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SC-350755/02

PROGRAM ŽLUTÉ LÁZNĚ

Program tvoří sluníčko –
za pěkného počasí hraje
ve Žlutých lázních živá hudba!

27. 5. / 19:00 / Tančírna

9. 6. / Promítáme po setmění /

29. 5. / 17:00 / Lucky Place

PŘIPRAVUJEME

NA LEŽÁKA – stand up comedy
Ríša Nedvěd, Petr "Nasty" Cerha, Dominik
Heřman Lev a Petr Vydra. Vstup: 150 Kč
DJ FUNKY MACHINE
Party: NEW SCHOOL, RnB, Dubstep, House
Vstup: ZDARMA

30. 5. / 18:00 hodin / Tančírna

LATINO NIGHT / Kubánská atmosféra,
přijďte si zatančit. Vstup: ZDARMA

APEROL SPRITZ KINO U VLTAVY
Promítáme KAŽDÉ ÚTERÝ, osm skvělých ﬁlmů
a lahodné drinky pod širým nebem. Vstup: ZDARMA

13. 6. Hubneme do plavek
17. 6. Alt-J
11. 7. Lindsey Stirling

NOVINKY

KONZUMAČNÍ VSTUPNÉ – vstupné můžete projíst,
propít a prosportovat!

31. 5. / 10:00 hodin / Celý areál

INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Divoký západ u Vltavy! Opékání buřtů
a bohatý program. Vstup: ZDARMA

CELOROČNÍ PROVOZ AREÁLU – letos se těšte
na podzimní FARMÁŘSKÉ TRHY a mnoho dalšího!
Více informací na webu a na Facebooku.

24. 6. / 19:00 hodin / Tančírna

NA LEŽÁKA – stand up comedy
Oblíbený pořad komiků,
obsazení na www.zlutelazne.cz. Vstup: 150 Kč

GIANT STORE PRAHA

PRODEJ . SERVIS . TEST CENTRUM

www.zlutelazne.cz
www.facebook.cz/zlutelazne

slevový
kupón

7%

značková prodejna kol Giant a dámských kol Liv
test centrum kol Giant/Liv a sedel ﬁ’zi:k
poradenství a odborné nastavení odpružení
mytí kol ve speciálním boxu šetrnými prostředky

Vyskočilova 1326/5 (u Brumlovky), Praha 4 – Michle
Otevírací doba:
www.giantstorepraha.cz

Sleva se nevztahuje na akční nebo zlevněné zboží, dárkové poukázky
a nelze ji použít současně se zákaznickou kartou. Slevy nelze sčítat.
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slovostarosty
Milí čtenáři, vážení občané,
s nastupujícím létem se chvatem blíží i vysvědčení pro naše děti. Je dobré připomenout, že jednička je výborná, za dvojku se
chválí a trojka je pořád ještě dobrá, čtyřka
stačí (od slova dostatečně). Naše děti za sebou mají úspěšný školní rok a určitě si zaslouží dva měsíce prázdnin. Všem ze srdce
k vysvědčení za uplynulý školní rok blahopřeji! Pro ty, kdo nepojedou z města pryč,
jsou k dispozici příměstské tábory a v případě potřeby pro ně městská část zachovává
i provoz některých družin během celého léta.
Jen doufám, že služby družiny budete potřebovat co nejméně a že se najde čas na opravdovou dovolenou pro celou rodinu.

Léto je také čas cyklistů, cyklostezka prodloužená do Vraného nad Vltavou vás dostane v bezpečí až do Skochovic, kde se můžete
vykoupat v přehradní nádrži. Z Prahy 4 se dá
zajít pěšky či zajet na kole na výlet na vrch
Čihadlo u Točné nebo na zbraslavskou Závist, kde sídlili Keltové. K výletům na pražskou periferii vás vlaky či MHD dostane od
1. července zlevněná celoroční tramvajenka tentokrát již jen za 3 650 Kč na rok místo
současných skoro pěti tisíc korun.

Během léta budou pokračovat i tradiční
čtvrteční běhy od rybníka U Labutě s naší
běžeckou školou. Snad se tam některý čtvrtek setkáme. Po prvním červenci začnou práce na lhoteckém koupališti, do vody se sice
ještě bude muset do podolských bazénů nebo do Žlutých lázní, ale věci se konečně dávají do pohybu.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Jak je vidět, i v létě je v Praze 4 co dělat,
a tak nezbývá, než popřát pěkné léto, hodně
sluníčka a hlavně pořádný odpočinek od každodenní práce!

Městská část Praha 4
a redakce časopisu Tučňák
přejí všem dětem radostné
a slunné prázdniny
a dospělým neméně pohodové
dny dovolených.
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SMART PRAGUE 4 CHCE ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP)
pozval děkana Fakulty dopravní Českého
vysokého učení technického v Praze
Prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr. h. c.,
představit politickému vedení městské části
Praha 4 program Smart Cities (Chytré město),
pro který Evropská komise připravila na období
2014–2020 řadu grantových programů. Program
si klade za cíl vytvořit lepší podmínky pro život
místního obyvatelstva, akcentující bezpečnost,
zdraví a vysoký technologický komfort, zejména
v oblasti životního prostředí a sociálních
benefitů.

Po prezentaci následovala v zasedací místnosti radnice živá diskuze, ze které vyplynulo, že práce na konceptu Smart Prague 4 (Chytrá Praha 4) musí probíhat
v těsné koordinaci s Komisí Rady HMP pro
rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze
a klíčovými městskými organizacemi. „Jednání
s touto komisí, Institutem plánování a rozvoje
hl. m. Prahy a s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy budou v příštích dnech zahájeny.
Nyní na radnici probíhají diskuze o možném zapojení do tohoto programu a o jeho výhodách
pro občany Prahy 4,“ uvedl Lukáš Zicha. (red)

■ PO PREZENTACI účastníci besedy probírali klady a zápory projektu. Foto: Martin Dudek

PRAHA 4 ŘEŠÍ NELEGÁLNÍ OBSAZENÍ OPUŠTĚNÝCH OBJEKTŮ
Na území městské části je několik problémových míst, kde se usadili lidé bez domova, narušují klid a dělají nepořádek v širokém okolí.
Jde především o objekt bývalé mateřské školy
Znojemská, louku Jalodvorská a Velký háj
v blízkosti ulice Novodvorská.
Na úřad městské části přicházejí stížnosti
obyvatel, v jejichž sousedství se takový objekt
nachází a kteří žádají radnici o razantní zákrok. „Víme o tom
a snažíme se na-

■ CHÁTRAJÍCÍ OBJEKTY nabízejí útočiště lidem bez domova. Ilustrační foto: MČ Praha 4

šim obyvatelům pomoci,“ uvedl Zdeněk Pokorný (BEZPP), uvolněný člen rady pro bezpečnost, IT a grantovou politiku, a dodává: „Nejpalčivější problémy řešíme prostřednictvím odboru životního prostředí a stavebního odboru
našeho úřadu a ve spolupráci s městskou
policií.“

LIKNAVÝM VLASTNÍKŮM
HROZÍ POKUTA
Vyčištění a zabezpečení nevyužívaných objektů
je dlouhodobý a komplikovaný proces. Rychlé
a účinné řešení v některých případech komplikují vlastnické vztahy. Pokud vlastníkem objektu
není město, musí úřad městské části najít a vyzvat vlastníka, aby si nemovitost sám zabezpečil
proti vstupu nezvaných hostů a pozemek uklidil.
Bohužel, často se stává, že vlastníci nemovitostí
na podnět úřadu nereagují. Poté úřad přistupuje
k radikálnímu řešení a vlastníka pokutuje. Pokuta u fyzických a právnických osob může dosáhnout až do výše 100 000 Kč, resp. 500 000 Kč.
„Žádáme proto veřejnost o trpělivost, možnosti

ZNÁME DRŽITELE OCENĚNÍ DĚLÁM VÍC, NEŽ MUSÍM 2015
Začátkem června proběhl ve společenském sále
nuselské radnice již VII. ročník projektu
městské části Praha 4 pod názvem Dělám víc,
než musím, pořádaný pod záštitou radního
MČ Praha 4 pro školství a mládež Jaroslava
Mítha (ODS).
Za přítomnosti zástupců škol, rodičů a příbuzných byli oceněni nominovaní žáci ze základních škol, kteří jsou úspěšní a výjimeční
v tom, co dělají víc, než musí, a pro své vrstevníky se stali vzorem.
Na slavnostním galavečeru, který moderoval
Tomáš Fíla, předvedli někteří z oceněných žáků své umění a postupně všichni převzali slavnostní šerpu, pamětní list a dárek v podobě
PC tabletu. „Všem oceněným dětem přeji, aby
co nejdéle zůstaly takovými, jaké jsou. Rodičům, aby se co možná nejdéle nebo nejlépe na-
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pořád dařilo chránit to hezké, co v nich je. Bude to dobré nejen pro vás, pro děti, ale i pro
všechny kolem,“ řekl Jaroslav Míth.
(red)

■ OCENĚNÍ LETOŠNÍHO ROČNÍKU projektu
Dělám víc, než musím. Foto: Zdeněk Kříž

městské části jsou v těchto případech omezené
pravomocemi, které máme. Přesto věříme, že
v dohledné době najdeme východisko, jak v dotčených lokalitách zajistit klid a pořádek,“ uvedl
dále radní Zdeněk Pokorný.

VČASNÉ INFORMACE
PŘEDEJDOU PROBLÉMŮM
„V minulých letech se nám podařilo vyřešit
40 problémových objektů či zanedbaných pozemků,“ sdělila předsedkyně výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS) a pokračuje:
„Každý takový objekt je mnohdy příčinou pouliční kriminality v nejbližším okolí, proto žádáme vás, obyvatele, o spolupráci, protože díky
včasné informovanosti můžeme problém řešit.
Bezpečí vás, našich obyvatel, je priorita.“
Pokud zjistíte obsazení objektu ve vašem okolí, předejte tuto informaci radnímu pro bezpečnost Zdeňkovi Pokornému nebo předsedkyni výboru pro bezpečnost Lucii Michkové. V případě
zjištění protiprávního jednání kontaktujte městskou policii nebo Policii ČR.
(red)

Ocenění žáci:
Základní škola:
Anna Vandírková .................Bítovská
Amálie Švábíková ................Filosofská
Jakub Chareziński ...............Horáčkova
Jakub Trtík...........................U Krčského lesa
Tereza Chlostová .................Jeremenkova
Markéta Plešková ................Jílovská
Aneta Kaderová ..................Jižní IV.
Jiří Zeman ...........................Kavčí hory
Magdaléna Krátká...............Křesomyslova
Natálie Hniličková ...............Mendíků
Josefína Fibírová..................Na Chodovci
Eliška Vrbatová ...................Na Líše
Veronika Bostlová ...............Na Planině
Linda Francová ....................Nedvědovo náměstí
Ondřej Medek .....................Ohradní
Natálie Kučerová .................Plamínkové
Vojtěch Bartoš.....................Poláčkova
Tomáš Štuksa ......................Sdružení
Dominik Král .......................Školní
Růžena Sedláčková..............Táborská

aktuálně

HONZÍKOVI JSME NAŠETŘILI NA POTŘEBNOU POMŮCKU
Začátkem června MČ Praha 4 uskutečnila již
druhý svoz víček ve prospěch nemocného Honzíka. Nejvíce pytlů s víčky – 19 – odevzdala
ZŠ U Krčského lesa, činily se i ZŠ Školní, ZŠ Jeremenkova, Thomayerova nemocnice Krč,
MŠ V Zápolí, Kaplická, Na Chodovci, Kukučínova a Tajovského a další. Celkem firma EKO
trade plus převzala 880 kg víček, za což zaslala
Honzíkovi na transparentní účet 6 160 Kč. Peníze budou využity na koupi speciální zátěžové
10kilogramové deky, ušité speciálně Honzíkovi
na míru. Jedná se o fyzioterapeutickou pomůcku v hodnotě 6 232 Kč, která pomůže srovnat
a zklidnit jeho nohy. „Cením si toho, že sběr
malých PET víček pomůže zmírnit bolesti malému Honzíkovi,“ uvedl radní Ondřej Růžička
(BEZPP) a pokračoval: „Ekologické cítění může

■ RADNÍ ONDŘEJ RŮŽIČKA a zástupkyně

starosty Iva Kotvová se při předávání víček
seznámili s Honzíkem. Foto: Praha 4

v různých projektech pomoci mnoha potřebným. A to také budu prosazovat!“ Další svoz
PET víček proběhne zřejmě začátkem října.
„Jsem velice ráda, že jsem se mohla s Honzíkem a jeho maminkou seznámit,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice)
a dodala: „Věřím, že stejně jako víčka, tak i použité PET lahve putovaly k recyklaci. Do charitativní sbírky se zapojili zaměstnanci úřadu,
zastupitelé, veřejnost a především děti ze základních a mateřských škol, kterým chci velice
poděkovat za jejich aktivitu.“ Nasbíraná víčka
zpracuje firma EKO trade plus na drť, kterou
expeduje na český a čínský trh, a koncoví výrobci z ní produkují například výrobky pro hobby markety.
(red)

TUČŇÁK MÁ NOVÉ ADOPTIVNÍ RODIČE
Již od roku 2000 Rada MČ Praha 4 poskytuje každoročně z rozpočtu městskéé
části finanční dar Zoo Praha ve výši
10 000 Kč, který je určen na podporu
tučňáka Humboldtova. Letos však nastala změna. „Poprvé v historii městské části Praha 4 poskytlo osobně
13 zastupitelek a 31 zastupitelů finanční příspěvek ve výši 200 Kč za
osobu na tučňáka. Zastupitelé a zastupitelky se tak stali adoptivním rodičem stejně tak jako třeba ZŠ a ŠD
Jižní, ZŠ a ŠD Školní, ZŠ Bítovská,
16 tříd ZŠ Filosofská, ZŠ Jeremenkova a další
obyvatelé a podnikatelé z Prahy 4,“ uvedla zastupitelka Jana Niklová
(Trojkoalice) a dodala: „V polovině prosince oslaví 13. narozeniny tučňák Humboldtův Otylka. A oslava Otylky v parku Na Pankráci u zasazené borovičky bude určitě příjemným předvánočním setkáním.“
(red)

■ TUČŇÁK se má v pražské zoo
čile k světu. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

VEŘEJNÉ FÓRUM: DALŠÍ
SETKÁNÍ POLITIKŮ S OBČANY
Veřejné fórum – setkání obyvatel Lhotky, ul. Novodvorská
a blízkého okolí se zastupiteli a úředníky ÚMČ Praha 4
u kulatých stolů na níže uvedená témata se uskuteční

ve středu 9. září 2015
od 18.00 hodin v jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4
Doprovodný program: tombola

MČ Praha 4 pořádá v rámci místní Agendy 21 druhé veřejné
fórum pro místní obyvatele. Občané z Novodvorské, Lhotky
a okolí, komunální politici, úředníci, zástupci neziskových organizací a další se potkají ve středu 9. 9. v 18 hod. v jídelně
ZŠ Jílovská 1100. „Vybráno bylo osm tematických oblastí
a každá z nich bude mít samostatné stanoviště. U každého
stolu může občan poukázat na věci, které ho trápí, nebo
vznést připomínky a podněty na zlepšení současného stavu.
Pojďme společně hledat cesty, jak se nám tu může žít lépe,"
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice). Tematické oblasti
kulatých stolů budou: rozvoj města a podnikání; životní prostředí; doprava, parkování, stav pěších komunikací; bezpečnost a informovanost; školství, výchova a vzdělávání; názory
mladých; kultura, sport, volný čas a cestovní ruch; sociální
oblast, zdraví obyvatel a zdravý životní styl. Pro obyvatele
starého Braníka, Dobešky a Zeleného pruhu MČ Praha 4
připravuje samostatné veřejné fórum.
(md)
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Zástupce starosty Lukáš Zicha:

„Naše pozemky spekulantům
rozhodně neprodáme“
Zástupcem starosty s kompetencí v oblastech
majetku a podpory podnikání je od jara letošního roku Lukáš Zicha (BEZPP). Jaké jsou jeho
nejbližší plány ve svěřených okruzích
působnosti?
Pražský magistrát i stát rok od roku snižují
městským částem příspěvky a dotace. Chcete chřadnoucí rozpočet MČ Praha 4 posílit
prodejem majetku?
Je pravdou, že bylo zvykem naplňovat rozpočet
prodejem nemovitostí. Já směřuji k vizi zanechat také nějaké hmotné statky dalším generacím a ve většině případů se budu přiklánět
k dlouhodobému pronájmu. Půjde-li ale o majetek pro Prahu 4 zcela nepotřebný nebo prodej bude pro MČ Prahu 4 maximálně výhodný,
nebudu mu bránit.
Můžete specifikovat nepotřebný majetek
ve vlastnictví Prahy 4? Občané mohou mít
obavu, že jeho prodejem se například otevřou dveře k dalším předimenzovaným developerským projektům...
Vaše otázka se týká především pozemků, pro
městskou část nepotřebných nebytových prostor se toto skutečně netýká. Pozemky, které
nemůžeme využít k vlastním záměrům pro veřejně prospěšné účely a jsou s nimi spojeny
pouze výdaje na údržbu, chceme časem výhod-

ně prodat. Myšlenka prodeje je nejdříve projednávána v komisích, poradních orgánech rady, a
to zejména v komisi územního rozvoje a výstavby a v majetkové komisi. Ty pak doporučují
radě podmínky následného rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje. A konečné slovo má
zastupitelstvo.
V případě obecních pozemků veřejnost nemusí mít obavu, že by se některý z nich prodával jen tak, pouze nejvyšší nabídce developerského spekulanta, bez přiměřené regulace nebo omezení a bez předchozí veřejné diskuse
zejména s občany z dané lokality, kde se pozemek nachází.
Jak se zájemci o nabízeném majetku dozví?
Dříve nebylo výjimkou, že o volnou nemovitost nikdo neměl zájem…
Po nástupu do funkce jsem ihned přišel s inovací procesu prodeje. Nemovitosti již nebudou
nabízeny pouze na úřední desce nebo prezentací na našem serveru reality.praha4.cz, ale nově je budeme prezentovat i na profesionálním
placeném realitním serveru. Jsem si jist, že investice do placené inzerce se nám vrátí hned
při zahájení spolupráce.
Vaší druhou kompetencí je podpora podnikání. Nyní probíhá 6. ročník soutěže Provozovna roku a je již evidován rekordní počet

přihlášených firem. Čím si to
LUKÁŠ ZICHA, zástupce starosty
vysvětlujete?
Jde o výsledek dlouhodobé kolektivní práce našeho klubu, která byla zahájena již naší volební
kampaní, kdy jsme s místními podnikateli komunikovali. Především je nutné, aby podnikatelé o soutěži vůbec věděli, což se nám dle dosavadního výsledku povedlo a jsem za to rád.
Jakými dalšími konkrétními kroky chcete
podpořit drobné podnikatele působící
na území Prahy 4?
Po nástupu do vedení radnice jsem si vytyčil
několik cílů. Kromě pokračování zmíněné soutěže chci v Praze 4 uspořádat festival o jídle
a víně. Jsme páté největší město v republice
a máme na našem území mnoho podniků, kde
dobře vaří a kde jsou zákazníci spokojeni. Festival je dobrým krokem k poznání nejenom
svých sousedů a k ochutnání specialit jednotlivých podniků, ale také k podpoře a prezentaci
provozoven z Prahy 4.
Dalším mým cílem je zlepšení komunikace
mezi radnicí a podnikateli. Každý podnikatel
nebo živnostník má u mě dveře otevřené. Nakloněn jsem každému nápadu, který má smysl
a zároveň pomůže k rozvoji malého a středního
podnikání v Praze 4.
(md)

