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ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

POSLEDNÍCH 30 PŘEDSTAVENÍ
DO KONCE ROKU V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

hosté: Helena

vondráčková, adéla gondíková a David gránský

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · p. KOLÁŘ
d. šinkorová · R. VOJTEK · j. langmajer
p. vítek · J. ASTEROVá · j. KRETSCHMEROVÁ
p. kotvald · m. nosková · h. holišová
h. křížková · r. fišarová · A DALŠÍ...
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slovostarosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
na konci října jsme vstoupili do období svátků, nejprve jsme si připomněli založení Československé republiky, na jejíž ideály naše společnost po 17. listopadu 1989 znovu navázala,
a před několika dny ještě Den boje za svobodu
a demokracii, symbol odporu proti dvěma totalitám – fašistické a komunistické. Je důležité si
připomínat, že už 26 let žijeme ve svobodné
a demokratické společnosti, protože to jsou
hodnoty, které musíme chránit.
V listopadu jsme se s mnohými z vás setkali
na třetím veřejném fóru Prahy 4, tentokrát to
bylo s obyvateli Nuslí a okolí. Sešlo se mnoho
podnětů, kterými se budeme zabývat, a vy
všichni se od nás v příštím roce dozvíte, jak je
budeme řešit. Další Veřejné fórum bude v lednu
na Spořilově.
Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte v předvánočním čase. Je to obvykle doba shonu, nakupování dárků, velkého úklidu a zdobení našich
příbytků. Vím, že chcete vše stihnout, připravit
a nakoupit pro své blízké vysněné dárky, aby ty
letošní Vánoce byly opravdu šťastné a veselé.
Přesto nebo právě proto bych vám rád popřál

1. ročník

MIKULÁŠSKÝ
RODINNÝ ČTYŘBOJ
Pod záštitou zástupce starosty MČ Prahy 4
Ing. Zdeňka Kováříka

aspoň několik klidných zastavení v tomto předvánočním shonu, například ve Žlutých lázních,
kde pro vás 11. prosince od 14 hodin pořádáme
Vánoce s Prahou 4.
V letošním roce jsme pro naše obyvatele připravili ještě jednu novou předvánoční akci.
Jmenuje se Komunitní zdobení vánočních stromů a všichni jste srdečně zváni. Pojďme se letos setkat se svými známými a možná i neznámými sousedy a společně ozdobit živé vánoční
stromky v místě, kde žijeme. Máme pro vás připraveny ozdoby na 40 až 50 stromů po celé Praze 4. Vekou část věnuje městská část a něco
přinesou místní občané. Více se o této akci dozvíte na našem webu.
Vážení spoluobčané, věřím, že v Praze 4 založíme novou tradici a sváteční vánoční atmosféra bude více naším společným dílem. Přeji
vám v těchto dnech co nejvíce klidu a odpočinku, hodně zdraví a hodně hezkých zážitků
v kruhu svých blízkých.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Vánoce

s Prahou

11. 12. 2015, Žluté lázně

4

vánoční odpoledne
* magické
workshopy a dílny
** vánoční a farmářské trhy
TROJSKOK, SEDY-LEHY, ŠVIHADLO, DRIBLING

SOBOTA 5. 12. 2015, 09:00 – 13:30 hod.
TĚLOCVIČNY ZŠ TÁBORSKÁ, Praha 4
Změříme a oceníme výkony. Těšit se můžete na zajímavé
ceny pro každého účastníka, poháry a medaile pro vítěze.
Možná dorazí i Mikuláš.

