškou hlavního města Prahy o používání
pyrotechnických výrobků z roku 2017. V první
řadě je třeba uvést, že uspořádání takového
ohňostroje nepodléhá povolovací povinnosti,
nýbrž pouze povinnosti oznamovací.
Osoba odborně způsobilá, tj. vlastník průkazu odpalovače ohňostrojů, je tedy ze zákona
povinen provedení ohňostroje předem ohlásit na

Práce
Mateřská škola, Fillova 11, hledá asistentku/asistenta pedagoga na 6 hodin denně k cizojazyčně
mluvící holčičce v předškolní třídě.
Nástup ihned. Kontakt: tel. č. 774 614 458,
e-mail: ms-fillova@seznam.cz.

Naše tipy
Pankrác - VZTAHY A TERAPIE s Mgr. Milenou
Rakovou - workshop plný informací o zákoutích
lidských vztahů a o tom, co můžeme za sebe
jednotlivě udělat. Prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy na vaše témata je součástí programu.
Akce je zdarma a uskuteční se ve čtvrtek 7. 3.
od 14.00 hod. v KC A DOMA, Na Strži 1683/40.
Rezervace míst na tel. 725 070 061.
Kamýk – MC Balónek otevírá nový kroužek
cvičení pro děti (1,5 – 3 roky) s rodiči s Montessori aktivitami, který se bude konat každý pátek
(9.30 – 10.15 hod.) kromě druhého pátku v měsíci. Rezervace nutná. Cena: 120 Kč. Lektorka:
Markéta Vrbatová, tel: +420 702 129 210, e-mail:
vrbatova-marketa@seznam.cz.
Michle - Sobota 30. 3. 15.00 hod. Nejnovější
poznatky ze světa výživy a zdraví. Témata: Prospívá mléko našim kostem? – Lahůdkové droždí
v prevenci nachlazení. – Čichací test Alzheimerovy choroby. – Jak léčit ledvinové kameny
stravou. – Zázvor proti migrénám. – Srdce jako
zvon, kurkuma vs. pohyb. – Káva a úmrtnost.
Přednáší Ing. Robert Žižka, šéfredaktor časopisu
Prameny zdraví. KLUB ZDRAVÍ, Společenské
centrum, Za Brumlovkou 4. Info na tel. č. 733
761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.
www.praha4.cz

místně příslušný obecní úřad, u nás na Úřad MČ
Praha 4, a hasičský záchranný sbor kraje (Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) a současně
doložit souhlas vlastníka pozemku, ze kterého je
ohňostroj odpalován. Z toho vyplývá, že ani Úřad
městské části Praha 4, ani hasičský záchranný
sbor ohňostroje nepovolují, pouze berou na
vědomí oznámení o jejich konání. Pokud oznamovatel splní všechny dané náležitosti, nelze mu
provedení ohňostroje jakkoliv zakázat.
Takový ohňostroj by podle zákona o ochraně veřejného zdraví neměl být pořádán v době od 22.00
do 6.00 hodin, protože by se jednalo o rušení
nočního klidu. Ohňostroj pak dále nelze odpalovat
v památkové rezervaci hlavního města Prahy, což
je zejména staré centrum města, na řece Vltavě,
na pozemcích ve vzdálenosti 50 metrů od jejího
koryta a nakonec v místech, která se nacházejí
blíže než 250 metrů od nemocnic a domovů pro
seniory. Tyto zákazy ovšem neplatí pro dny státních svátků a zejména 31. prosince a 1. ledna.

Petardy jen na Silvestra
Zcela jiná situace je v případě odpalování
petard, dělobuchů a dalších prvků zábavní pyrotechniky jednotlivými osobami. Ty totiž nejsou

ohňostrojem podle zákona o pyrotechnice. Zde
je nutné zdůraznit, že na území Prahy je zakázáno, s výjimkou 31. prosince a 1. ledna, odpalování všech menších pyrotechnických výrobků,
tj. petard a dělobuchů, které nesplňují definici
ohňostroje, kromě míst taxativně uvedených ve
vyhlášce hlavního města Prahy. Na území MČ
Praha 4 se žádné takové místo nenachází, a tak
je zde jejich odpalování zcela zakázáno vyjma
již zmíněného Silvestra.
Pokud někoho obtěžuje hluk ze zábavní
pyrotechniky, včetně ohňostrojů, zejména
v době mezi desátou hodinou večerní a šestou
hodinou ranní, může to oznámit na tísňovou
linku 156 (Městská policie hl. m. Prahy) nebo
158 (Policie ČR) s uvedením místa, odkud
k odpalování ohňostroje dochází. V případě
odhazování petard jednotlivcem může pomoci
i popis osoby nebo případné nahrání videa na
mobilní telefon, které pak může sloužit jako
důkaz ve správním řízení. Policie provede
všechny úkony vedoucí k tomu, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda došlo k porušení zákona
či vyhlášky, a vyřeší věc na místě nebo ji předá
k řešení správnímu orgánu, v tomto případě
Úřadu městské části Praha 4. (red)