HLASUJTE PRO
KDE SI DÁT POZOR NA VÝKOPY?
PROVOZOVNU ROKU
Šestý ročník soutěže Provozovna Prahy 4,
který pravidelně vyhlašuje MČ Praha 4, jde
do finále. Až do 31. července můžete na
www.praha4.cz dát hlas jedné z nominovaných provozoven. Podle pravidel soutěže je
možné hlasovat pouze pro jednu provozovnu ze všech kategorií, takže si vaši volbu
pořádně promyslete. „Potěšilo mne, že do
letošního ročníku soutěže je přihlášen rekordní počet provozoven. Naším cílem je
ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví
podnikatelé, kteří tak mohou získat zpětnou vazbu od svých zákazníků,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP), pod
jehož záštitou soutěž probíhá.
(md)
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Stavební úpravy plynovodů U Družstva Práce
a okolí (do 23. 7.): Jeremenkova – jižní chodník od čp. 1160/90 po křižovatku Ke Klínku,
Ke Klínku – přechod komunikace v křižovatce
s ul. Jeremenkova, Sitteho – chodník od ul. Jeremenkova po ul. U Družstva Práce, Srázná –
komunikace a chodníky od ul. V Křovinách po
ul. U Družstva Práce, U Družstva Práce – komunikace a chodníky od ul. Sitteho
po čp. 1551/2.
Stavbyvedoucí p. Král, tel.: 602 661 074, stavební dozor p. Hyneš, tel.: 724 359 770.
Stavební úpravy plynovodu Bělehradská
a okolí (do 27. 7.): Bělehradská – chodníky (západní strana chodníku od Botiče do ul. Boleslavova, východní strana od ul. Otakarova po
nám. Bratří Synků), Křesomyslova – komunikace od čp. 293/16 po křižovatku Otakarova x Bělehradská, Otakarova – chodník roh před
čp. 6/1.
Stavbyvedoucí p. Bretšnajdr, tel.: 605 227 785,
stavební dozor p. Hyneš, tel.: 725 462 282.

Stavební úpravy plynovodů v ul. Novodvorská
(do 2. 7.): Novodvorská – chodník od ul. Vavřenova po ul. Nad Lesním divadlem, Jílovská –
chodník od ul. Novodvorská po ul. Údolní.
Stavbyvedoucí p. Hanzl, tel.: 602 613 349,
stavební dozor p. Hyneš, tel.: 724 359 770.
Stavební úpravy plynovodů v ul. Budějovická
(do 8. 8.): Budějovická – chodník od ul. Bystřická po Antala Staška a překop vozovky před
objektem 1518/13b, Za Zelenou liškou – chodníky a vozovka od ul. Budějovická po
čp. 953/1, Pacovská – chodník od ul. Budějovická po čp. 868/33.
Stavební dozor p. Hyneš, tel.: 724 359 770.
Stavební úpravy Na Bučance (do 17. 7.): Lumírova – vozovka a chodník od ul. Krokova po
ul. Na Bučance, Na Bučance – jižní chodník od
čp. 1622 po ul. Na Pankráci a severní chodník
od čp. 1704 po ul. Lumírova.
Stavbyvedoucí p. Chmelař, tel.: 724 328 520,
stavební dozor p. Görner, tel.: 724 328 520.
(red)

aktuálně

PODPORUJEME PROTIDROGOVOU PREVENCI
Slavnostní vyhlášení vítězů
filmové soutěže AntiFETfest 2015 proběhlo 20. května v Nuselské radnici. Jedná se o již tradiční amatérskou filmovou soutěž, organizovanou městskou částí Praha 4. Do letošního
ročníku bylo přihlášeno
dvanáct snímků z pěti základních škol MČ Praha 4 –
ZŠ Jílovská, ZŠ Křesomys■ ZÁSTUPCI RADNICE ocenili tvůrce nejlepších filmových snímků.
lova, Škola Kavčí hory,
Foto: Zdeněk Kříž
ZŠ Na Líše, ZŠ Táborská.
projevili nemalé nadání a talent pro filmovou
Poděkovat všem zúčastněným a předat ceny
tvorbu,“ řekl radní pro školství Jaroslav Míth.
vítězům přišli členové Rady MČ Praha 4 Jaro„V poslední době se snižuje věk uživatelů náslav Míth (ODS) a Zdeněk Pokorný (BEZPP),
vykových látek,“ uvedla Lucie Michková. „S tím
předsedkyně výboru pro bezpečnost Lucie Mise určitě nechceme smířit, naopak chceme děti
chková (ODS) a Denisa Gálová, ředitelka OC
informovat o nebezpečí drog a zapojit je vhodArkády Pankrác, které sponzorsky přispělo na
ným způsobem do protidrogové prevence. Právě
ceny pro vítěze.
„Gratuluji vítězným týmům a děkuji všem od- na základě dostatku informací se naši žáci mohodlaným účastníkům. Jsem velmi rád, že právě hou bránit všem nástrahám,“ zdůraznila dále
předsedkyně výboru pro bezpečnost, která
Praha 4, která díky AB ateliérům byla u počátku
v průběhu slavnostního dopoledne rovněž ocečeského filmu, se může pyšnit tolika ‚režiséry,
scénáristy, střihači a producenty‘, kteří dokázali, nila školní metodiky prevence z našich základních škol.
že jim filmová tématika není cizí a v soutěži
(red)

V kategorii základních škol byly
oceněny snímky:
1. místo
Škola Kavčí hory – SQUAD
název filmu: It’s your choice
Robert Lucák, Weixuan Zhang, Nikola Bláhová,
Matěj Pazderník
2. místo
ZŠ Na Líše – Ketas
název filmu: Rizika života ve světě za obrazovkou
Aneta Landová, Ester Maatová, Kateřina
Haunerová, Silvie Chlumcová, Tereza Sůvová
3. místo
ZŠ Jílovská – Sranda film
název filmu: Spray story
Kryštof Bodlák, Jakub Kvasnička, Marek Tyller,
Kryštof Horčička, Jiří Bartók
V kategorii středních škol bylo vyhlášeno
první místo:
1. místo
Škola Kavčí hory – Nosek a spol.
název filmu: Ztratit člověka
Pavel Nosek, Jan Furdzo, Karolína Bímová,
Arijan Bělohlávek, Lucie Hartmanová

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 4

STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ RODINY
DOSTANOU NOVÉ NÁJEMCE
Radnice Prahy 4 byla svědkem dalšího losování
nájemců takzvaných startovacích bytů. Do domu na Roztylském náměstí na Spořilově se (patrně od začátku srpna) nastěhuje pět dalších
mladých rodin. Jednou z klíčových podmínek
byl věk aspoň jednoho z rodičů do 35 let.
„Na výzvu radnice se tentokrát přihlásilo
34 zájemců, z toho 33 splnilo vyhlášené podmínky a bylo připuštěno k losování,“ říká Petr
Horálek (ČSSD), předseda komise pro sociální
bydlení. Slavnostní akt se odehrál v pondělí

VÝSLEDKY ANTIFETFESTU 2015

15. června za účasti zástupkyně starosty Ivy
Kotvové (Trojkoalice). Z bubnu losovali přímo
zájemci o byty – ti šťastní si vytáhli doklad o nájmu, jiní aspoň doklad potvrzující, že jsou prvními nebo druhými náhradníky. Ve hře byly byty velikosti 1+kk, 1+1 a (třikrát) 2+1 – samozřejmě s výrazně nižším nájemným než tržním.
V souladu s podmínkami se o startovací byty
mohli přihlásit zájemci z celé republiky. „Jsem
rád, že žadatelé z Prahy 4 převažovali. I tak ale
z dosavadních uživatelů tvoří asi jen jednu třetinu, přičemž druhou třetinu
tvoří obyvatelé jiných pražských částí a třetí třetinu mimopražští. Je tedy otázkou,
zda do budoucna podmínky
pronájmu startovacích bytů
neupravit. V této souvislosti
bude komise řešit, jaké sociální byty a v jakém počtu
městská část vůbec potřebuje,“ dodává Petr Horálek.
(red)
■ ČLENOVÉ KOMISE pro sociální bydlení a přítomní hosté
připravili buben a zajišťovali
regulérnost losování.

• Rada potvrdila významné omezení hazardu v naší
městské části.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo udělení grantů pro oblast sportu, tělovýchovy a využívání volného času
dětí a mládeže a sportovních aktivit seniorů, kultury a umění, granty sociální, pro podporu rodinné
politiky MČ Praha 4, pro oblast prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů, pro oblast
podpory integrace národnostních menšin, granty
zdravotní a životního prostředí pro rok 2015. Novinkou jsou granty víceleté, kterými chce městská
část podpořit dlouhodobé projekty.
• Rada nesouhlasila s plánovanou výstavbou na pozemcích bývalého zahradnictví na Kavčích horách
a se stavbou Administrativního centra Budějovická. Tyto plány na výstavbu byly předmětem dvou
petic, které následně projednalo i zastupitelstvo.
V rámci druhého kontroverzního případu vznikla
„Petice proti výstavbě Administrativního centra
Budějovická a za odkup pozemku Magistrátem hl.
m. Prahy a městskou částí Praha 4“, kdy zastupitelstvo také podporuje jednání s vlastníky pozemku parc. č. 310/118 v k. ú. Michle za účelem získání tohoto pozemku do majetku hl. m. Prahy s cílem zachovat veřejný charakter tohoto pozemku.
• Rada odsouhlasila chystané opravy mateřských
a základních škol i některých sportovišť v průběhu
letních prázdnin.

Foto: Praha 4
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TRŽNICE A FARMÁŘSKÉ TRHY NA PANKRÁCI
Velké a úspěšné tržnice doplňují kolorit mnoha velkých
i malých měst po celém světě. Například Mercado de
La Boquería v Barceloně nebo
Grand Bazaar v Istanbulu.
Ale jak je to u nás v Praze 4?
V 80. letech byla pankrácká
tržnice umístěna do velké
montované haly vedle metra
MARTIN NIKOLO,
Pankrác. V přilehlých venkovzastupitel
ních stáncích, ačkoliv nepůsobily zrovna příliš esteticky, byl velký výběr
čerstvé zeleniny a ovoce za příznivé ceny. „Stará“ pankrácká tržnice byla velmi populární
a „celá Praha“ sem chodila nakupovat nejenom
ovoce a zeleninu.
Naneštěstí byla tato tržnice zbořena roku 2006
spolu s přilehlým šestipodlažním domem ve
Hvězdově ulici a starším domkem a vilkou v kolmé ulici Runczikově. Uvolněné místo bylo využito pro rozšíření Hvězdovy ulice na čtyři pruhy
a zejména pro nové obchodní centrum Arkády
Pankrác, které bylo otevřeno 14. listopadu 2008.
Tento krok vyvolal vlnu nevole mezi občany Prahy 4, kdy 3000 občanů podepsalo protestní, ale
nepříliš úspěšnou petici v roce 2004. Nová, avšak
menší tzv. „Oranžová“ tržnice, vznikla na rohu
ulic Hvězdova a Na Pankráci, poblíž původní tržnice. Zájem o ní je ovšem mnohem menší než o
bývalou pankráckou tržnici. Mnozí o ní však ani
neví, protože není dobře viditelná.

■ ZÍSKAJÍ OBLÍBENÍ
farmáři na Pankráci
blízkou konkurenci?
Foto: archiv

KONKURENCE ZVÝŠÍ
MOŽNOST VÝBĚRU
Později se před OC Arkády objevily také farmářské trhy. Tyto trhy se ovšem konají pouze jeden
den v týdnu – každou středu, což je málo. Navíc
ani nenahradily v plném rozsahu původní tržnici, jež byla v provozu od pondělí do soboty
a kde bylo nabízeno nepřeberné množství ovoce
a zeleniny v přímé konkurenci prodejců, tzn.
za příznivé ceny. Dnešní farmářské trhy prodávají čerstvé ovoce a zeleninu jenom okrajově,
de facto je tam pouze jeden skutečný „zelinář“.
Většinou se zde nabízejí jiné výrobky, včetně
delikatesních.
Je paradox, že nájemné v tzv. Oranžové tržnici „přes silnici“, jejíž objekt je v soukromém
vlastnictví, má pro prodejce vyšší nájmy, než
mají farmáři ve středu na farmářském trhu před
OC Arkády. Někteří pěstitelé ovoce a zeleniny si

stěžují, že jim není dovoleno proniknout jakožto
nová konkurence na stávající farmářské trhy,
na nichž působí stále stejní farmáři se stejným
sortimentem.
Myslím, že by bylo vhodné najít způsob, jak
zlepšit přísun čerstvého českého ovoce a zeleniny pro občany Prahy 4 – Pankrác, ideálně přímo
od domácích pěstitelů. Navrhuji, abychom navázali na tradici původní tržnice, na níž by byla
vyšší účast prodejců ovoce a zeleniny, tedy
i zdravé konkurenční prostředí, a která by fungovala po celý pracovní týden. Domnívám se,
že úspěšná tržnice (resp. trh či tržiště, chcete-li)
s rozmanitým, konkurujícím si sortimentem čerstvého ovoce a zeleniny by zlepšila kvalitu života Pražanům nejen v okolí Pankráce.
Martin Nikolo (BEZPP),
zastupitel MČ Praha 4

LHOTKA ZATÍM NEVYŠLA, ALE BUDE!
Rád bych se dnes vyjádřil
snad k nejaktuálnějšímu tématu - koupališti Lhotka. Léto, podle teplot i to astronomické, již začalo a kauza,
kterou považuji za svou srdeční záležitost, stále není
dotažena do konce. Radost
z toho, stejně jako vy, samozřejmě nemám, ale je potřeba
PAVEL CALDR,
brát věci takové, jaké jsou.
zastupitel
Před loňskými komunálními
volbami jsem vám slíbil, že se Lhotka letos otevře a všichni budeme mít možnost si zaplavat
nebo se jen ráchat ve vodách zrenovovaného
přírodního koupaliště. Moc rád bych vám řekl,
že se tak stane, a pozval vás na jeho
znovuotevření.
Volby v naší městské části dopadly, jak dopadly. Po volbách vznikla na radnici nová koalice,
změnily se priority vedení městské části a my
jsme se ocitli v opozici. Z opozičních lavic se, bohužel ke škodě dobré věci, již nedá o osudu koupaliště rozhodovat. Moc mě to mrzí, nejen za
mou osobu, ale i za všechny natěšené občany.
I když se povolební koalice za pár měsíců rozpa-
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dla a my jsme nyní součástí nové koalice, půl roku již nejde dohnat. Budu rád, když si každý udělá na vzniklou situaci názor sám a pochopí to. Já
se ale budu svým slibům snažit i nadále dostát.
Letos se tedy Lhotka otevřít nestihne, i když
se v současné době už o koupališti intenzivně
jedná. Věřím ale, že příští rok bude úspěšně otevřeno a bude nám všem dělat velkou radost!