14:00 – 15:30 vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ
15:30 Divadlo Zvoneček:
Pohádka O Popelce
17:00 Mifun – dětský sbor

Vystoupení: Cheerleaders
Soutěžní kategorie:
Dvoučlenný rodinný tým (dítě + rodič, dítě + rodinný příbuzný)
A) 2007 a mladší + rodič (příbuzný)
B ) 2004 – 2006 + rodič (příbuzný)
C ) 2003 – 1998 + rodič (příbuzný)
D) dvojice bez věkového omezení
a bez povinnosti rodiče (příbuzného)

Přihlášky:
Na místě od 08:45 do 09:30 hod

Akce bude pořádána za účasti představitelů MČ Praha 4
Petra Štěpánka – starosty, Lukáše Zichy – zást. starosty,
Ivy Kotvové – zást.starosty a Jaroslava Mítha– člena rady

STRANA 3

aktuálně

PŘIJĎTE OSLAVIT VÁNOCE S PRAHOU 4!
MČ Praha 4 srdečně zve všechny velké i malé na magické vánoční odpoledne v objektu Žlutých lázní.

■ Sbor Mifun zpříjemní předvánoční atmosféru. Foto: mifun.cz

Na akci budou probíhat zajímavé workshopy s nejen vánoční tématikou. Užijete si výrobu netradičních vánočních cyber ozdob, filmařskou dílnu pro
všechny a také malování na obličej. Máte možnost
si nakoupit na farmářských trzích, dát si něco dobrého k snědku nebo svařák či punč a také něco
sladkého. Na místě budou rovněž stánky chráněných dílen, ve kterých si můžete koupit milý dárek
pro každého. Ale to ještě stále není všechno! Během odpoledne vystoupí populární divadlo Zvo-

neček se svou hrou Pohádka o Popelce a rovněž
dětský sbor Mifun, který má za sebou úspěšná
vystoupení v ČR i zahraničí. „Rád bych všechny
pozval také na vystoupení dětí z mateřinek a základních škol,“ řekl Jaroslav Míth (ODS), radní MČ
Praha 4. „Určitě se přijďte podívat a podpořit je, jejich vystoupení na podiu začnou už ve dvě hodiny,“ upřesňuje. Přijďte se tedy vánočně naladit
v pátek 11. 12. od 14 hodin do Žlutých lázní.
Akce se také zúčastní starosta Prahy 4 Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ), zástupci starosty Lukáš Zicha (Klub Tučňák) a Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ) a radní Jaroslav Míth (ODS).

(red)

Podpořte nemocného Tadeáška
V říjnu byla úspěšně ukončena první sbírka víček od PET lahví pro nemocného Honzíka a již
je oddělením sociálně právní ochrany dětí Úřadu
městské části Praha 4 vybráno další těžce nemocné dítě – osmiletý chlapeček Tadeášek.
Jeho příchod na svět byl velice komplikovaný, má těžkou kvadrupyramidovou formu dětské mozkové obrny, mikrocefalii, křeče a symptomatický epileptický syndrom. Tadeášek je
výrazně dystrofický, výživu přijímá pouze
břišní sondou. Ve svých osmi letech váží necelých 13 kilogramů. Těžký a špatně manipulovatelný kočárek váží i se sedačkou 23 kilogramů a ten užívají Tadeášek a jeho maminka

již šest let. Finanční výtěžek za sběr PET víček bude tentokrát věnován na doplatek nového odlehčeného kočárku.
„Věřím, že i tentokrát se nám podaří vybrat
takové množství PET víček, které nám umožní
pomoci malému Tadeáškovi a jeho mamince,“
uvedl radní Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a dodává: „Děkuji všem, kterým není osud hendikepovaných dětí lhostejný a jsou ochotni věnovat
svůj čas a úsilí shromažďování víček a tím přispět k dobré věci.“
Přispět lze i finanční částkou na transparentní
účet Tadeáška. Číslo účtu je 2903498013/0800.