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A SBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ
Z DOMÁCNOSTÍ (Z FRITOVÁNÍ APOD.)
Olej bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 601 389 243, 731 451 582.
Trasa B
14. 3. - čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č. 1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

po - pá
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50

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

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

Trasa F
27. 3. - st

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

po - pá
15:00 - 15:20
15:30 - 15:50
16:00 - 16:20
16:30 - 16:50
17:00 - 17:20
17:30 - 17:50
18:00 - 18:20
18:30 - 18:50
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na konec
Předškolní děti věnovaly Srdce pro IKEM
Co vše dokáže lidskému srdci ublížit, překvapivě
dobře vědí děti z Mateřské školy 4 Pastelky.
„Když se třeba někdo rozvede,“ myslí si pětiletá
Linda. „Když někdo někoho zradí,“ přidává se
šestiletá Klaudie. A protože se zlomeným srdcem
se nedá dost dobře žít a léky ani operace nemocné
srdce vždy nevyléčí, přispěchaly na pomoc děti se
svým lékem „INJEKCE LÁSKY“. Obří plastovou injekci naplnily vystříhanými srdíčky a tu pak prof.

Jan Pirk převzal za celé kardiocentrum IKEM.
S projektem Srdce pro IKEM se děti přihlásily do
5. ročníku soutěže Srdce s láskou darované, což
je celostátní soutěž pro dětské kolektivy. Soutěže
se mohou zúčastnit týmy dětí pod vedením
svého dospělého vedoucího/pedagoga z MŠ, ZŠ,
ZUŠ, mateřských center, dětských domovů apod.
Projekt Srdce pro IKEM můžete do 15. 3. podpořit svým hlasem na www.srdceslaskou.cz. (red)

Soutěž
Soutěžte
a vyhrajte knihu!
Fotograf František
Dostál žije v městské
části Praha 4 a věnuje
se dlouhodobě
reportážní fotografii.
Jeho poslední
kolekce snímků nese
název Pražský
chodník vypráví
a obsahuje autorovy
typické černobílé
fotografie plné překvapivých point, humoru
i nadsázky. Zachycené postavičky v kuriózních
situacích vykreslují atmosféru města a také
napovídají leccos o obyvatelích naší metropole.
Soutěžní otázka:
V roce 2018 oslavil František Dostál životní
jubileum. Jaké?
a) 60 let
b) 70 let
c) 80 let

Laťka Jitřní zaznamenala dva rekordy

Správnou odpověď zašlete do 18. března 2019
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Tři
autoři/autorky správné odpovědi se mohou
těšit na nejnovější knihu Františka Dostála
„Pražský chodník vypráví“.
Výherci z únorového čísla (správná odpověď c –
v Araratu): Jaroslava Kovářová, Dušan Brabec
a Miluše Smíšková. Gratulujeme!

Jaroslav Dušek připravil
„bzučivou grotesku“

Pořádající školu Jitřní reprezentovali například Dominik Binko (5. třída) a Tereza Grygarová ze 7. třídy.

Již 22. ročník závodu ve skoku do výšky „Laťka
Jitřní“ proběhl ve stejnojmenné škole. Závodilo
se v 10 kategoriích od 1. do 9. tříd, v jedné tělocvičně skákala děvčata a ve druhé pak chlapci.
Celkem se zúčastnilo přes 230 dětí z devíti škol
Prahy 4. Za zmínku stojí výkon Vladislava Bilana
(ZŠ Donovalská, kat. 4. + 5. tř.), který excelent-

ním skokem překonal laťku ve výšce 142 cm
a tím o 2 cm překonal 17 let (!) starý rekord. Ve
speciální kategorii prvňáčků z Jitřní jsme zaznamenali vyrovnání dosavadního rekordu závodu.
Lukáš Vlačiha (ZŠ Jitřní) překonal laťku vysokou
96 cm, čímž vyrovnal pět let starý rekord závodu.
Mgr. David Gajdošík ze ZŠ s RVTV Jitřní
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Pronikavé, poetické, vtipné – a pikantní. Takové
je představení Divadla Na Jezerce (DNJ), které
připravil režisér a herec Jaroslav Dušek na motivy
stejnojmenné knihy Jaromíra Rašína Sláva strojů
a měst. Společně s výtvarníkem Petrem Niklem
a performerem Ondřejem Smeykalem inscenuje divadelní adaptaci neuvěřitelného příběhu
amerických inženýrů, německého redaktora
a českého včelaře jako bzučivou grotesku, která
občas žahne laskavým žihadlem. Hra obdivovaného finančníka a kulturního nadšence Jaromíra
Rašína (synovce prvního československého ministra financí Aloise Rašína) Sláva strojů a měst
je textem, který nestárne. Podle slov Jaroslava
Duška překvapuje zejména tím, jak se stoletým
předstihem předvídá dnešní dobu. (red)
Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka dubnového čísla je 20. 3. 2019.
www.praha4.cz