DÁVEJTE POZOR NA SVÉ DOMOVY
Právě máme za sebou nejdelší den v roce a noci
se začnou pozvolna prodlužovat. Ale stejně jako
neštěstí nechodí jen po horách, ale hlavně po lidech, tak i zloději nechodí jen v noci. Na co tím
narážím? Období letních prázdnin a dovolených
není jen dobou plnou sluníčka a pohody, kdy se
válíme doma, u vody, sportujeme, rybaříme,
chodíme na výlety a na houby, prostě děláme
vše proto, abychom načerpali nových sil. Je to
i období, kdy dochází ve zvýšené míře k nárůstu
trestné činnosti spojené právě s tím, že nejsme
doma. Nepokazte si tedy léto tím, že zbytečně
dáte „bytařům“ víc prostoru pro jejich obživu.
Než vyrazíte na delší dobu pryč, je dobré na to
své obydlí rozumně připravit. Slušní a neupovídaní sousedé vám pomůžou s prvním zvadlem

pro zloděje – s přetékající poštovní schránkou.
Také trvale zatažené závěsy jsou špatným signálem. Když vynecháme možnost pořídit si dnes
již poměrně levné alarmy, které byt dokážou hlídat a umí i přivolat pomoc, tak je na trhu i řada
„udělátek“, která imitují provoz televize, časové
spínače zase mohou občas rozsvítit lampičku
nebo nechat hrát rádio.
V době masového využívání sociálních sítí si
dokáže vaši nepřítomnost doma vytipovat kdejaký poberta. Zvláště, když mu v průběhu roku naservírujete na fotkách všechno, co se dá z domu
či bytu odnést, a před dovolenou vaše ratolesti
i drahé polovice dají okázale najevo, kdy a kam
a na jak dlouho vyrážíte. No, a pak už stačí jen
večer co večer přidávat fotky, jak honíte lvy v daleké cizině, a jiná šelma toho doma využije.
Buďte tedy opatrní, ať nemá vaše dovolená či
prázdniny černou kaňku na konci. A kdyby na
vás přece jen při návratu čekala vylomená okna
či dveře, tak raději hned volejte policii, úklid počká. Mohlo by se vám stát, že poberta je ještě
v bytě a vyděšený zloděj má jen krůček k tomu,
aby se stal vrahem!
Pavel Caldr (Hnutí Pro Prahu), zastupitel MČ Praha 4

názory

POJĎME VYŘEŠIT HAZARD CELOPRAŽSKY
Na svém jednání 18. června
neschválilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy vyhlášku, která měla omezit hazard
na základě podnětů z městských částí. Projednávání se
přesunuje až na září, zřejmě
ovšem bude nahrazena úplně novou koncepcí. Dobrá
zpráva je, že se otevírá podle
PETR KUTÍLEK,
všeho cesta k razantnímu cezastupitel
loměstskému řešení již
ve velmi dohledné době.
Rada naší městské části odsouhlasila v dubnu
a následně v opakovaném hlasování v červnu návrh na zrušení drtivé většiny z 27 provozoven hazardu: zrušení všech heren a ponechání sedmi
míst vedených v kategorii „kasino“. Hazard měl
zcela zmizet třeba z Nuselské nebo ze Štúrovy.
Toto rozhodnutí o zrušení takřka tří čtvrtin provozoven bylo možno přivítat jako krok správným

směrem. Osobně bych rád viděl razantnější omezení hazardu směřující k absolutní nule – přinejmenším jako k nezbytnému kroku, než znovuotevřeme diskusi o tom, zda by v naší městské
části bylo možné povolit jedno či dvě skutečná
kasina v hotelích, kam budou mít přístup hoteloví hosté, kteří se chtějí tímto způsobem pobavit,
ale nikoli místní lidé závislí na hracích
automatech.
Jen nulová varianta – nebo něco významně se
jí blížící – totiž zaručí, že z našich ulic vedle zatemněných oken heren zmizí i všechny kriminální a sociální dopady hazardu, od vykradených
aut a bytů až po lidské tragédie osobních bankrotů, exekucí a rozpadů rodin lidí, kteří propadli
klinické závislosti na automatech.
Jsem přesvědčen – a osobně se na tom budu
podílet a trvat na tom – že trojkoaliční radní a zastupitelé potlačí nulovou variantu dále, jako jsme
to činili doposud. To platí jak na úrovni Prahy 4,
kde nová koalice veřejně deklarovala, že bude či-

nit kroky k tomu, aby v naší městské části hazard
provozován nebyl, tak na úrovni celého hlavního
města: tamní zelení zastupitelé a jejich trojkoaliční kolegové již dříve ohlásili, že se chystají v září
pustit do připomínkového řízení návrh zcela nové celoměstské vyhlášky, která má vykázat hrací
automaty z Prahy úplně. To má svoji logiku. Bezpečnostní a sociální dopady hazardu přece neznají hranice městských částí.
Nyní, když je dosavadní snaha omezit hazard
z iniciativy městských částí na „velké Praze“ formálně pozastavena, zůstává samozřejmě nadále
prostor pro občanský i politický tlak zespoda.
A také pro pozorování, pro koho bylo toto pozastavení vedeno snahou prosadit opravdu lepší celoměstskou vyhlášku, a pro koho jen snahou získat ještě trochu času pro hazardní lobby. Uvidíme, jak kdo nakonec na úrovni Prahy bude prosazovat skutečné omezení hazardu.
Petr Kutílek (Trojkoalice), zastupitel MČ Praha 4
a iniciátor petice Praha 4 bez hazardu

REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTORŮ – VĚC NÁS VŠECH
Hodnota bydlení a pocit ztotožnění se s místem, kde žijeme, není jenom v kvalitě samotného bytu nebo domu,
ale také v kvalitě veřejných
prostorů. Kvalita veřejného
prostoru má značný vliv na
kvalitu veřejného života jako
takového, na ochotu se setkávat a vnímat venkovní proJAROMÍRA
středí jako obohacující prvek.
EISMANNOVÁ,
Praha 4 má obrovské bohatzastupitelka
ství v množství zeleně. Při
procházce nebo po cestě za nákupem si ale nelze nevšimnout, jak daleko má naše bezprostřední okolí k představě o esteticky a provozně
odpovídající úrovni městského interiéru.
Ve srovnání s ostatními městskými částmi
si Praha 4 nestojí moc dobře. Můžeme jenom
závidět, když si v novinách přečteme o celkové
revitalizaci Vinohradské třídy. Do plánování této změny se od samého začátku zapojují lidé,
kteří bydlí v okolí a ulici užívají. Výčet plánovaných a realizovaných úprav veřejných prostranství v městských částech je dlouhý. Například Praha 1 má na kontě přes 30 úprav veřejných prostranství, od drobných po celé ulice
a parky. Studie a realizace představuje na pravidelných výstavách. Praha 2 je známá například úpravami Grébovky, předprostoru kostela
sv. Štěpána a za úpravu bastionu Novoměstského opevnění získali architekti cenu Grand
prix Obce architektů. Téměř všechny městské
části se systematicky věnují této problematice,
například Praha 10 má zpracovanou strategii
pro veřejné prostory, Praha 7 pořádá veřejnou
debatu o úpravě Letenských sadů a v Praze 13

budou regenerovat zeleň prostřednictvím operačních programů EU.

NÁKLADNÉ ÚPRAVY
VERSUS ZANEDBANÉ OKOLÍ
Problém nespočívá jenom ve financování, velká
většina úprav je financována za pomoci sdružení prostředků, případně z prostředků městských částí a pak převedena do majetku města.
Problém spočívá především v komplexním vyhodnocení problémů a navržení koncepce jejich řešení.
Praha 4 se dosud a velmi intenzivně věnovala
obnově a údržbě zeleně a výstavbě dětských hřišť
a sportovišť pro dospělé. Ale někdy i nákladné
úpravy končí na hranici řešeného území v příkrém kontrastu se zanedbaným okolím. Například
nákladná a chvályhodná úprava centrálního prostoru na Novodvorské končí u pruhů rozpraskaného a degradovaného asfaltu a zanedbaných
koutů pod schodišti, které „zdobí“ zapomenuté
umělecké dílo. Sídliště Pankrác již neohrožuje rezavá pergola, ale pod ní se naskýtá výhled na rozpraskaný beton zídek a laviček, nefunkční fontány a absurdní lampu v porostu kopřiv, která svítí
do nikam. Způsob zadláždění pěších cest může
chodce vrátit zpět časem do 70. let. A opět zde tiše spí v hustém porostu umělecké dílo.
Sídliště mají vůbec smůlu. Provozní a estetické
závady jsou všude podobné – nerovné a zflikované povrchy, zrezavělé a zprohýbané plůtky (s nejasným významem), venkovní schodiště se zrezivělými konstrukcemi a rozlámanými schodnicemi. Ale nejde jenom o sídliště. Třeba povrchy
chodníků v Jeremenkově jsou unikátní a stařenky
nastupující do tramvaje z úrovně vozovky v Nuselské jistě nemají pocit, že žijí ve 21. století.

■ CO VLASTNĚ OSVĚTLUJE tato lampa? Foto: archiv

Úspěšně rekonstruované komunikace a veřejné prostory existují, ale bez přispění městské
části. Veškeré dosud provedené úpravy komunikací jsou plně v režii TSK nebo privátních investorů a Praha 4 se na nich nijak výrazně nepodílela. Ani ta Branická není dotažena ani projekčně, ani realizačně. Praze 4 chybí koncepce. Široká a dlouhodobá koncepce úprav veřejných prostorů, postihující všechny problémy a stvořená
za účasti občanů. A to je přece hlavní úkol samosprávy – správa věcí veřejných.
Jaromíra Eismannová (TOP09),
zastupitelka MČ Praha 4
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rohovor

Matematický Ámos Martina Hudecová:

„Miluji fyziku, při
ní to bouchá a hoří“
Temperamentní učitelka MARTINA HUDECOVÁ ze Školy Kavčí hory je letošní nositelkou titulu Matematický Ámos. O ocenění rozhodli zástupci Ministerstva průmyslu
a obchodu, nicméně prvotní nominaci do soutěže provedl žákovský parlament podolské školy.
MARTIN DUDEK
Udělení titulu Matematický Ámos bylo
pro vás určitě příjemnou událostí. Je to vaše první pedagogická cena?
Ano, je, po celkem dvaadvaceti letech praxe,
z nichž posledních pět trávím právě na Kavčích
horách. Nominace žákovského parlamentu
mě potěšila, ale vůbec jsem netušila, do
čeho jdu. Navíc to mohlo na poslední
chvíli dopadnout úplně jinak…
Co tím myslíte?
Den před soutěžní prezentací
onemocněl můj prezentační tým
a já ve třídě oznámila odstoupení
ze soutěže. A nastala zajímavá věc
– žáci, jejichž jména jsou postrachem
školy, konstatovali, že to nepřichází
v úvahu a že prezentaci provedou sami.
Odvedli skutečně dobrou práci, do které dali
srdce. Do finále jsem se sice nedostala, ale
soutěžní komise mě doporučila na udělení Matematického Ámose.

CO JE TO ZLATÝ ÁMOS?
Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele Česka. Žáci přihlašují učitele od října do prosince. Přihláška musí obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta, popis jedné společně prožité příhody a podpisy sta osob, kteří s přihláškou souhlasí. V lednu
a únoru probíhají regionální kola, v nichž žáci před
porotou obhajují navrženého učitele nebo učitelku.
Pak následuje semifinále, jež se koná na ministerstvu
školství a účastní se ho postupující pedagogové z regionálních kol prezentující před porotou svou cestu
k titulu „školní Ámos“. Finále se účastní nominovaní
pedagogové spolu se svými žáky. Absolvují tak celkem čtyři soutěžní úkoly, z nichž dva jsou tajné a dva
veřejné, a sice samostatné vystoupení nominovaného
pedagoga a dále jeho společné vystoupení se žáky.
Slavnostní korunovace se koná následující den na
Kantorském bále. Souběžně se Zlatým Ámosem se
udělují i další ocenění – Dětský Ámos, Ámos sympaťák, Média Ámos, EKO Ámos a Ámos fyzikář, chemikář a Matematický Ámos. Celou anketu pořádá občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. (zdroj: wikipedia.org)
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A zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu si vás ze tří uchazečů skutečně vybrali.
Na základě jakých kritérií?
To sama nevím, ale prozradili, že se byli na mě
tajně podívat při vyučování. To mě ani nepřekvapilo, moje hodiny navštěvuje hodně lidí, například z pedagogické fakulty, studenti i začínající učitelé.
Co jste všechno kromě titulu
získala?
Obdržela jsem diplom, šerpu Matematický Ámos
2014/2015 a dárek, krásný
šátek. Ale hlavně nám ministerstvo zaplatilo zájezd pro
dvě třídy do iQLANDIA Liberec. To jsem kvitovala s povděkem, protože ne všichni rodiče by
si to mohli dovolit. A navíc právě děti
měly s mojí nominací nejvíce práce.
Nebylo vám zpětně líto, že jste se nedostala
do finále?
Ani ne. Paní učitelce, která vyhrála, jsem to
přála. A upřímně, kdybych se ve finále ocitla,
měly by to naše děti hodně těžké. V podstatě
všichni finalisté pocházeli ze středních škol
a jejich školní týmy by ten náš z 9. třídy zřejmě
převálcovaly. Ty dva, tři roky rozdílu ve věku
hrají velkou roli, středoškoláci se umí ve světě
lépe pohybovat než žáci školou povinní.
Jaké předměty ve škole vyučujete?
Vystudovala jsem matematicko-fyzikální fakultu. Nejraději mám fyziku, je dynamická, v ní to
bouchá a hoří… (směje se).
Děti se mi v hodinách fyziky občas leknou,
což v matematice moc nehrozí. Navíc se jí spíše bojí a rodiče kvůli ní zbytečně prudí, zvláště
když se jejich potomek chce dostat na střední
školu. Fyzika je v tomhle ohledu volnější, je
hodně o pokusech, protože chci, aby děti pochopily principy. Nemusí až tak umět rovnice
a vzorečky, ty si vždycky najdou.
Už se vám nějaký pokus nepovedl?
Samozřejmě, těch bylo… Taky jsem už hořela.
Mám například moc ráda pokusy s dynamikou

kapalin, protože pravidelně někdo z dětí neudrží hadičky a celá třída je zlitá. Děti pískají, že
jsou celé mokré a co jim na to doma řekne maminka… (usmívá se).
Rodiče si už zvykli, že děti chodí z mých hodin špinavé, protože jsme třeba dělali pokus,
který nedopadl přesně podle předpokladů.

„Děti mají rády,
pokud se s nimi jedná
otevřeně a upřímně.“
Používáte ve fyzice speciální pedagogické
pomůcky, nebo si vystačíte s běžně
dostupnými?
Dokonalé pomůcky svazují dětem imaginaci.
Nejraději proto předvádím takzvané kuchyňské
pokusy – s mixérem, se solí, s olejem. Děti je
pak mohou doma nadšeně ukazovat rodičům.
Jen od osmé třídy výš říkám školákům, ať je
ani nenapadne doma experimentovat
s elektřinou.
Fyzika tedy ve vašem podání vypadá jako
hravá a zábavná záležitost. Týká se to i matematiky, která u mnoha žáků budí děs
v očích?

rozhovor

■ MATEMATICKÉHO ÁMOSE Martinu Hudecovou (s kyticí) čekalo před školou slavnostní uvítání. Foto: Škola Kavčí hory
Bohužel, matematika je kapitola sama o sobě.
Podle mých zkušeností mnoho dětí dosáhne
svého matematického stropu na začátku či
v průběhu osmé třídy, tedy v momentě, kdy se
do vyučování zařazuje více abstrakce. Dokud
se pracuje s čísly, není to až tak hrozné a školáci, kteří matematiku berou jako nutné zlo, se
dokáží vybičovat k nějakým výkonům. Jakmile
nastoupí abstrakce, je to pro ně španělská vesnice a oni to vzdají. A ambiciózním rodičům
tím přidělají velké vrásky.
Co s tím lze udělat?
Změnit učební osnovy. To, co se dnes probírá
v 9. třídě, se dříve vyučovalo až na střední škole. Do ní nastoupili mladí lidé s přibližně stejnými zájmy a studijními předpoklady.
Ale já mám v 9. třídě minimálně půlku dětí,
které nyní probíranou látku nikdy nebudou
v životě potřebovat. Jdou na učňáky, na umělecké školy a podobně. A já z nich musím dostat maximum, protože to osnovy vyžadují.
Mnoho z nich se ‚kouslo‘ a učily se kvůli mně,
protože jsem jejich třídní učitelka a nechtěly
mne zklamat. Byla to oboustranně těžká práce, hlavně pro děti, a svým způsobem
zbytečná.
Neustálé posouvání hranic, kdy začít s jakou
látkou, omezuje prostor na samotnou výuku
a nemáme čas dětem ukázat, v čem je matematika hezká. Děti k ní pak nezískají vztah.

Vyučujete už dlouho, a máte tedy dostatek
zkušeností. Jací jsou podle vás dnešní školáci? Jsou skutečně horší a drzejší než například před dvaceti lety?
Podle mne jsou děti stále stejné a mají rády, pokud se s nimi jedná otevřeně a upřímně.
A to i v nepříjemných záležitostech. Když jsem
naštvaná, musí to na mně poznat. Tohle podle
mne dnes ve výchově chybí. Vztahy v rodinách
jsou pro děti po emoční stránce často nečitelné.
Nevyznají se v nich a na základě stádního chování pak přejímají návyky, které vidí kolem sebe. A z toho my, učitelé, zase nemáme radost.
Pokud máte čas, u jakého koníčku si nejlépe
odpočinete?
Já každou chvíli dělám něco jiného (úsměv).
Miluji astronomii, velice ráda pozoruji noční
oblohu, dokonce jsme si s manželem pořídili
speciální dalekohledy a jezdíme za Prahu pozorovat hvězdy. Manžel se synem také modelaří
a společně jezdíme na soutěže letadýlek a robotů. Ale největší relax mi asi přináší zahrada
u nás doma v Cholupicích.
I když nejste z Prahy 4, jak na vás naše
městská část působí?
Jako krásná kontrastní čtvrť. Jsou tu vysoké mrakodrapy na Pankráci a pak klidné nábřeží v Podolí. Místní i turisté mohou v jedné části Prahy pocítit různou atmosféru a to mi přijde unikátní.

CO NAPSALI ŽÁCI
O MARTINĚ HUDECOVÉ?
Charakteristika:
Paní učitelka Hudecová
je jedna z největších
osobností, kterou jsem
měl možnost kdy potkat.
Učí matematiku a fyziku,
a to velmi strhujícím
způsobem. Učivo prokládá pokusy, které jsou
většinou velmi zajímavé.
Učí nás tím způsobem,
že si většinu hodiny povídáme a ona se nám snaží vysvětlit učivo. A protože
vše vysvětluje velmi srozumitelně, tak není příliš těžké
zvládat testy. Paní učitelka je zároveň metodik prevence, takže nám vymýšlí různé akce.
Příhoda:
S paní učitelkou máme spousty zážitků, a to nejen
z výletů, ale i z hodin. Když jsme na výletech, tak se
k nám nechová jako k žákům, ale spíš jako k sobě
rovným. Každá akce, na kterou jdeme, se nese ve velmi přátelském duchu. Když jsme byli na škole v přírodě, vyrazili jsme na výlet k hradu Bezděz. Cestou zpět
jsem se já a ještě další dva žáci trochu opozdili. A paní učitelka místo toho, aby nám dělala nějakou
„přednášku" o tom, v kolik jsme měli být zpátky, tak
jen řekla: „Tak pojďte na večeři.“ A my jsme zjistili, že
nám důvěřuje.
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společnost
PRAHA 4 RECYKLACÍ
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Praha 4 obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL lze přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Čísla hovoří takto: uspořili jsme 404,35 MWh
elektřiny, 20 016,69 litru ropy, 1 771,50 m3 vody
a 15,46 tuny primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 88,50 tuny CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 351,62 tuny.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilý
vysloužilých monitorů
ušetří
spotřebu energgie potř
třebnou
pr
pro chod
no
notebooku
po dobu
nec
necelých
pěti let.
Všich
Všichni ti,
kteří tříděním
takto zásadně
přispív
přispívají
k ochra
ochraně životního pro
prostředí,
si zaslou
zaslouží obrovský dík.
(red)

PROVOZOVNA PRAHY 4
ZA ROK 2014
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 proběhl další ročník
soutěže Provozovna Prahy 4, ve které občané svými
hlasy rozhodli o nejoblíbenějších provozovnách na území naší městské části.
Nyní vám představujeme vyšehradský restaurant
Kandelábr, který v kategorii Hostinské služby získal
2. místo.
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NA ROZTYLSKÉM NÁMĚSTÍ
PROBĚHL SVÁTEK KULINÁŘŮ
Spořilovský farmářský trh přivítal už podruhé
všechny příznivce z řad amatérských kulinářů.
V rámci celosvětového hnutí Restaurant Day
zde v sobotu 16. května proběhl spontánní festival domácího vaření s názvem Hostina z našich
hrnců. Stánek hnutí Slow Food® Prague poskytl

zázemí dobrovolným účastníkům, kteří se odvážili pohostit sousedy vlastnoručně připravenou
dobrotou. Odborná porota také vybrala nejlepší
jarní spořilovskou nádivku a věcnou cenou odměnila její autorku Petru Tůmovou.
(red)

SPOŘILOVSKÁ NÁDIVKA PETRY TŮMOVÉ
2 veky nakrájené na kostičky, 3 dl mléka, 500 g uzeného
masa nakrájeného na kostky, 2 hrsti spařených a nasekaných
kopřiv, 1 cibule nakrájená na kostičky, 6 vajec, 3 lžíce
slunečnicového oleje + na vymazání formy, 1 stroužek
česneku, prolisovaný, sůl a pepř.
Jednu veku namočte v mléce. V pánvi nechte rozehřát olej a zpěňte
na něm cibulku. Přidejte kostičky z druhé veky a dozlatova je osmahněte. Ve velké míse smíchejte veku namočenou
v mléce s vekou osmahnutou na cibuli. Přidejte uzené maso, kopřivy a česnek. Směs zalijte rozšlehanými vejci
a dochuťte solí a pepřem. Pečicí nádobu vymažte olejem a nalijte do ní připravenou směs. Pečte při teplotě 180 °C
po dobu 30 až 40 minut. Dobrou chuť!

MEDIÁTOR POMŮŽE VYŘEŠIT (NEJEN) RODINNÉ SPORY
Řešíte majetkový, pracovní, spotřebitelský nebo
rodinný spor? Trápí vás sousedské spory? Potřebujete seznámit s právní úpravou takové věci a vyřešit vaši záležitost rychle, levně, odborně a bez zdlouhavých soudních řízení? Pak využijte zákon o mediaci.
„Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů, jenž se zrodil ve Spojených státech amerických a do českých zemí přišel z evropských vyspělých demokratických států - Velké Británie,
Francie a Německa,“ vysvětluje právnička
a specialistka pro rodinnou mediaci Lenka Bašková, na kterou se mohou obracet naši občané.

UŠETŘÍTE PENÍZE
Dosavadní zkušenosti z výše uvedených států
potvrzují, že se díky mediaci vyřeší zhruba
70–80 % všech sporů, a to během několika dnů
či týdnů v závislosti na složitosti věci, a finanční náklady jsou přitom oproti soudním projed-

náváním několikanásobně nižší. „Zapsaný mediátor je nestranný odborný pomocník, který
ošetří emoce a pomůže vám vyznat se ve sporu, obnovit vzájemnou komunikaci a nalézt
oboustranně přijatelné řešení celé záležitosti,“
dodává Lenka Bašková. Zvlášť významná je
mediace při rodinných sporech, které jsou pro
člověka nejvíc zatěžující. Díky ní vyřešíte rychle, levně a komplexně rozvod, a to včetně majetkového vypořádání a péče o nezletilé děti,
mezigenerační konflikty, dědické spory, spory
z oblasti bydlení a další neshody.
Pokud má mediátor navíc právnické vzdělání,
seznámí vás také s právní úpravou sporu a při
hledání řešení dbá na soulad s příslušnou právní
úpravou. Výsledkem mediace je písemná, oboustranně přijatelná dohoda, jenže má za určitých
okolností váhu pravomocného rozsudku. Info na
www.mediacnikancelar-praha.cz.
(red)

společnost

HABROVKA PŘÁTELSKÁ
RODINĚ SE LETOS VYDAŘILA

NÁSILÍ NA DĚTECH
SE ČASTO DOPOUŠTĚJÍ
PŘÍBUZNÍ!

Na konci května se v příjemném prostředí zahrady u kostela sv. Františka z Assisi
uskutečnila v pořadí již čtvrtá akce mezigeneračního setkání, kterou uspořádala
MČ Praha 4 pod názvem Habrovka přátelská rodině.
Počasí se skutečně vydařilo a návštěvníci se jen
hrnuli. Akce se zúčastnilo přes 300 lidí, z toho
více než 220 dětí, dále maminky či rodiny s malými dětmi a senioři. Pro nejmenší byla připravena soutěžní stanoviště, skákací hrad, malování
na obličej a tvůrčí dílna, potěšilo je také vystoupení kouzelníka Michala. Rovněž senioři se zú-

častnili zajímavých soutěží, ve kterých si vyzkoušeli znalosti o Praze 4, ale také jak znají
česká přísloví a umí luštit křížovku. Děti i starší
soutěžící získali za splnění úkolů zajímavé ceny,
k dobré pohodě přispěla hudební skupina
Nanovo.
Velký zájem vzbudila letošní novinka přátelského setkání, kultovní vikingská hra Mölkky,
která je oblíbená především ve Finsku. Venkovní
hru, při níž hráči hází kolíkem na očíslované kuželky a body se sčítají, si vyzkoušely celé rodiny
a stranou nezůstali ani naši senioři. „Letošní akce se opravdu vydařila,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice) a dodává: „Velice
mne potěšila hojná účast seniorů a maminek
s kočárky. Zahrada u kostela na Habrovce má
úžasnou atmosféru a jsme rádi, že jsme zde
mohli být.“
(red)

■ SEVERSKÁ HRA MÖLKKY vyzkoušela ši-

■ SENIOŘI SI PROVĚŘILI vědomosti

kovnost mladých i starších hráčů. Foto: Zdeněk Kříž

o Praze 4 v zábavném kvízu. Foto: Zdeněk Kříž

Ilustrační foto: kleanwa.com

Fyzického, psychického a sexuálního násilí na dětech
se v Česku dopouští nejčastěji někdo z rodiny dítěte
nebo z jeho nejbližšího okolí. Vyplývá to z dvacetileté
praxe Dětského krizového centra (DKC), sídlícího
v Michli, které pomáhá dětem trpícím syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
(tzv. syndrom CAN: Child Abuse and Neglect).
Podle Rady Evropy a mezivládní organizace usilující
o dodržování lidských práv a svobod je sexuálnímu
násilí v Evropě vystaveno každé páté dítě. Praxe ukazuje, že sexuálního násilí na dětech se nejčastěji dopouští někdo z rodiny nebo jejího okolí. „Valná většina
případů zůstane skryta. Sexuálním zneužíváním jsou
ohroženy už děti ve věku 3 až 6 let. Dle statistik Dětského krizového centra jsou pachatelé sexuálního zneužívání ze 62 % osoby z rodiny a z 27 % lidé z blízkého okolí. V případech fyzického týrání se dokonce jedná o členy rodiny z 93 % a u psychického týrání
94 %,“ shrnuje dvacetiletou statistiku Zora Dušková,
klinická psycholožka a ředitelka DKC.
DKC v rámci své činnosti rozšiřuje služby. Jednou
z nich je i okamžitá krizová pomoc pro děti a mladistvé a zároveň šíření preventivních materiálů týkajících
(red)
se řešených témat ve formě komiksů.
Kontakt: Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250/21,
141 00 Praha 4 – Michle, e-mail: dkc@ditekrize.cz.

V KRČI ZAHÁJILO ČINNOST CENTRUM QUEER PAMĚTI
Cílem pilotního provozu Centra queer paměti je poskytovat zázemí pro
práci na zaznamenávání paměti starších LGBT (osoby s menšinovým sexuálním zaměřením – pozn. red.), výzkum LGBT dějin a uchovávání sbírek z této oblasti. Centrum také slouží jako prostor pro prezentaci těchto
výsledků veřejnosti a v neposlední řadě bude místem pro setkávání LGBT
seniorů a seniorek. Provozovatelem centra je Společnost pro queer paměť.
„Naším cílem je vybudovat postupně instituci podobného významu pro
LGBT komunitu a širokou veřejnost, jakou mají již zavedená historická
pracoviště v zahraničí, například Schwules Museum v Berlíně nebo
QWien ve Vídni,“ uvedl člen Společnosti pro queer paměť Radek Miřácký.
Slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci radnice Prahy 4, která
společně s hl. m. Prahou a soukromými mecenáši centrum podpořila.
„Máme radost, že naše městská část mohla podpořit vznik prostoru pro
setkávání společenství lidí, jehož paměť je z definice velmi mnohotvárná, barevná,“ uvedla radní Adéla Gjuričová (Trojkoalice).
Centrum queer paměti najdete v ulici Na Strži 40, otevírací hodiny pro
veřejnost jsou v pilotním provozu v pátek od 17.00 do 20.00 hod. Info na
www.queerpamet.cz.
(red)

■ ZÁSTUPCI RADNICE s představiteli Centra queer paměti.
Foto: Pavel Ovsík, pixpo.cz
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ZLATÁ MEDAILE PRO ZŠ POLÁČKOVU

ATLETI ZŠ JIŽNÍ PŘIVEZLI STŘÍBRNÉ MEDAILE

Velkého úspěchu dosáhli miniházenkáři ZŠ Poláčkova na OPEN Cupu
konaném v hale TJ Astra. Nejdříve lehce postoupili ze skupiny a pak vyhrávali jeden zápas za druhým, až získali 1. místo v kategorii 1.–3. r. Členy úspěšného týmu byli: Adéla Kubánková, Matěj Bednář, Bořek Brejcha,
Dmytro Andel, Adam Horáček, Matyjáš Stejskal, Tomáš Talian a David
Loc.
(red)

Úžasného úspěchu dosáhlo družstvo mladších žáků ZŠ Jižní v atletických
závodech „O pohár rozhlasu“. Po vítězství v obvodním kole se kluci z Jižní
s celkovým počtem 4 708 bodů nominovali do pražského kola, které se konalo v Edenu. Ani tady nezaváhali a se ziskem 4 800 bodů opět zvítězili,
čímž se jim otevřela cesta do republikového finále. Spolu s Jižní, která postoupila jako šestá, se nominovali ještě závodníci z Olomouce, Třince, Berouna, Opavy a Vrchlabí. Když naši reprezentanti zjistili, že bodový rozdíl
mezi týmy na 3. až 6. místě je pouhých 20 bodů, rozhodli se zabojovat ze
všech sil o medaile. Všichni jako jeden muž se ve svých disciplínách od
pražského kola opět o něco zlepšili nebo vyrovnali svá maxima. A obrovské
úsilí se vyplatilo. Celkově se přehoupli přes čtyři týmy a s bodovým ohodnocením 5 124 bodů skončili stříbrní! Nestačili pouze na favorizované závodníky z Olomouce. Třešničkou na dortu bylo ocenění Jana Patky za naprosto výjimečný výkon v hodu kriketovým míčkem – 82,28 m.
(red)

■ VÍTĚZNÝ TÝM ZŠ Poláčkova. Foto: ZŠ Poláčkova

FOTBALOVÝM PŘEBORNÍKEM
TÝM ZŠ JÍLOVSKÁ
Vybraní žáci 2. a 3. tříd ZŠ Jílovská se zúčastnili fotbalového turnaje
McDonald's Cup na hřišti AFK Podolí. Ve skupině se utkali se ZŠ Nový
Porg a ZŠ U Krčského lesa. Do bojů o stupně vítězů postoupili ze druhého
místa a v prvním duelu finálové skupiny byl jejich soupeřem vítěz druhé
skupiny – ZŠ Poláčkova. Po vítězném zápase následně zdolali po výborném výkonu i celek ZŠ Kavčí hory, a ovládli tak finále. Školu pod vedením
trenéra Milana Jusky reprezentovali: Tomáš Slaný, Michal Žůrek, Vojta
Zeithammer, Nikolas Demmer, Matěj Šilhavý, Jakub Dobrý, Filip Princ,
Jan Hurdálek a Kája Plešková.
(red)

■ FINÁLOVOU SKUPINU ovládlo fotbalové družstvo ZŠ Jílovská. Foto: ZŠ Jílovská
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■ REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO pod vedením učitelek Andrey

Dudrové a Petry Weinholdové: Jan Patka, Marek Lavička, Patrik
Trčka, Ján Dudra, Adam Horecký, Lukáš Bohovyč, Marek Bouší
a Jakub Starý. Foto: ZŠ Jižní

ŠACHISTÉ SK OAZA OBHÁJILI
MISTROVSKÝ TITUL
Je tomu rok, co družstvo SK OAZA Praha senzačně vyhrálo 52. šachové
Zaječice, hrané jako MČR družstev do 15 let, a tím získalo titul, na který
Praha čekala 28 let. Koncem května se prvnímu týmu podařilo triumf obhájit! Pod titulem pro SK OAZA Praha se navždy podepsali Arsenij Anaškin, Michal Jelínek, Filip Nový, Karin Němcová, Kamila Němcová, Zdeněk Lhotský a Anna Lhotská. Šachový klub SK OAZA Praha sídlí v ulici
Jeremenkova 106, nedaleko metra Budějovická. Tréninky převážně pro
děti 5-15 let probíhají každý pátek od 16.00 hodin. Každý, kdo bude mít
chuť si zahrát, je srdečně vítán!
(red)

■ ŠACHOVÝ TITUL opět putoval do Prahy 4. Foto: SK OAZA
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ZAHRADNÍ SLAVNOST ZŠ JIŽNÍ
OSLAVILA OSMÝ ROČNÍK
V areálu ZŠ Jižní se 28. května uskutečnila v pořadí již osmá Zahradní
slavnost. Organizátorům letos konečně vyšlo počasí a za krásného slunečného dne, ze kterého měl upřímnou radost především místní zmrzlinář,
proběhl bohatý kulturní program.
Jako každoročně byly pro návštěvníky připraveny tvůrčí dílny, stánky
s různými dobrotami, program na pódiu i v sálku. Děti a dospělí mohli navštívit kovářskou dílnu, uplést si košík, potisknout trička, vyřezat dřevěný výrobek, vlastnoručně ozdobit keramiku a mnoho dalšího. Veřejnost si pochutnávala nejen na zmrzlině, ale i na klobáskách, chlebíčcích a domácích koláčcích. Hodně živo bylo na pódiu, kde se představili žáci a zájmové útvary, které ve škole působí. Country tance se střídaly s aerobikem, standardními tanci, mažoretkami, street dance tanci a samozřejmě i zpěvem. Příznivci divadla
se sešli v sálku, kde se celé odpoledne prezentovali školáci hrami v českém
a anglickém jazyce. Vyvrcholením programu bylo již tradičně velké taneční
vystoupení žáků 9. ročníků a jejich oficiální rozloučení se školou.
(red)

V ZŠ BÍTOVSKÁ TO HODNĚ PĚNILO
V areálu školy proběhl 5. června Dětský den. O zábavu se postarali žáci
ze sedmých tříd a učitelé. Na programu bylo vystoupení afrických bubeníků s rytmy z Afriky, skákací hrady, malování na obličej, trampolíny, tvarování balonků, soutěže a občerstvení.
(red)

■ HLAVNÍ ATRAKCÍ Dětského dne bylo dovádění dětí v nastříkané

hasičské pěně. Všichni si to moc užili. Foto: ZŠ Bítovská

AREÁL NEMOCNICE SE ZMĚNIL
V DIVOKÝ ZÁPAD
■ MAŽORETKY POTĚŠILY publikum propracovaným vystoupením. Foto: ZŠ Jižní

HISTORICKÝ ÚSPĚCH
PÓLISTŮ STEPP PRAHA
Dlouhých 23 let čekal klub vodního póla Stepp Praha, jehož domácím hřištěm je bazén v Podolí, na první mistrovský titul ČR. V sobotu 16. května
se tento historický úspěch podařil týmu staršího dorostu. Kromě prvního
ligového titulu jde i o premiérové medailové umístění v chlapeckých mládežnických kategoriích. Na titulu se podíleli hráči: Radek Pešek „C“, Prokop Ludvík, Jakov Klučevský, Jindřich Cipra, Václav Raška, Michal Dolenský, David Kočí, Andrej Čudaev, Milan Machulda, Jiří Pihrt, Michal Žáček,
Nikita Tytor, Jan Fiala, Alex Mynář, Prokop Sojka, Eldar Khamidullin a Šimon Hruškovič.
(red)

■ DOROSTENCI Stepp Praha vylovili z bazénů premiérové zlato. Foto: J. Růžička

Téměř 700 dětí, převážně z mateřských a základních škol Prahy 4, navštívilo 27. 5. areál Thomayerovy nemocnice, který se u příležitosti Mezinárodního dne dětí změnil v indiánskou vesnici s totemy. Sestřičky alias kovbojové, indiáni a banditi předvedli dětem, jaké divy se mohou dít v nemocnici, a zábavně a bezbolestně je seznámili se zázračným fungováním lidského těla a medicíny. U Šamana v lékárně si děti připravily léčivé masti
a poznávaly květenu. Jako doprovodný program byl připraven skákací
hrad a střelba na cíl. Policejní koňské „manekýnky“ se po louce projížděly,
byly ozdobou nemocnice a děti velice zajímaly. Kdo byl odvážnější, nechal
se vyvést požárním žebříkem s výhledem za obzor nemocnice, další si
prohlédli a seznámili se s vybavením sanitky a policejního vozu. „Největší
poděkování patří všem zdravotníkům za prezentaci práce jejich oddělení
na stanovištích, ke které přistoupili velmi zodpovědně. Dětský den se opět
vydařil, děti odcházely z nemocnice plny zážitků a s pocitem, že se sem
nebudou bát přijít,“ uvedla Libuše Pešlová, členka Komise zdravotně sociální a rodinné politiky MČ Praha 4, která se akce rovněž zúčastnila. (red)

■ ZÁBAVNÁ AKCE obrousila strach dětí z nemocničního prostředí. Foto: TN
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 9. července oslaví 50 let manželství

MILOŠ A AGNES
NEVAŘILOVI
z Hodkoviček
Všechno nejlepší přejí přátelé.

Dne 13. července oslaví 85. narozeniny

VĚRA SMETANOVÁ
z Braníka
Vše nejlepší, hlavně zdraví
do dalších let,
přeje vnuk Honza.

Dne 8. srpna se dožívá 80 let

BOHUMIL VESELÝ z Krče
Hodně zdraví a pohody přejí
Hanka, Jana a Toník.