ARKÁDY V NOVÉM
V loňském roce oslavilo OC Arkády
Pankrác 10. narozeniny. Od ledna 2019 prochází naše nákupní
centrum rozsáhlými plánovanými
úpravami, které se dotknou více
než stovky obchodů. V některých
obchodech se zcela vymění značky, jiné budou zmodernizovány
podle nových standardů stávajících
značek. Další z našich prodejen se
přestěhují v rámci centra do nových
prostor, které lépe vyhovují jejich
potřebám. Celé Arkády budou výrazně modernější a budou odpovídat aktuálním potřebám nakupujících a návštěvníků. „Je to náš dárek zákazníkům za jejich dlouhodobou
a vzrůstající věrnost. V Arkádách jsme vždy sledovali moderní trendy, promítali je do našich služeb
a nebáli se změn“ vysvětlila ředitelka OC Arkády Pankrác Denisa Gálová.
Plánovaná restrukturalizace má tři hlavní pilíře. Prvním je rozšíření gastronomického úseku, protože v oblasti Pankráce v posledních letech vyrostlo mnoho nových kancelářských objektů a naše centrum zaznamenalo opravdu výrazný nárůst návštěvnosti. Náš
food court
v 1. patře po přestavbě a modernizaci nabídne dalších 5 fast-foodových restaurací. „Plánujeme také otevření několika nových restaurací, včetně velké restaurace u hlavního vchodu, u kterých nebudou chybět venkovní posezení. To naši zákazníci v letních měsících určitě ocení,“ doplnila Denisa Gálová. Zároveň do Arkád přicházejí i další nové koncepty jako Starbucks, Costa Coffee
a Pizza Hut. Druhým pilířem je rozšíření a zpestření nabídky potravin o Supermarket Delmart a Bistro
Delmart. Třetím pilířem je pak zatraktivnění nabídky módy.
Rozsáhlá restrukturalizace se dotkne 80 % současných nájemců z řad obchodů a služeb. Složitá, ale
pečlivě koordinovaná akce bude probíhat v průběhu téměř celého roku, vedení centra ale očekává, že
v srpnu bude restrukturalizace prakticky hotová. Ředitelka OC Arkády Pankrác Denisa Gálová zároveň
ujišťuje, že stavební práce se co nejméně dotknou běžného denního provozu centra. „Práce, které budou
rozsáhlejší a hlučnější, zásadně probíhají v nočních hodinách.“ Cílem těchto úprav je reagovat na změny potřeb a preferencí našich zákazníků a udržet centrum atraktivní na období dalších deseti let.
Arkády Pankrác jsou známé tím, že pro své návštěvníky připravují mnoho volnočasových akcí v čele s unikátními výstavami. V prvních měsících letošního roku
budou tyto oblíbené aktivity z důvodů přestaveb omezeny, ale už v září se nejen
občané Prahy 4 mohou těšit na exkluzivní výstavu automobilů Bugatti, která proběhne u příležitosti 110. výročí této legendární značky.
Chápeme, že současná situace může znamenat dočasné snížení komfortu a rádi bychom vás ujistili, že se snažíme, aby dopady
na chod centra byly co nejmenší.
Prosíme vás o trpělivost a podporu, neboť se
jedná o změny nezbytně nutné, aby Arkády
byly i nadále úspěšnou a oblíbenou nákupní
destinací.

www.arkady-pankrac.cz
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P lnou parou
vpřed !
Výs tava v láč ků
2. - 24. 3.
Zveme vás na unikátní, interaktivní výstavu vláčků a železnic.
PŘIJĎTE JI S NÁMI ZAHÁJIT V SOBOTU 2. 3. 2019.
BOHATÝ PROGRAM ZAČÍNÁ VE 13:00 HODIN.
Nejen děti se mohou těšit na tvořivé dílničky, modelové kolejiště, 3D model
historické lokomotivy, průchozí tunel, prolézačky z vagónků či modelářský koutek.
Dospělým se bude líbit výstava historických uniforem a jízdenek. Všechny děti,
které se zapojí do her a kreslení, si odnesou domů originální vláčkové pexeso.
Přijďte si pohrát nebo zavzpomínat.
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