Dne 21. srpna oslaví zlatou svatbu

MANŽELÉ KROUPOVI
z Braníka
Dalších pohodových 50 let společného života přejí synové
Štěpán a Pavel s rodinami.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

PODZIMNÍ REKREACE PRO
MILOVNÍKY PROCHÁZEK
Ústav sociálních služeb v Praze 4 pořádá týdenní
(5.–12. 10.) podzimní rekreaci v Benecku, v hotelu Star.
Ubytování je zajištěno v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, balkonem a televizí. Okolí
je ideálním místem pro milovníky procházek a turistiky.
K dispozici je i hotelové wellness centrum. Stravování (plná penze) je připraveno v hotelové jídelně. Ke spokojenosti přispívá i celodenní provoz restaurace. Cena
4 500 Kč je včetně dopravy. Přihlášky: Radka Nováková,
ÚSS-4, Podolská 31, tel. 241 430 640, 241 434 160. (red)

ZNALI JSTE
VYŠEHRADSKÉ JEZDCE?
Vážení čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o pomoc
při výzkumu fenoménu Vyšehradských jezdců. Snažíme
se zejména zjistit, co se o této skupině vyprávělo mezi
lidmi, co bylo známo, jaké informace se ve své době šířily ústním podáním, abychom mohli posléze posoudit,
nakolik to bylo v souladu či v rozporu s tím, jak o nich
informovala dobová média. Napište nám, co o nich víte
a kdy a jakým způsobem jste se o nich dozvěděli. Své
odpovědi můžete posílat na adresu redakce nebo na
e-mail: adam_votruba@nm.cz. Děkujeme.
Historik Mgr. Adam Votruba, Ph. D., pracovník Národního muzea
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PRAVÝM SOKOLEM JE ČLOVĚK CELÝ ŽIVOT
Slova z titulku přesně vystihují Libuši Dutnarovou, která oslavila 90. narozeniny a do Sokola
vstoupila již v roce 1929 v Hostivaři. Kvůli totalitním režimům však Sokol přežíval půl století
jen v myslích svých členů. To se změnilo po roce 1989, kdy se L. Dutnarová stala duší vzkříšení Sokola.
Nová kapitola jejího života se začala psát
v jednotách v Praze 4, kde byla v roce 1998 zvolena náčelnicí Sokola Pankrác a zůstala jí dodnes. Svým životem a přístupem k němu zcela
naplňuje více než stopadesátiletou sokolskou
myšlenku o jedinečném duchu kamarádství
a soudržnosti, hrdosti na svoji zem, být čestným

člověkem a zároveň spojit duševní zdraví s tím
tělesným. Hodně zdraví a svěžesti do dalších let
jí proto přejí sestry sokolky z Pankráce.
(red)

■ LIBUŠE DUTNAROVÁ (v barevném) stála
u vzkříšení Sokola. Foto: archiv

VEČERNÍ ŠPACÍR POMOHL POTŘEBNÝM
V podvečer 22. května se sešlo více než 100 podporovatelů Domova Sue Ryder v Kinského zahradě,
aby vyrazilo na Večerní špacír. Charitativní pochod za důstojné stáří zahájil ředitel pořádající organizace Matěj Lejsal. Krátce také promluvil patron akce herec Jiří Štěpnička a k pochodu zazpíval a přítomné pozdravil zpěvák Matěj Ruppert. Účastníci si ještě před startem akce vyrobili transparenty vypovídající o tom, za koho špacírují nebo že podporují důstojné stáří. Také za startovné obdrželi trička, která bylo možné kreativně doplnit písmenky či obrázky na suchý zip na přední straně. Díky
krásnému počasí
a nadšení všech
špacírujících se
jednalo o velmi
příjemnou akci,
která nabídla kromě zábavy také informace týkající se
poradenství a péče
Foto: DSR
o seniory.
(red)

PRAHA 4 PODPORUJE AKTIVNÍ SENIORY
MČ Praha 4 se velice zaměřuje na podporu aktivních seniorů. Pro tuto cílovou skupinu připravuje různé programy a akce k aktivnímu naplnění jejich volného času. Snahou je poskytnout
velmi pestrou nabídku aktivit, kde si každý najde něco, co by jej zajímalo.
V roce 2014 uspořádala MČ Praha 4 přibližně
100 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 6 000 seniorů. V první polovině roku 2015 se dosud uskuteč-

■ VYHLEDÁVANOU SPOLEČENSKOU akcí je tradiční setkání v KC Novodvorská pod názvem
Neseďte doma, přijďte za námi. Foto: Zdeněk Kříž

nilo již 58 různých akcí za účasti přes 2 250 seniorů. Novinkou letošního roku byl například ples
seniorů, cvičení v solné jeskyni, přednášky z psychologie stárnutí, tanec vsedě, cyklus prohlídek
sakrálních staveb pod názvem Utajené a méně
známé prostory Prahy aj. Velký ohlas měl i jedinečný koncert houslového virtuosa Alexandra
Shonerta, ale též jarní poetický koncert tria Musica Dolce Vita, kde kromě hudby zazněly krásné
verše. Velice se vydařilo setkání s básníkem Petrem Skarlantem, kdy se při skleničce vína povídalo o víně i poezii. Také na druhé pololetí připravujeme zajímavé nové aktivity. Budou to prohlídky Betlémské kaple a Pražské potrubní pošty,
premiérový cyklus přednášek z historie a posezení s harmonikou. Budeme opakovat aktivity,
o které byl velký zájem, například návštěvu Břevnovského kláštera, kláštera Emauzy, Bílkovy vily,
Trojského zámku a dalších. Rovněž připravujeme
zajímavé koncerty a taneční odpoledne. Ze sportovních akcí to bude oblíbený turnaj ve stolním
tenise a bowlingu a na podzim připravujeme zahájení počítačových kurzů.
(red)

senioři

ADOLF BORN OSLAVIL 85. NAROZENINY
■ ČESTNÝ OBČAN MČ PRAHA 4 ADOLF BORN oslavil v červnu 85. narozeniny. „Žádný
speciální dárek nechci, jsem spokojen, když mi to myslí, chodí a jezdí,“ svěřil se nám vitální výtvarník. V Podolí bydlí již 30 let a žije zde rád, byť automobilový provoz v blízké
Jeremenkově ulici
a stavební činnost
nedělají z jeho
bydliště oázu klidu. „Ruch z automobilů mi tolik
nevadí, ale výstavba zřejmě přinesla zkázu místním spokojeným
veverkám.
Pokácely se tu
stromy a ony jsou
pryč, zřejmě se
odstěhovaly někam jinam,“ přidal aktuální postřeh muž, kterému přišel osobně
pogratulovat
i starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek. (md) Foto: vb

KUNRATICE NABÍZEJÍ PŘÍJEMNÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Sousední městská část Praha–Kunratice provozuje dům s chráněnými byty, kde mají přednostní právo ubytování jak místní, tak občané z Prahy 4. Je určen seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří jsou soběstační. Dům s chráněnými byty (57 garsonek o velikosti v rozmezí
34 až 45 m2) stojí v klidné zahradě bezprostředně v sousedství Kunratického lesa. Všechny byty
jsou bezbariérové, vybaveny kuchyňskou linkou
a v předsíni vestavěnými skříněmi. Některé mají
balkony nebo terasy. Ostatní nábytek si pořizují
nájemci sami. Nájemné činí 160 Kč/1 m2/měsíc.
K dispozici jsou dvě velké terasy s posezením

v posledním patře a společenská místnost v přízemí, kde radnice pořádá pro obyvatele domu
různé společenské akce – koncerty a přednášky.
V domě působí správce, který ve všední dny
dováží obědy ze školní jídelny, nebo si obyvatelé
domu nechávají dovážet obědy od soukromé firmy. Dále je zde rehabilitace (na předpis lékaře
hrazená pojišťovnou), kadeřnictví a pedikúra.
Poslední dvě jmenované služby jsou pro obyvatele domu za dotovanou cenu. Informace a přihlášky u Dany Krejčové, tel. 244 102 215, e-mail
krejcova@praha-kunratice.cz.
(red)

Prázdniny v Centru Elpida
Letní angličtina
7. 7. – 25. 8. úterky a čtvrtky v různých časech
1x týdně 90 min.
Cestovatelský seminář
8. 7. 9.00–12.00 hod.
Vše potřebné k naplánování výletů a dovolené. Google
mapy, nejlepší stránky s last minute zájezdy a letenkami. Cestovatelské informace.
Výtvarná dílna s arterapeutickými prvky
Úterky 21. 7., 4. 8. a 18. 8. 14.00–15.30 hod.
Rodokmen na internetu
22. 7. 9.00–12.00 hod.
Jednoduše v programu MyHeritage.

Elpida, Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)

Začínáme s tabletem
Tablet akademie s O2
13.–17. 7. Po až pá 11.30–13.30 hod.
27.–31. 7. Po až pá 11.30–13.30 hod.
24.–28. 8. Po až pá 9.00–11.00 hod.
V rámci letní akce se naučíte základům práce s tabletem. Rozsah: 5x 120 min.
Cyklojízda
Nenáročný kolektivní cyklozážitek pro každý věk.
Čtvrtek 20. 8., sraz v 9.30 hod. před Elpidou.
Právní minimum pro seniory
Středa 15. 7. 9.00–10.30 hod.
Nájemní smlouva
Středa 12. 8. 9.00–10.30 hod.
Závěť a dědické řízení

POČÍTAČOVÉ
A JAZYKOVÉ KURZY
ODSTARTUJÍ V ŘÍJNU
I v letošním roce schválilo zastupitelstvo MČ Praha 4 finanční částku na pořádání počítačových kurzů pro seniory a počítačových a jazykových kurzů
pro maminky na mateřské či rodičovské dovolené.
Kurzy se uskuteční cca od poloviny října, zápisy
budou koncem září. Podrobnosti a konkrétní termíny
uvedeme v zářijovém čísle časopisu Tučňák a na seniorwebu a familywebu MČ Praha 4.
Nabízíme seniorům a maminkám zajímavé možnosti vzdělávání šité na míru, které jim umožní lépe
se orientovat ve světě počítačové komunikace či si
(red)
zopakovat a procvičit cizí jazyk.

PRAHA 4 HOSTÍ
DECHOVKU PODESÁTÉ!
Oblíbená náplň pražského kulturního léta na čtyřce,
soutěžní přehlídka „Praha 4 hostí dechovku“, slaví
malé jubileum – letošní ročník bude již desátý! Jubilejní akce bude vlastně malou přehlídkou vítězů,
která se uskuteční v rámci jediného koncertu v sobotu 18. července – vystoupí na něm první a poslední držitel putovního džbánu: Pražští muzikanti
Milana Bašty a Fryštácká Javořina s kapelníkem
Radkem Gajdošíkem.
Koncert se uskuteční od 14 hodin ve velkém sále
Kulturního centra Novodvorská. Jeho průběh zpestří
již třetí ročník u muzikantů i publika oblíbeného
projektu „Filharmonici hrají dechovku“, v jehož
rámci se představí špičkoví muzikanti České filharmonie a orchestru FOK s pozitivním vztahem k dechovce. Díky podpoře městské části Praha 4 a dalších partnerů je tradičně vstup volný!
(red)

PLAVENKY V PRODEJI
I BĚHEM PRÁZDNIN
Od 15. června jsou v informačních centrech městské
části Praha 4 (vyjma IC Kunratice) opět v prodeji
plavenky do plaveckého bazénu v Podolí. Zvýhodněné vstupenky jsou určeny seniorům starším 63 let a
letos nově též držitelům ZTP průkazů, podmínkou je
trvalý pobyt na území MČ Praha 4.
Plavenky se budou prodávat rovněž během července
a srpna. Při prvním nákupu bude seniorům zdarma
vystaven plavecký průkaz. Při každém dalším nákupu se zájemce musí tímto průkazem prokázat a nákup bude zaznamenán označením v příslušné kolonce v plaveckém průkazu. Každý senior a držitel ZTP
průkazu může tímto způsobem získat dvě plavenky
v daném měsíci. Plavenky jsou určeny pouze pro držitele plaveckého průkazu a budou prodávány do
vyčerpání jejich počtu, zakoupené se již nevykupují
zpět!
(red)
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KULTURNÍ
CENTRUM
NOVODVORSKÁ

kalendáriumnaprázdniny

KAM V LÉTĚ VYRAZIT ZA ZÁBAVOU A SPORTEM?
NORDIC WALKING POKRAČUJE
Každý čtvrtek od 15 hod., sraz u restaurace U Labutě.
Určeno pro obyvatele MČ Praha 4 nad 50 let, účast zdarma včetně zapůjčení holí.

CVIČENÍ V PARKU NA PANKRÁCI
Praha 4 ve spolupráci s cvičitelkou Vlastou Pechovovou pořádá tradiční cvičení Taiji – TIME out DOOR. Cvičení je rozděleno na ranní a večerní, probíhá v parku Na Pankráci ve
středu. Ranní cvičení – od 9.00 do 10.30 – je určeno pro
seniory a ženy na mateřské. Večerní cvičení – od 18.00 do
19.30 – pro dospělé, mladší a střední věkové generace. Informace na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma.
Termíny cvičení: 8., 22. a 29. 7.; 5., 12. a 26. 8.

KONCERT V KAPLI
Ve čtvrtek 16. 7. od 16 hod. vystoupí v nemocniční
kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici kytarové trio
Altera Pars (ve složení Daniel Amcha, Ondřej Čihák a Ladislav Trylč). Hudebníci představí nezvykle širokou škálu
hudebních žánrů od děl klasických i současných autorů
přes populární a filmové melodie až k autorské tvorbě jeho
členů. Vstup zdarma.

PROGRAM CENTRA DAJÁNA
7. 7. – 31. 8. Jóga pro zdraví
Každé úterý v 19 hod. si můžete protáhnout tělo v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra Pankrác.
Certifikovaná cvičitelka Iva Fričarová vás provede všemi
cviky a pozicemi (ásánami), správným jógovým dýcháním,
relaxací i meditací. Kapacita je omezená, rezervace na tel.:
732 158 898. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác
(hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

1. 7. – 31. 8. Hudebně-cestovatelské léto
Cyklus večerů s cestovateli a hudebníky, kteří se podělí
o své zážitky z cest po exotických zemích celého světa
a k tomu i něco zahrají. Termíny jednotlivých večerů budou
upřesněny na www.dajanapraha.cz, začátky jsou vždy
v 19 hod.
3.–6. 7. Malá hudební dovolená
Víkendový seminář v Jizerských horách, kde vás muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Info na www.dajanapraha.cz
13. 7. 18.00–21.00 hod.
Meditace a přednáška Břetislava Báťka
Slovem řízená a hudbou podbarvená meditace se zesíleným energetickým polem skupiny. Rezervace míst na tel.
776 112 362 nebo e-mailu breetabatek@seznam.cz.

Z AKCÍ DOMOVA SUE RYDER
14. 7. 15.00 hod. Komorní koncert Dua Aurette
Obsazení: Lucie Rozsnyó (soprán) a Katalin Ertsey (loutna,
theorba). Program v kapli Domova Sue Ryder, jedinečná hudební exkurze do 16. a 17. století. Nejpopulárnější skladby
autorů J. Dowlanda, G. Cacciniho, C. Monteverdiho a dalších.
Vstupné dobrovolné (doporučené 90 Kč), senioři a studenti
30 Kč. Koncert se uskuteční za přispění MČ Praha 4.
10. 6. – 25. 7.
Expedice 53 – charitativní jízda s příběhem
Charitativní jízda pro důstojné stáří a pro lidi s roztroušenou sklerózou. Až do 25. 7. můžete podpořit zvláštní
prázdninovou jízdu napříč Českou republikou, kterou pořádají Radka a Ota Kulhánkovi. Navštíví 52 míst, kde se na-

rodili klienti Domova Sue Ryder. A nejen to. Více informací
na www.darujme.cz/expedice53.

CENTRUM DĚTSKÉHO ÚSMĚVU POŘÁDÁ ZÁPIS
V prostorách Centra dětského úsměvu, Hvězdova 19/1594,
se 1. a 2. července (16–18 hod.) koná dodatečný zápis dětí na příští školní rok 2015/2016. Info: tel. 731 464 040,
e-mail: Centrum.DU@seznam.cz, www.centrumdu.cz.

NABÍDKA KLUBU ZDRAVÍ
Každý čt (2., 9., 16., 23. a 30. 7.) 10.00 hod.
Rehabilitační cvičení MUDr. Smíška. Pro odstranění bolestí
zad i kloubů a na zpevnění těla. Vhodné i pro začátečníky.
Instruktorka Zdenka Hoffmanová ze Život a zdraví. Pro seniory 50% sleva, tj. 50 Kč. Novodvorská 12 (vedle Eltoda).
Bus 197, 215 – zast. Nové Dvory. Info a rezervace
733 761 059, www.radostnyzivot.eu.
Po 20. 7. 16.30–18.00 hod.
Dětské hrátky a etické dílny
Zábavné i poučné odpoledne, vhodné pro děti od 5 do
11 let. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (bus z Kačerova 106,
121, 139, 196, zast. Sulická). Rezervace: Zdenka Hoffmanová, tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.
Út 21. 7. 18.00–19.30 hod.
Jak se orientovat ve výběru zdravých potravin
Správný jídelníček a návody pro nakupování. Přednáší autor: Roman Uhrin, lektor a koordinátor o. s. Život a zdraví.
Klub zdraví Lhotka. Vstupné dobrovolné.

VYUŽIJTE ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
Přehled přes léto otevřených školních hřišť
na www.praha4.cz.

Dům dětí a mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz

Nabízíme studium seniorům
v zimním semestru (zahájení říjen)
Virtuální univerzity třetího věku
(témata: Etika jako východisko z krize
společnosti nebo Pěstování a využití
jedlých a léčivých hub)

6.–10. 7. Simpsonovi poznávají
svět – tábor v areálu Vltavanů 229
7.–10. 7. Tábor pro předškoláky
v Hobby centru 4, pro děti od 3 let
7.–10. 7. Výprava za Kelty a irské
tance v Hobby centru 4, pro děti
od 7 let

Na letní prázdniny jsme připravili pro všechny kluky a holky bohatou nabídku letních táborů.
Poslední volná místa jsou:

13.–17. 7. Výprava za Kelty a irské
tance – tábor v areálu Vltavanů 229,
pro děti od 7 let

2.–11. 7. Cyklistický a modelářský
letní tábor ve Skryjích u Rakovníka,
pro děti od 8 let

20.–24. 7. Zapomenutý orchestr
Snivců – tábor v areálu Vltavanů 229,
pro děti od 8 let

18.–25. 7. Letní tábor s tancem
ve Skryjích u Rakovníka, pro děti
od 7 let

20.–24. 7. Lezecký tábor – tábor
v areálu Vltavanů 229, pro děti od 7 let

Volná místa na příměstských
letních táborech v Praze:
29. 6. – 3. 7. Poznáváme tajemnou
Prahu – tábor v areálu Vltavanů 229,
pro děti od 8 let
29. 6. – 3. 7. Hudební tábor v Hobby centru 4, pro děti od 8 let

27.–31. 7. Hudební tábor v Hobby
centru 4, pro děti od 8 let
3.–7. 8. Herecký tábor v Hobby
centru 4, pro děti od 7 let
3.–7. 8. Asterix, Obelix a jejich tajuplný svět – tábor v areálu Vltavanů 229, pro děti od 6 let

10.–14. 8. Cesta na ostrov Mada29. 6. – 3. 7. Tábor pro předškoláky gaskar – tábor v areálu Vltavanů 229,
pro děti od 6 let
v Hobby centru 4, pro děti od 3 let
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vzdělání

PODANÁ RUKA CIZINCŮM ŽIJÍCÍM V PRAZE 4
V letošním roce bude Úřad městské části Praha 4 ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o. p. s., realizovat projekt s názvem „Žijeme na Čtyřce společně“, který je
zaměřen na podporu integrace cizinců.
Projekt je spolufinancovaný z dotace Ministerstva
vnitra ČR a obsahuje dvě základní aktivity. První
z nich je zpracování analýzy situace cizinců žijících
na území MČ Praha 4. Podle statistik MV ČR je tu
k 1. 1. 2015 přihlášeno ze zemí mimo EU celkem
14 986 osob, což je nejvíce ze všech pražských
městských částí. Mezi tři nejpočetnější skupiny žijící v Praze 4 patří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.
Doposud však o nich chyběly bližší informace a ani
neproběhlo důkladnější mapování situace migrantů. Z tohoto důvodu odborná agentura provede
analýzu, která poskytne základní informace. Ty budou následně využity k formulaci integračních
opatření a jejich účinnému zacílení na skupiny cizinců ze třetích zemí do dalších projektů.
Druhý dílčí projekt „Češtinou k integraci“ se zaměří na výuku českého jazyka pro cizince žijící na
území Prahy 4. Znalost jazyka je základním předpokladem pro komunikaci se spoluobčany, tedy pro

socializaci a život v místě nového bydliště. Realizátorem kurzů bude Integrační centrum Praha, o. p. s.
(dále jen ICP), které bylo založeno Magistrátem
hl. m. Prahy a sídlí i působí v Praze 4 od roku 2012.
ICP uspořádá tři bezplatné kurzy českého jazyka, každý v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Budou
probíhat od září do prosince 2015 dvakrát týdně
v podvečerních hodinách ve školních prostorách
nedaleko stanice metra C Budějovická, a to v ZŠ
Poláčkova a ZŠ Bítovská. Kurzy budou mít začátečnickou úroveň a je nutné zaplatit vratnou zálohu
500 Kč.
Pokud jste cizinec nebo cizinka žijící v Praze 4,
můžete se zapsat do následujících kurzů:
Kurz pro slovansky hovořící:
Po a st 17.00–18.30 h., ZŠ Bítovská

■ PROJEKT ČEŠTINOU K INTEGRACI pomů-

že cizincům žijícím v Praze 4 naučit se náš
rodný jazyk. Ilustrační foto: ICP
Kurz pro neslovansky hovořící:
Út a čt 17.00–18.30 h., ZŠ Poláčkova
Kurz pro vietnamsky hovořící:
Út a čt 19.00–20.30 h., ZŠ Poláčkova
Na kurzy se registrujte prostřednictvím
e-mailu: praha4.info@icpraha.com nebo
tel.: 775 771 944. Kapacita kurzů je omezená, proto
se registrujte co nejdříve!

Các khóa học tiếng Séc
cho người nước ngoài

Courses of Czech language
for foreigners

Курсы чешского языка
для иностранцев

Năm nay, ủy ban thành phố Praha 4 thực hiện dự
án “Chung ta sống cùng nhau ở Praha 4” vơi mục
đích là hỗ trợ người nước ngoài hội nhập vào xã
hội trên lãnh thổ Praha 4. Một phần của dự án
này là các khóa học tiếng Séc cho người nước
ngoài. Tổ chức mà thực hiện các khóa đó là
Trung tâm hội nhập Praha (tiếp theo ICP) – tổ
chức phi chính phủ mà đã được thành lập bởi tòa
thị chính Praha vào năm 2012 và đã hoạt động
trên lãnh thở Praha 4 từ năm đó.
ICP sẽ tổ chức 3 khóa học tiếng Séc, mỗi khóa
kéo dài 50 tiếng học. Các khóa học này đều là
dành cho những người mới học tiếng Séc và miễn
phí; trong tiết học dầu tiên những người tham gia
đóng 500Kč phí dăng ký hoàn lại.
Các khóa học này được định cho thời gian từ
tháng chín đến tháng mươì hai năm 2015, hai
buổi một tuần vào buổi tối tại hai tòa trường học
(ZŠ Poláčkova và ZŠ Bítovská) không xa trạm tàu
điện ngầm „Budějovická“, đường C.
Nếu bạn là người nước ngoài và sống ở Praha 4
thì bạn có thể đăng ký vào các khóa học tiếp theo:
Khóa học cho những người có tiếng mẹ đẻ
Slavic: T2 và T4, 17:00–18:30, ZŠ Bítovská
Khóa học cho những người không có tiếng
mẹ đẻ Slavic: T3 và T5, 17:00–18:30,
ZŠ Poláčkova
Khóa học cho những người nói tiếng Việt: T3
và T5, 19:00–20:30, ZŠ Poláčkova
Các bạn có thể đăng ký vào các khóa học qua
email praha4.info@icpraha.com hay là điện thoại
+420 775 771 944. Số người tham gia có thể tham
dự vào các khóa học bị hạn chế.

The municipal district Prague 4 is organizing this
year the project „We are living in Prague 4 together“, meant to support the integration of foreigners. A part of this project is the offer of courses
of Czech language for foreigners who live in Prague 4. Courses will be realized by Integration center Prague (ICP) – a public benefit organization
founded by the Prague City Council in 2012, and
also active in Prague 4 since then.
ICP will organize 3 Czech language courses,
each lasting for 50 class hours. The courses are intended for beginners and are free of charge; at the
beginning, the students pay a refundable deposit
of 500 Kč. The courses will be held twice a week
during evening hours, from September to December 2015. The classrooms are near station “Budějovická” of line C of the Prague underground –
at the primary schools ZŠ Poláčkova and ZŠ
Bítovská.
If you are a foreigner and you live in Prague 4,
you can sign in for the following courses:
Course for migrants from Slavic languages
speaking countries: Mon, Wed, 17:00–18:30,
ZŠ Bítovská
Course for migrants from non-Slavic languages speaking coutries: Tue, Thu 17:00–18:30,
ZŠ Poláčkova
Course for Vietnamese migrants: Tue, Thu
19:00–20:30, ZŠ Poláčkova
Please register for the courses via email praha4.
info@icpraha.com or phone +420 775 771 944.
The number of students that can attend the courses is limited.

Городская районная администрация Праги 4
реализует в этом году проект на поддержку
интеграции иностранцев «Мы живем на
Праге 4 вместе». Данный проект включает
в себя предложение курсов чешского языка для
иностранцев, проживающих на территории
Праги 4. Курсы реализует Интеграционный
Центр Прага (ИЦП) - благотворительная
организация, учредителем которой является
Мерия г. Прага и которая предлагает свои
услуги на Праге 4 с 2012 года.
ИЦП будет организовать 3 курса чешского
языка для начинающих в размере
50 академических часов. Курсы – бесплатные,
но каждый участник обязан заплатить залог
(возвратный) в размере 500 Kрон. Курсы будут
происходить с сентября по декабрь 2015 года
два раза в неделю в вечернее время в
помещениях 2 начальных школ, находящихся
недалеко от станции метро Ц «Budějovická»
(ZŠ Poláčkova и ZŠ Bítovská).
Если вы иностранeц, проживающий на Праге 4,
вы можете записаться на один из следующих курсов:
Курс для людей со славянским родным
языком: ПО и СР с 17:00 до 18:30, ZŠ Bítovská
Курс для людей с не-славянским родным
языком: ВТ и ЧТ с 17:00 до 18:30, ZŠ Poláčkova
Курс для людей говорящих на вьетнамском
языке: ВТ и ЧТ с 19:00 до 20:30, ZŠ Poláčkova
Pегистрируйтесь на курсы по электронной
почте praha4.info@icpraha.com или по тел.
+420 775 771 944. Количество мест на курсах
ограничено, поэтому в случае заинтересованности
регистрируйтесь как можно скорее.
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GYNEKOLOGIE

Zubní ordinace STYLEDent:

MUDr. Klára Milotová

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

oznamuje svým pacientkám,
ĹDNCKDCM@NQCHMTIDM@MNU¤
@CQDRD5HMNGQ@CRJ /Q@G@

do nově otevřené další ordinace
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213), ČPZP (205)

Tel.: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz

tel.: 272 730 655
www.gynvin.cz

SC-350537/03

SC-350890/01

Ing. Jan Matoušek

ZPÁTKY DO ŠKOLY
29. 8. – 12. 9. 2015

Tel.: 601 588 510
stavby.faraon@seznam.cz

2FHłRYiQtQHPRYLWRVWt
RGKDG\WUçQtDGPLQLVWUDWLYQt 

VWDYHEQtGR]RU
VWDYHEQtUR]SRĀW\

právník & zapsaný mediátor

SC-350809/01

SC-350770/01

SC-350445/04

www.praha4.cz
MARTA Z MICHLE
ŠIJE DEKY RYCHLE

SC-341927/07

SC-350033/01

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-340678/14

Hrošík –

malování a opravy bytů

SGRU\lTwUVXG\_USwZKQJKQUXGZO\Tw
USwZQ_\ªSçTGYZGXsKRKQZXUOTYZGRGIK
UVXG\GUSwZKQG¯SGRU\lTwPO«UJ
¯1è\_QRw`KTwH_ZîVUQRlJQG
VUJRGNU\ªINQX_ZOT

kontakt: 604 376 400

SC-350033/06

SC-350878/01

VéKOPKSKG\_èOYZwSKVKéw
`¯\GOINYZGXªINJKQG¯VURZléî
VXUJKPTU\ªINVKéU\ªIN\ªXUHQî
RKZlVXG^K\¯UHUX[
\KQ\GROZTç[OZU
QXlZQsJUJGIwRNîZ_
šOPKSKVU\RKèKTwO¯`lIRUT_

Pekárenská 4
Praha 4 – Michle
Otevřeno:
Po–čt 700–1700 h.

Tel.: 241 481 465
www.martazmichle.cz

SC-350877/05

ABYCHOM VÁM ZPŘÍJEMNILI
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU,
CHYSTÁME PRO VÁS
DVA FANTASTICKÉ TÝDNY
PLNÉ HER, SOUTĚŽÍ,
ODMĚN A PŘEKVAPENÍ!

ŽIVOT VČEL
Každé úterý od 16.30 h
nabízíme možnost seznámit
se se životem včeliček na
střeše OC Novodvorská Plaza.

SC-341936/07

SC-341921/07

SC-341929/07

Více info na www.plazanovodvorska.cz

SC-341930/07

SC-350051/06

SC-341928/07

PRONAJMU
*$5Éæ29e67É1Ì

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ
LÉTO A PŘÍJEMNÉ
NAKUPOVÁNÍ

v ulici Na Zemance,
Praha 4. /(91Ě
Kontakt: 603 829 792
SC-350069/05

REKONSTRUKCE KOUPELEN
<KDW>dE1W\^dszzdp͘
<s>/dE ZKhDEEz͘
KƐŽďŶşĐĞŶŽǀĄŬĂůŬƵůĂĐĞĂŬŽŶǌƵůƚĂĐĞǌĚĂƌŵĂ͘

dĞů͗͘ϳϳϳϯϭϳϮϳϴ
SC-350423/03

SC-350950/01

Příští číslo vychází 26. srpna,
uzávěrka inzerce je 14. srpna.
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte inzertní
oddělení: Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, e-mail:
renata.cizkova@ceskydomov.cz

www.plazanovodvorska.cz
SC-350185/05
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ptámesezastupitelů...

Podporujete celoplošný zák
DANIEL KUNC, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice
K odpovědi na tuto
anketu jsem se přihlásil coby bývalý
kuřák. A víte, kde
jsem začal kouřit? Ano, tušíte
správně, samozřejmě v hospodě.
Zálibu v kouření jsem našel v době
studia na vysoké škole, ovšem
z průzkumů víme, že s kouřením
Češi bohužel často začínají ještě
v mnohem nižším věku. Právě
v restauracích, v klubech, na zábavách apod. dochází k tomu, že se

mladí učí kouřit jeden od druhého,
že je to zvyk, který přejímají, aby
zapadli do party apod. Nahlédl
jsem do důvodové zprávy k návrhu
zákona o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, který má úplný zákaz kouření
v restauracích zavést: při nedávném průzkumu mezi lidmi ve věku 18–22 let uvedlo 30 % z těch,
kteří začali kouřit před 18. rokem
věku, že kdyby v těchto prostorách
platil zákaz kouření, s kouřením

ZDENĚK POKORNÝ, radní MČ Praha 4, BEZPP
Než jsem usedl na
„plný úvazek“ na
radnici, bylo součástí mé každodenní
práce velké množství schůzek.
Vnímal jsem jako problém najít
v určité lokalitě kavárnu či restauraci, kde se nekouří. Bylo mi dost
nepříjemné přijít na další obchodní schůzku a nést si s sebou kouřový odér. Cítil jsem se vždy v tomto
ohledu kuřáky jaksi omezován.
Z pohledu provozovatelů restaura-

cí však vnímám jako omezení celoplošný zákaz kouření. Proč by si
provozovatel restaurace nemohl
rozhodnout, zda se v jeho provozovně bude, či nebude kouřit? Já si
pak jako zákazník mohu vybrat,
jestli chci jít na oběd do podniku,
kde se kouří. Když pak půjdu večer s kamarády na pivo, asi mi
kouř tolik vadit nebude, ale předem budu mít informaci, že jdu do
kuřáckého podniku. Zákaz kouření
v určitých typech restauračních za-

KLÁRA CINGROŠOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ODS
NE, rozhodně NE.
A neříkám to proto,
že bych se se zapáleným cigárem budila a stejně tak i usínala… Principiálně NE! Převážná většina našich
spoluobčanů je přece svéprávná,
a je tudíž schopna se svobodně
rozhodnout, co je pro ně dobré,
a co ne. Není třeba dobrodinců, co
by rozhodovali za nás (a o nás bez
nás). Pokud si člověk vědomě po-

škozuje zdraví, nechť se to odrazí
na jeho peněžence zvýšenými odvody na zdravotní pojištění a klidně i vysokou cenou tabákových
výrobků. Chce-li vláda mermomocí lidi chránit, ať se zaměří třeba
na kontrolu kvality potravin nebo
ovzduší, zkrátka ať zasahuje tam,
kde má jednotlivec jen minimální
šanci uspět. Ale jinak vždy musí
platit, že svoboda člověka je nedotknutelná. Moje svoboda končí

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Republikou v posledních dnech hýbe
záměr vlády zakázat
plošně kouření
v hospodách, restauracích a barech. Mnozí z vás by rádi věděli,
jak se na to koukám já. Možná tím
někoho nepotěším, ale říkám NE!
Sám jsem nekuřák, ale žijeme přece ve svobodné zemi a o demokracii jsme dlouho bojovali. Pod
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pláštíkem obecného blaha zde začíná plíživý útok na naše svobody.
A jednou z nich je i svoboda vlastníka se rozhodnout, co ve svém
podniku chce, a co ne. Druzí se
pak mohou svobodně rozhodnout,
zda u něj chtějí pracovat či k němu
chodit a přinášet mu své peníze.
Určitě chcete, aby moudrý stát napřed vstoupil tam, kde vám to má
říkat „pane“? To by zanedlouho

by vůbec nezačali. Je spočítané, že
celospolečenské škody způsobené
ničivými účinky kouření na lidské
zdraví zcela převažují nad jakýmikoli finančními efekty z výběru daní. Skvělá zpráva proto je, že zákaz kouření si přeje velká většina
obyvatel, a zákaz má dokonce podporu i mezi kuřáky! Podporuje jej
např. 79 % příležitostných kuřáků,
kteří v kuřáckém prostředí musí
řešit dilema, zda chuti na cigaretu
odolávat, či podlehnout. Navíc ze
zkušeností v zahraničí vyplývá, že

na návštěvnost restaurací zákaz
kouření negativní vliv mít nebude,
spíše naopak. A sníží-li se v Česku
spotřeba cigaret? Bude to jen dobře. Doufejme proto, že tabáková lobby tentokrát prohraje, parlament
zákaz kouření v restauracích
schválí a od 1. 1. 2016 budeme
chodit na pivo do hospůdek bez
kouře.

řízení s sebou přináší problémy.
Již mnohokrát jsem byl svědkem
toho, že před nekuřáckou restaurací postávají skupinky kuřáků
a okolo nich leží množství nedopalků. Když odhlédnu od zmíněného nepořádku, tak v pokročilé
noční hodině nemusí tito kuřáci
ani příliš hlasitě křičet, aby rušili
lidi v blízkých domech. Asi nikoho
nepotěší, že v okamžiku, kdy uléhá do postele, se do ložnice otevřeným oknem line kouř z cigaret doprovázený halasem podnapilých li-

dí. Zastávám názor, že jakákoli regulace, která přinese nějaký extrém, nikdy nebude ideálním řešením. Když zakážeme celoplošně
kouření, kuřáci nezmizí, jenom je
donutíme, aby hledali jinou cestu,
jak se k cigaretě dostat. Musíme
jim nabídnout nějakou alternativu,
přijatelnou pro všechny.

u dveří restaurace, řádně označené co se kouření týče, a tam přesně začíná území svobody jejího
majitele, nesoucího tímto jasným
označením za své rozhodnutí
všechna případná rizika. S tímto
vědomím mě přece nemůže ani ve
snu napadnout chtít po kuřácích,
kteří vstupem do restaurace, stejně jako já, s pravidly majitele souhlasili, aby svou cigaretu uhasili.
Stejně tak se nevrhnu na nekuřáky
a nebudu je nutit okamžitě si za-

pálit… Nebo se mýlím? Anebo
dobře, jsme–li opravdu takoví slaboši, co si nedokážou sami se sebou poradit a musí mít nad sebou
pevnou ruku, pojďme (po vzoru
boje s hazardem) do boje za úplný
zákaz tabáku. Pak jsem tedy
opravdu zvědavá na rozhodnutí
a argumenty vládních finančníků.

mohl přijít i k vám domů a nakonec skončit i ve vaší posteli...
Už se asi zase zapomíná, že platilo
okřídlené „náš zákazník, náš pán“
a majitelé se snažili fungovat podle
přání zákazníků. Proč, když je
v populaci část kuřáků a část nekuřáků, nestačí mít určité podniky
kuřácké a určité nekuřácké, aby si
sami lidé mohli svobodně zvolit,
který podnik si vyberou? Byl bych
rád, kdyby otázka kouření v té kte-

ré provozovně byla pouze na rozhodnutí jejího majitele. Takže shrnuto a podtrženo, i když jsem nekuřák, nepodporuji celoplošný zákaz kouření.

ptámesezastupitelů...

az kouření v restauracích?
JITKA ZYKÁNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09
Dnes už nám připadá divné, jak vysoká
dříve byla tolerance
k nikotinismu – kouřilo se prakticky všude, nezbytnou
rekvizitou schůzí i televizních detektivek byly přetékající popelníky.
A přitom kouření muselo stejně
otravovat nekuřáky, zamořovat
vzduch a zapáchat, škodit zdraví
a způsobovat požáry. Je pravda, že
tolik nelezlo do peněz... Doba se

ale změnila a moderní je nekouřit.
Kuřáci již byli vytlačeni z pracovišť,
veřejné dopravy, kulturních a sportovních zařízení i veřejných krytých prostranství. Jak se postupně
zpřísňovaly podmínky pro provozování restaurací, mnohé z nich vyhradily prostory pro nekuřáky anebo se již staly zcela nekuřáckými
a těch je nyní v České republice kolem 40 %. Nový vládní zákon, který
je právě v legislativním procesu,

PETR HORÁLEK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Osobní svoboda jednotlivce končí tam,
kde začíná svoboda
druhého. Demokracie tudíž neznamená, že každý má
právo dělat cokoliv, zvláště na veřejnosti. Týká se to i konzumace tabákových výrobků, které u nás holduje
asi 30 procent dospělé populace.
Dosud je kouření tabáku v restauracích a hostincích prakticky bez ome-

zení. Provozovatelé sice mají právo
označit svůj podnik za nekuřácký,
ale z důvodu konkurenčního boje se
k tomu většinou neodhodlají. A rozdělení provozovny na kuřáckou
a nekuřáckou část z technických důvodů téměř vždy nefunguje. Od ledna příštího roku tomu zřejmě bude
jinak – kvůli změně zákona připravené ministerstvem zdravotnictví.
Díky silné tabákové lobby (vzpo-

JARMILA MACHOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ANO 2011
Kuřáků je v naší republice asi tak třetina a přitom 80 % populace je pro to, aby
všechny restaurace
a hospody byly nekuřácké. Z toho
mi vychází, že je pro nekuřácká zařízení i 13 % kuřáků. Tolik statistika, o které se z dob mých studií říkalo, že je třetím stupněm lži (lež,
hnusná lež a statistika). Do restau-

rací chodím především o pauze na
oběd a to se tam nekouří. Do hospod a barů výjimečně. Neumím si
však představit posezení s přáteli
večer v hospodě u piva, když se
uprostřed disputace o státoprávním
uspořádání polovina zvedne a jde si
zakouřit ven. Přeruší se diskuze nebo se bude pokračovat ve dvou skupinkách rozdělených podle toho,
kdo kouří, a kdo ne? A jak si hos-

však jde ještě dál a zakazuje kouření ve všech typech pohostinských
zařízení bez výjimky. A nejen kouření klasických cigaret, ale i těch
elektronických, o nichž lékařka Eva
Králíková, erudovaná odpůrkyně
kouření, říká, že nejsou pro okolí
nebezpečné. Takže závěrem – souhlasím bez výhrad se zákazem kouření tam, kde je hlavním účelem
stravování a kam se chodí s dětmi.
Ale jsem na rozpacích, co se týká
malých hospůdek, kaváren, barů

nebo pivnic. Není už té regulace
přespříliš? Nemělo by se v těchto
případech ponechat na vůli majitele
a jeho hostů, co si sami zvolí? Lepší
než zákaz je dohoda zúčastněných.
Dobrý příklad už v Praze 4 máme –
návštěvníci jedné provozovny si
v „referendu“ odhlasovali, že bude
nekuřácká. Funguje to, protože zvítězil zdravý rozum a společná vůle.
Proč by to tak nemohlo fungovat
i jinde?

meňme na vyjednanou výjimku pro
spotřební daň na cigarety při vstupu
do EU) je naše země prakticky jediná v EU (!), která nemá dosud zavedenou restrikci konzumace tabákových výrobků v pohostinských zařízeních. Vinou nebezpečného „pasivního kouření“ to ohrožuje nejenom
nekuřáky, ale i zaměstnance. Dosavadní volnost kouření v hostincích
také podporuje mladé lidi, aby s návykem na tabák vůbec začali. Podle

legislativců má tedy ochrana veřejného zdraví dostat přednost před
právem zapálit si všude cigaretu.
Kritici se obávají poklesu tržeb. Ale
cožpak hostince např. v Německu,
Španělsku nebo Anglii zkrachovaly?
Paradoxně se někdy objevil i růst tržeb, protože nekuřáci mají větší tendenci si objednávat jídlo. Není už tedy na čase skončit se společenskou
diskriminací sedmdesátiprocentní
nekuřácké většiny?

podský zajistí, když už mu tam ti
kuřáci přijdou, aby mu tímto způsobem neutíkali bez placení? Zatím
nevíme, co všechno protikuřácký
zákon, který prošel vládou, a to nejen v ekonomické sféře, bude-li
schválen, udělá. V parlamentu se
už jistě připravují pozměňovací návrhy. Jisté je, že to naši hospodští
nebudou mít lehké. Jsem klasický
tolerantní nekuřák, ale chápu výhrady ostatních nekuřáků, kteří ne-

jsou ochotni ničit si spolu s kuřáky
své plíce za žádných okolností.
Kouření nepatří ke zdravému životnímu stylu, a přestože mám ráda
humor silného kuřáka, pana senátora Jaroslava Kubery, a jeho boj za
svobodné kouření mě baví, jsem
přesvědčena, že nekouřit je zdravé
a moderní a vše, co dokáže snížit
počet kuřáků a nemocí z kouření,
je dobré.

inzerce
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PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz
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... auta pro vás

SC-350830/10

REKLAMA ･ SPORT ･ MARKETING

SportLimited s.r.o.

Váš partner pro reklamu

VÝKUP VOZŮ
ZA NEJVYŠŠÍ
CENY
800 50 00 50

www.sportlimited.cz

www.mamacar.cz
SC-350830/11
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SC-350830/09

GENERÁLNÍ PARTNER
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LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2015
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Foto: Pavel Mára

www.shakespeare.cz
www.ticketportal.cz
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Inscenace Jiřího Menzela | Hrají: Václav Jílek, Petra Horváthová,
Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Lenka Zahradnická, Radúz Mácha /
Tomáš Vaněk, Jan Révai, Pavel Nový, Daniel Rous a další
SC-350711/06

SC-350824/01

Kauﬂand Praha – Michle
Nákup 21. století
Obrovský výběr zboží
•
•
•
•
•

prvotřídní čerstvost
oceňovaná značková kvalita
čerstvé chlazené ryby nejvyšší kvality
velký výběr křupavého pečiva
fritéza na smažení koblih

Velká prodejní plocha
•
•
•
•

moderní design
samoobslužné pokladny
vysoce ekologický provoz
otevírací doba 7–24 hodin

... a vše za nízké ceny!

SC-350587/01

SC-350922/02
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VÍTÁNÍ NAŠICH OBČÁNKŮ

LETNÍ ODSTÁVKY
TEPLÉ VODY
V letním období připravuje Pražská teplárenská svá
zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodu
rekonstrukcí, připojování nových zákazníků,
plánovaných oprav a údržbových prací musí
společnost přistoupit k přerušení dodávky tepelné
energie pro ohřev teplé vody i pro některá odběrná
místa na území městské části Praha 4.
Info na www.ptas.cz a tel. 266 751 111.
Přehled odstávek:
Krč (Bernolákova, Ružinovská a Hurbanova):
10.–16. 8.
Sládkovičova: 10.–16. 8.
Michle:
29. 6. – 5. 7.
Novodvorská (Dobřejovická, Na Rovinách,
Vzdušná, Toušenská, Jílovská a Novodvorská):
10. 8.
Pankrác, Podolí, Nusle, Spořilov
ený pruh: 29. 6. – 5. 7.
a Zelený
(red)

E

NEPŘEHLÉDNĚT

BLÍŽÍ SE POVINNOST
PLATBY ZA PSA
Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů, že
splatnost poplatku za psa chovaného v bytě (jedná
se o sazbu 1 500 Kč) za II. pololetí je do 31. srpna
každého kalendářního roku. Poplatek je splatný bez
vyměření předem. Složenky na místní poplatek se
nerozesílají. Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek
včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit
včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech nebo na poště na složenku typu A. Vždy je velice důležité uvádět váš variabilní
symbol, který je desetimístný a začíná 9004...... nebo 1341....... (variabilní symbol je uveden na přihlášce k místnímu poplatku ze psů nebo na dokladech o zaplacení z minulých let). Číslo účtu pro
úhradu je: 19-2000832359/0800.
Poplatek lze uhradit i přímo v pokladně
ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b.
Pokud někdo nezná svůj variabilní symbol nebo
bude-li potřebovat nějakou bližší informaci či si není
jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po
dobu dvou let v max. výši Kč 350), může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 488,
261 192 434 nebo na e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz a jirina.plchova@praha4.cz.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, zaběhnutí, změna držitele
psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu - pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí
držitele psa, přihlášení psa staršího tří měsíců
k místním poplatkům a vyzvednutého z pražského
útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 § 4 odst.1, povinen oznámit do
15 dnů správci poplatku.
(red)
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V květnu se opět konalo tradiční vítání nových
občánků městské části Praha 4. Občánky přivítala
zástupkyně starosty Iva Kotvová a starosta městské části Petr Štěpánek (oba Trojkoalice). Poděkování za krásná pěvecká vystoupení patří dětem
z Mateřské školy Trojlístek, Přímětická a děkujeme za spolupráci i Střední škole Kavčí hory.
V úterý 12. května byli přivítáni: Klára Tejnecká, Ema Heltová, Emma Adéla Pavlíková, Jakub Popule, Simona Klečáková, Jonáš Vytiska,
Antonie Macúchová, Veronika Zíková, Jakub Kerimidis, Anežka Homutová, Eva Benešová, Fabio
Segantini, Viktor Melichar, Terezie Chroustová,
Petr Moravec, Jakub Müller, Natálie Kuziówová,
Simona Egnerová, Amálie Sýkorová, Veronika
Dostálová, Helena Třísková, Mikuláš Šťastný,
Veronika Hladíková, Valentýna Pěkná.
Ve čtvrtek 14. května byli přivítáni: Samuel
Dimitrov, Gabriela Slavíčková, Mia Jurtinová,
Gabriela Mužíková, Tomáš Kulhavý, Kristýna
Gášková, Viktor Prihara, Patrik Pekník, Sára Kopáčová, Ondřej Malkovský, Ema Kavulová, Nikola Nebesová, Lukáš Menclík, Adam Stočes, Antonín Pozníček, František Atha, Karolína Davidová, Matyáš Michta, Jan Slavík, Kateřina Lorenco-

vá, Adriana Stará, Libor Bachůra, Patrik Škola,
Karolína Vaněčková, Zuzana Stejskalová, Adam
Josek, Eliška Fafejtová.
V úterý 26. května byli přivítáni: Kateřina
Farská, Eduard Jelínek, Magdaléna Šimáková,
Tereza Pangrácová, Hugo Havlík, Terezie Hambálková, Amelie Steinerová, Vojtěch Hradečný,
Kevin Klein, Annabel Šustrová, Adéla Hervířová,
Rút Martincová, Vanessa Fořtíková, Jan Halaška,
Vojtěch Vranka, Marek Budiš, Emily Klavíková,
Jakub Vasilenko, Eduard Daněk, Patricie
Šnoblová.
Ve čtvrtek 28. května byli přivítáni: Linda
Nováková, Anna Možíšová, Matyáš Kamberský,
Oliver Houdek, Kateřina Šťáhlavský, Kateřina
Zábranská, Andrea Vondráčková, Štěpánka Haisová, Marie Třečková, Adam Královec, Karolína
Šebestová, Jakub Kartner, Dominik Varga, Agáta
Vávrová, Vojtěch Bernášek, Sofie Kobrová, Lucia
Ďurdíková, Tomáš Pongó, Eliška Nekolová, Viktorie Pechancová, Nora Pechancová, Martin Leopold Renner, Michaela Ellen Renner, Magdalena
Anna Renner, David Trsek, Anetta Mesárošová,
Nicol Soukupová.
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty

DĚTI UŽ VĚDÍ, CO ZNAMENÁ: ROZHLÉDNI SE!

■ PROJEKT ROZHLÉDNI SE! navštívil Mateřskou školu Sdružení a francouzskou základní
školu Táborskou v Praze 4. Zábavnou formou se děti učily, jak se mají chovat bezpečně
v silničním provozu. Nabyté zkušenosti si pak obratem vyzkoušely při soutěžích. Projekt připravuje již od roku 2010 Nadační fond Kolečko.
(red)

NAJDĚTE SI SVÉHO OKRSKÁŘE
Potřebujete upozornit vašeho strážníka na problémy v okolí vašeho bydliště, ale nevíte, jak se
jmenuje? Pomůže vám užitečná aplikace, kterou
najdete na odkazu www.mppraha.cz/2-articles/-

uncategorised/166-okrskar. Stačí zadat jen přesnou adresu (ulici a popisné číslo) a systém vygeneruje nejen jméno muže zákona, ale i příslušné
kontakty.
(md)

servis

ADVOKÁT ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY
Když se zakládalo bytové družstvo v našem domě, neměli jsme na vstupní vklad (manželka je invalidní), a proto jsme zůstali nájemníky. Později jsme požádali představenstvo družstva o vstup,
ale bylo nám to odmítnuto a naše žádost nebyla ani projednána na členské schůzi. Nyní jsme usilovali opět o vstup do družstva (a odkup našeho bytu za 900 000 Kč), ale podle řečí v domě nemáme moc šancí se stát družstevníky a v klidu dožít. Nebyli jsme nikdy dlužníky, ani na nás nejsou stížnosti. Máme obavu, že nás družstvo klidně prodá někomu jinému i s našimi nájemními
smlouvami a bude záležet na novém majiteli, co s námi udělá. Klidně skončíme na ulici, protože
ten nový tam bude chtít bydlet. Co se dá v této situaci dělat?
Pokud nevyužijete možnost vstupu do družstva při založení (zřejmě šlo o tzv. privatizaci domu), nemáte na ni
později právní nárok (přestože to bylo z vážných důvodů). Nicméně to neznamená, že členská schůze nemůže
sama rozhodnout o vašem dodatečném vstupu do
družstva (nebo o prodeji bytu vám). Musíte ale nejdříve
přesvědčit většinu sousedů, aby vaši žádost na schůzi
podpořili. Může to být výhodné i pro družstvo (a tím se
dostáváme k druhé části vašeho dotazu). Družstvo nemůže přijmout člena s právem nájmu k vašemu bytu
(nájemní smlouvu máte vy). Může byt jen prodat třetí
osobě, ale ani to není tak jednoduché. Nájemce má zákonné předkupní právo dle § 1187 odst. 1 OZ (předpokládáme, že jde o první převod). Družstvo je tedy ze zákona povinno vám byt nabídnout k odkupu za tutéž ce-

nu, kterou si dohodne se zájemcem (pokud vám to za
tuto cenu nenabídne, máte právo se prodeje soudně
domáhat i na novém majiteli bytu). Tuto nabídku můžete zvažovat až 6 měsíců od doručení. Tržní cena bytu
obsazeného nájemníky je navíc výrazně nižší než cena
volného bytu. Pokud je vaše paní invalidní a řádně platíte nájemné, pak je vaše vystěhování soudem totiž málo pravděpodobné. Družstvo by tedy čekaly vážné komplikace. Je také možné, že by vám byt v důsledku muselo nabídnout (v rámci předkup. práva) za nižší cenu,
než jim nabízíte nyní. Přímý prodej za vámi nabízenou
cenu by tak mohl být výhodný pro obě strany.
Mgr. Jakub Schejbal, advokát
Vaše další dotazy můžete zaslat na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz

POJÍZDNÁ KANCELÁŘ
POMŮŽE I PORADÍ
Vyřídit veškeré záležitosti s odběrem zemního
plynu na jednom místě nabízí mobilní kancelář Pražské plynárenské. Ta bude umístěna
v automobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před základní školou v Jitřní ul. č. 185.
Termíny přistavení mobilní kanceláře:
17. 7., 21. 8., 25. 9., 23. 10. a 27. 11.,
vždy od 8 do 12 hod.
Mobilní kancelář poskytuje zejména: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu,
změny smluvního vztahu (způsobu placení,
zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru, informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu a tiskopisy a informační brožury. Bližší informace na tel. číslech
267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz. (red)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Trasa A
st 29. 7.

Trasa D

1. křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Jivenská x Adamovská

15.30–15.50

3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11

16.00–16.20

4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

čt 9. 7.,
čt 20. 8.

1. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého

16.00–16.20

16.40–17.00

4. ul. Novodvorská č. 418/145

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí

17.10–17.30

5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa

17.00–17.20

6. Roztylské nám. č. 369/32

17.40–18.00

6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem

17.30–17.50

7. Jižní nám. č. 970/9

18.10–18.30

7. křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

18.40–19.00

8. křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

18.30–18.50

Trasa B
čt 30. 7.

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)

Trasa E
15.00–15.20

st 19. 8.

8.00–8.20

2. křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova

15.30–15.50

2. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

8.40–9.00

3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách

16.00–16.20

3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách

9.30–9.50

4. křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)

16.30–16.50

4. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2

10.10–10.30

5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)

17.00–17.20

5. křižovatka ul. Znojemská x Přímětická

10.50–11.10

6. ul. Plamínkové x u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)

17.30–17.50

6. ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)

11.30–11.50

7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká

18.00–18.20

7. ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)

12.00–12.20

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

18.30–18.50

Trasa C
čt 9. 7.,
st 19. 8.

1. Roztylské nám. u č. 369/32

1. křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova

Trasa F
15.00–15.20

st 1. 7.

1. křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem

15.00–15.20

2. ul. Zelený pruh č.1221/28

15.30–15.50

2. křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)

15.30–15.50

3. ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora – Penny Market)

16.00–16.20

3. křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti

16.30–16.50

4. křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 - Kubištova (parkoviště) 16.30–16.50

5. křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici

17.00–17.20

5. křižovatka ul. Ohradní - Michelská

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2

17.30–17.50

6. křižovatka ul. Na Veselí - Soudní

17.30–17.50

7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky

18.00–18.20

7. ul. Žateckých u č. 1169/11

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

18.30–18.50

8.k řižovatka ul. Podolská - Nedvědovo náměstí č. 1164/14 18.30–18.50
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čtenáři píší
Dotazy, připomínky, pochvaly i kritiku můžete zasílat na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz,
popř. na adresu: MČ Praha 4, sekretariát starosty, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4.

NAŠI ZELEŇ JE POTŘEBA DŮKLADNĚ CHRÁNIT
Vážení,
rád bych jako pravidelný čtenář časopisu Tučňák
vyjádřil svůj velmi souhlasný názor s článkem pod názvem „Stanovisko ke kácení křovin
v pražských parcích“ z květnového čísla
Tučňáka.
S kritickým článkem paní Doc. RNDr. Jarmily
Kubíkové, Csc., velmi souhlasím, neb mnoho let
patřím k lidem, kterým ony negativní aktivity jak vandalů, tak některých správců zeleně
(čest výjimkám, potvrzujícím pravidlo) velmi vadí. Sleduji je s úzkostí a odporem a podobně jako paní docentka nechápu, jak je možné,
že v otázce tolik potřebné zeleně může panovat
jednak jistá lhostejnost a jednak jistá svévole,
někdy až zlovůle, kdy různí pižlové, ne příliš
odlišní od jinak trestněprávně odpovědných
vandalů, všelijak decimují a někdy přímo likvidují tolik potřebnou zeleň.
Velké stromy bývají někde bohužel zcela bezdůvodně káceny, a pokud jsou snad tyto krásné
vzrostlé stromy nahrazeny novými, tak je to jen

malými pouhými „košťátky“, která rozhodně nemohou onen původní strom nahradit, neb na jeho vzrůst budeme muset čekat další desítky let.
A mezitím může být (a bohužel často i bývá)
snadným terčem a obětí dalších různých
vandalů...
Někdy mi připadá, že některé správcovské firmy svěřenou zeleň všelijak decimují a dokonce
likvidují jednak proto, aby s ní následně neměly
práci, a jednak některé firmy naopak zbytečně
exhibují a stromy pořád nějak opižlávají a ořezávají (chápu, že drobný prořez být má, ale ne likvidační) hlavně proto, aby bylo každému na
první pohled zřejmé, že „tady řádí člověk“
a chce si „zasloužit“ svůj plat. Například před
budovou ČSOB na Pražského povstání roste už
několik let krásná vzrostlá vrba, která měla vždy
krásně kulatou korunu a proutí až k zemi, ale
která je ovšem v poslední době drasticky každoročně ořezána na pouhé pahýly bez listí. Jakž
takž a sotva celý rok se těžce vzpamatovávají
a jsou tak celoročním strašákem pro lidi v okolí

procházející či projíždějící a současně i obžalobou toho, kdo to způsobil. Dalším negativním
příkladem jsou stromy (dají-li se jejich zbytky
tak ještě nazvat), nacházející se v rohovém prostoru směrem před Arkádami na Pankráci: jsou
tam pouhé dva stromy, vlastně již jen torza
a opižlané pahýly.
Za občany, kterým tolik potřebná zeleň ve
městě není lhostejná, tedy za článek paní Doc.
RNDr. Kubíkové velmi děkuji, a věřím, že podněty v něm obsažené nepadnou pod stůl a že se jimi někdo kompetentní bude zabývat. A to nejen
proto, že je to tak správné a je to v souladu se
zdravým rozumem, ale i v souladu se zákonem
(ochrana zeleně, a naopak nutné trestání jejích
poškozovatelů), ale i proto, že nechceme-li mít
všechno vybetonované a bydlet – jakoby či doslova – někde na hlučné a smradlavé magistrále
bez zeleně, je to i jediná možnost, jak si uchovat
jakés takés životní prostředí... (red. zkr.)
Přeji vše dobré a jsem s pozdravem
Miroslav Jonák, Podolí

ZAZEMNĚNÍ SPOŘILOVSKÉ SPOJKY
– PROJEKT PŘÁTELSKÝ ČLOVĚKU
Centrální Spořilov je desítky let
okupován převážně tranzitní dopravou. Přestože téměř celá Praha
byla od těžkých kamionů osvobozena, po Spořilovské denně popojíždí 6,5 tisíce nákladních aut nad
3,5 tuny. Přitom Spořilovská byla
vybudována jako místní dvouproudá komunikace a spojnice mezi třemi městskými částmi. Místo
toho plní tato sídlištní komunikace
funkci Pražského okruhu, aniž by
byla vyžadována EIA.
Podle nejnovějších výzkumů
Ústavu experimentální medicíny
AVČR a ČVUT na Spořilově žije více než 10 tisíc obyvatel stále v nevyhovujícím a životu přímo ohrožujícím prostředí. Přitom obyvatelé
všech pražských sídlišť a zahradních čtvrtí mají nárok na stejně
kvalitní životní podmínky a zejména plnohodnotný a zdravý život
bez kamionů.

NOVÉ ZELENÉ PLÍCE
Zazemnění Spořilovské je nejefektivnější, nejrychlejší a nejlevnější
řešení, které definitivně odstraní
problém s extrémní tranzitní do-
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pravou. Podstatou projektu je vytvořit v srdci Spořilova relaxační
zelené centrum, s vodní plochou a
fontánami. Bohatá vegetace by
fungovala jako velká čistička vzduchu a plíce Spořilova a zajistila by
potřebný stín a chlazení celého
prostoru. Zeleň by odfiltrovala velké množství škodlivin a zajistila
by tak v sídlišti i zahradní čtvrti
čistší vzduch. Zároveň by zeleň
měla i další benefit – produkovala
by anionty, které příznivě působí
na naše zdraví. Obyvatelé si sami
určí, jak chtějí zelený prostor dále
kultivovat a zda chtějí kromě prosté relaxace v zeleni i aktivnější formy vyžití, například cyklostezku,
dětské hřiště, sportoviště či psí
agility.
Technokratické řešení znamená
ponechání tranzitní dopravy na komunikaci Spořilovská do doby dostavby Pražského okruhu, což může trvat i desítky let. Neekologické
technokratické postupy (zastřešení
jakoukoliv formou plastového tubusu či kombinací těžkého a plastového zastřešení) v řádu mnoha
miliard korun jen zakonzervují

■ NA VÝSADBĚ ZELENĚ u Spořilovské spojky se podílelo i občanské
sdružení SOS Spořilov. Foto: SOS Spořilov

tranzit v centru Spořilova a mohly
by v konečném důsledku zhoršit
životní podmínky obyvatel. Z podobných důvodů je nevhodné i těžké zastřešení s výstavbou multi-

funkčních objektů, které by kromě
zvýšení zastavěnosti území vedlo
i k dalšímu růstu dopravní zátěže.
RNDr. Jana Růžičková, CSc.,
Občanské sdružení SOS Spořilov

volný čas

NABÍDKA LETNÍCH A PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
15 let, po domluvě se může zúčastnit i dítě ve věku 5 let. Spí se ve stanech s podsadou, zázemí je
v blízkém domě s veškerým sociálním zařízením.
Termín 4.–25. 7. (3 týdny), cena 4 500 Kč.
Info u hlavního vedoucího Matěje Klímy,
tel.: 776 593 877.

Diakonie ČCE – středisko Zvonek pořádá v létě
dva příměstské tábory. V termínu 27.–31. 7. s názvem Indiáni u zvonkové zahrady, který je určen
pro děti 7–12 let a pro děti a mladé lidi s lehkým
mentálním postižením 10–20 let. Druhý, Letní
zvonkohrátky, proběhne 3.–7. 8. a sejdou se
v něm lidé se středně těžkým mentálním postižením ve věku 21–64 let. Přihlášky nejpozději do
30. 6., cena: 2 000 Kč/týden (400 Kč/den, cena
zahrnuje celodenní stravu, pitný režim, péči).
Účast nutná po celý týden. Kontakt: Diakonie
ČCE – středisko Zvonek, Šípková 1838/1, Krč;
e-mail: cds@diakonie-zvonek.cz, www.diakonie-zvonek.cz, tel.: 739 244 775.

FINSKÝ TRENÉR ZAUČÍ DO TAJŮ FLORBALU
Florbalová škola Bohemians pro TEBE připravila
od 24. do 28. 8. (8–16 h.) letní příměstský kemp
plný florbalu a dalších sportovních aktivit ve
sportovní hale Děkanka. Tréninky s našimi nejzkušenějšími trenéry včetně finského kouče Jesse Backmana a známými extraligovými florbalisty, různé typy tréninků atd. Cena 1 500 Kč
(nebo den za 390 Kč), info sekretář – Barbora
Blažková (774 168 745), e-mail: sekretar@florbal-skola.cz.

BEACHVOLEJBAL S ANGLIČTINOU
Beachklub Pankrác pořádá příměstské kempy se
zaměřením na děti ve věku 4 až 12 let. Tréninky
ve čtyřech denních blocích, jeden bude veden
v angličtině. Účastníci se naučí jak základům volejbalu, tak obecnému sportovnímu a atletickému rozvoji pod vedením zkušených a licencovaných trenérů. Info na www.beachklub.cz.

V MC BALÓNEK SE DĚTI NENUDÍ
MC Balónek připravilo následující příměstské tábory: 20.–24. 7. Cesta kolem světa – prázdniny
s Montessori, 27.–31. 7. Kreativní tábor s přespáváním, 3.–7. 8. Hrdinové kolem nás aneb povolaní k povolání, 10.–14. 8. Pravěké putování,
17.–21. 8. Cesta kolem světa – prázdniny
s Montessori. Kontakt: MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Jitka Vondráková, e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.,
tel.: 604 830 570.
(red)

VYPUSŤTE DÍTĚ DO NARNIE
Sdružení turistických a tábornických oddílů
z Prahy 4 pořádá letní tábor Lvíčat v malebném
prostředí vesničky Nebeská Rybná v Orlických
horách. Tábor, jehož hlavním motivem bude cesta do pohádkové Narnie, je určen dětem od 6 do

4MEDVĚDI
NA NOVÝCH ADRESÁCH
Od července najdete Rodinné a Montessori centrum
4medvědi v nových prostorách, z Podolí míří do Hodkoviček, Nad Hájem 3. Děti a rodiče mohou ihned využít čtyř turnusů letních příměstských táborů. Od září
pak na této adrese budou fungovat i Medvědí Montessori školky: miniškolka (pro děti od 1,5 do 3 let), do
které je možné se stále přihlásit, a „velká“ Montessori
školka (pro děti od 3 do 7 let). Školku Začít spolu najdete od podzimu v krásných prostorách nedaleko Budějovické. Zde je ještě několik volných míst, takže pokud pro své dítě ve věku 3–6 let hledáte kvalitní školku a zajímavý program s výjimečnou péčí, ozvěte se.
Více informací najdete na www.4medvedi.cz. (red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
HRU PRO
CELOU RODINU!

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
ZASTUPITELSKÝ KLUB:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN)
Klub TOP 09
Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

PŘEDSEDA KLUBU:
E-MAIL:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
iva.kotvova@praha4.cz
Filip VÁCHA
filip.vacha@praha4.cz
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC viktor.janouskovec@praha4.cz
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Bc. Jan SCHNEIDER

petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510 •
Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •
TELEFONICKÉ KONTAKTY NA MČ PRAHA 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).
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Plánujete rodinnou sešlost a nechcete v krásném letním
počasí jen sedět u stolu a jíst chlebíčky? Zahrajte si nenáročnou, ale zábavnou hru Mölkky. Pravidla nejsou
složitá – hráči se snaží dřevěným kolíkem srazit dřevěné
kuželky. Ty jsou opatřeny čísly od 1 do 12, která určují,
kolik bodů hráč za jejich sražení získá. Spadne-li jedna,
získá tolik bodů, kolik je číslo dané kuželky, ale srazí-li
jich více, získá tolik bodů, kolik srazil kuželek. Zvítězí
ten, kdo získá padesát bodů. Ale pozor! Musí mít přesně padesát, přesáhne-li, přijde o polovinu bodů a hraje
se dál. Mölkky si již s úspěchem vyzkoušeli účastníci nedávné akce Habrovka přátelská rodině, kde zaujala mladé i starší návštěvníky.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Z jaké země hra Mölkky pochází ?
a) Finsko

b) Dánsko

c) Švédsko

Nápověda na www.albi.cz.
Hru vyhrává 22., 44. a 66. správná odpověď, zaslaná
do 10. 8. 2015 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA:
(Správná odpověď a – Višňová.) Dentální poukaz získávají: H. Albertová, Radka Machová, Radek Klesnil,
David Valenta a Zdena Ungrová. Gratulujeme!

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky
a čtenáře Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis,
oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte
vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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inzerce

Hudebník Lukáš Taverna je zpěvák
a multiinstrumentalista. Při svých pěveckých
vystoupeních se doprovází ponejvíce hrou na
klavír, kytaru nebo keyboard. Dělá i klavírní
a kytarové koncerty. Někdy jsou to – podle
repertoáru – velmi dynamická vystoupení plná
jižního temperamentu, do kterých dokonale
vtáhne své obecenstvo. Zpívá evergreeny, světovou
klasiku, v jeho podání zaujmou skladby Franka
Sinatry, Beatles nebo Michaela Bublé. Rád
interpretuje i Elvise Presleyho…

Světové hity v podání
temperamentního
klavíru
Od klavíru ke keyboardu a ještě dále…
V dětství žil v prostředí plném hudby, střídavě u nás a v Itálii. „Vedle
klavíru hraji také ještě na basovou kytaru, foukací harmoniku, kytaru, bicí, keyboard, varhany a bluesové varhany. V začátcích mé klavírní hry převládala samozřejmě klasika, ale jakmile jsem kolem
svých patnácti let objevil rock and roll a boogie woogie, už z mého
repertoáru tyto styly nikdy nezmizely“, vypráví Lukáš Taverna.
„Tenkrát jsem viděl televizní seriál, ve kterém hrál rock and roll
a boogie woogie zpěvák Jerry Lee Lewis. Od té chvíle jsem se do té
hudby zamiloval, snažil jsem se Lewise napodobovat, začal jsem
podle něj hrát. Ovšem ke klavíru se pořád vracím.
Hrál svého času s Felixem Slováčkem i s Bohušem Matušem. Kdyby si měl vybrat hvězdu – ať už z branže vážné nebo populární
hudby – kterou by rád svou hrou doprovázel, pak vysloví jméno
Andrea Bocelli. Miluje hudbu W. A. Mozarta a L. V. Beethovena
a nejlépe si odpočine s dobrou knížkou nebo při fotografování.

Lukáš s bustou W. A. Mozarta, jehož hudbu miluje.
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Někdy koncertují ve dvou s kolegou kytaristou, jindy se přidá ještě
sólo saxofon. A ještě jindy zazní swing v podání Lukáše a jeho klavíru doprovázeného celou dechovou sekcí.
Lukáš Taverna
Čechoital Lukáš Taverna se narodil roku 1979 v Brně. Později bydlel v Miláně, kde od svých osmi let zpíval ve sboru Bílých hlasů
v La Scala di Milano. Na klavír začal hrát v šesti letech. Vystudoval Jazykovou školu Dante Aligieri v Itálii. Jako klavírista a hráč
na klávesy se specializuje zejména na rock and roll a boogie woogie. Hrál v mnoha kapelách, se Slávkem Jandou a Bohušem Matušem. V orchestru Felixe Slováčka působil jako pianista i zpěvák.
V devadesátých letech hrál v černém divadle Image v Pařížské ulici
s kapelou Lazy Bones, později založil vlastní kapelu Fency. V roce
2001 nahrál desku Chiodo Fisso. Má dvě sestry a bratra. Je svobodný, bezdětný a v současné době žije v Praze.

Hudební „nonstop služba“
Hudební pohotovost může pomoci pořadatelům
vytáhnout trn z paty v případě nečekaně
zrušeného koncertu. I na poslední chvíli zrušený
koncert nemusí být důvodem infarktových stavů,
protože Nonstop hudební služba Lukáše Taverny
dokáže operativně zareagovat a náhradní hudební
vystoupení uspořádat během několika hodin.
„Dobrý pianista se pozná podle toho, s jakou vášní prožívá hudbu, svůj koncert. Musí být hudebník tělem i duší a musí umět hudbu zažít se svým posluchači“, dodává Lukáš Taverna.
„A jaký mám vztah k Veselí nad Moravou a okolí? Samozřejmě jde
především o vztah hudební a „relaxační“. Do tohoto půvabného
kraje jezdím za kamarády, mám tady osobní vazby. Hráli jsme na
festivalech, koncertovali jsme tady, ale „rozbalíme to“ občas i jen tak
venku někde u táboráku.“
„Co bych si vzal do dospělosti ze svého dětství, kdyby to šlo? Obrovské zelené dětské hřiště s cyklostezkami. Bylo v italské čtvrti,
kde jsme tehdy bydleli. Nosil bych ho v kapse – a ve chvíli, kdy by
mi bylo smutno, tak bych ho vytáhl a houpal se na houpačkách.“

PŘIJMEME
MAKLÉŘE
RE/MAX For Home
hledá šikovného
realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí,
i bez zkušeností.
Nabízíme příjemné
a profesionální zázemí
s bezproblémovým parkováním.

Roztylské náměstí, Spořilov
Kontakt: 604 438 177
lubos.houstecky@re-max.cz
SC-350340/04

SC-350885/01

„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS Chinatow n
13. 12. 2015 PRAHA

HLAVNÍ PARTNEŘI

Kongresové centrum, 14:00 a 19:00
WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
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S kým se budete
v příští sezoně vídat vy?
Předplatné na sezonu 2015/2016
www.predplatnend.cz
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