(red)

■ Radní Ondřej Růžička věří, že obyvatelé
Prahy 4 pomohou nemocnému Tadeáškovi.
Foto: Praha 4

FARMÁŘSKÝ TRH NABÍZÍ VÝROBKY CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
moc milé dárky a jsem ráda, že jsme se se
Žlutými lázněmi takto domluvili. Přijďte si
taky něco vybrat.“

(md)

Zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ) zve všechny občany Prahy 4 na farmářský trh ve Žlutých lázních. Na něj jsou
totiž ve spolupráci s městskou částí Praha 4
přizvány i chráněné dílny. „Každý pátek nebo
sobotu zde můžete nakoupit výrobky lidí
s postižením a udělat tak dvojnásobnou radost. Sobě i člověku, který výrobek připravil,“ uvedla Iva Kotvová a dodává: „Jsou to

■ Zástupkyně starosty Iva Kotvová nakupuje ve stánku chráněných dílen. Foto: Praha 4

Výzva pro živnostníky a podnikatele: Zviditelněte se na webu Prahy 4!
Praha 4 má na svých webových stránkách
aplikaci zaměřenou na podporu podnikání. Jedná se o Katalog firem a živnostníků, který slouží
pro potřeby obyvatel Prahy 4. Ty si v něm mohou najít jakoukoliv službu, kterou momentálně
potřebují, ale například nevědí, kdo ji v blízkém
okolí poskytuje. „Protože chceme zviditelnit
a podpořit podnikatelské subjekty, které svou
prací vytvářejí spokojený život v naší městské
části, nabízíme tuto službu bezplatně,“ uvedl
zástupce starosty pro oblast podpory podnikání
Lukáš Zicha (Klub Tučňák) a dodává: „Určitě

STRANA 4

máme v Praze 4 řadu podnikatelů a živnostníků,
kteří nabízejí své služby, ale mnoho obyvatel
o nich dosud neví anebo je hledá všude možně.“
Jedná se například o instalatéry, elektrikáře,
opraváře aut, topenáře a další řemeslníky, ale také o provozovatele obchodů, restaurací či opraven i výrobce nebo poskytovatele ostatních služeb. „Vyzývám tyto podnikatele a živnostníky,
kteří svou činností rozšiřují nabídku výrobků
a služeb na Praze 4, aby se zaregistrovali do našeho katalogu,“ řekl dále Lukáš Zicha.
Zápis probíhá zcela zdarma prostřednictvím

webových stránek www.praha4.cz/PODNIKATEL, kde je potřeba se úspěšně zaregistrovat
a poté je možnost vložit podnikatele do katalogu. Vybírat si můžete z velké škály předmětů
podnikání.
„Od svého nástupu na radnici se snažím více
podporovat podnikatelské subjekty, které v Praze 4
působí,“ uvedl Lukáš Zicha. „Pro zlepšení komunikace mezi radnicí a podnikateli jsem nechal založit e-mailový kontakt podnikamevpraze4@praha4.
cz, kam mohou podnikatelé a živnostníci posílat
své náměty," uzavírá zástupce starosty.
(red)

aktuálně

PROTIDROGOVÝ PROGRAM PROBĚHL V DESETI ŠKOLÁCH
Cílem dlouhodobého projektu Otevři oči, který probíhá ve spolupráci Odboru školství Úřadu MČ Praha 4
a obecně prospěšné společnosti Progressive, je zmapovat základní informovanost žáků o návykových
látkách a závislostním chování jako takovém. Na základě monitoringu pak předat žákům relevantní informace z této problematiky s ohledem na jejich věk
a pomoci jim tak s tvorbou reálného zdravého postoje k návykovým látkám. „Chceme děti motivovat ke
zdravému životnímu stylu, informovat je o bezpečném chování na ulici, v parku, na hřišti, rozvíjet komunikační schopnosti, bořit nefunkční mýty a předsudky,“ uvedla Lucie Michková (ODS), zastupitelka
a předsedkyně Výboru pro bezpečnost MČ Praha 4.

Osvěta i pro rodiče a pedagogy
V letošním roce proběhly programy v základních

školách Bítovská, Horáčkova, Křesomyslova,
Mendíků, Nedvědovo náměstí, Ohradní, Plamínkové, Poláčkova, Sdružení a Táborská. V roce
2016 je v plánu v projektu pokračovat a zúčastně-

■ Projekt Otevři oči přiblížila školákům
ZŠ Mendíků zastupitelka Lucie Michková
(vpravo). Foto: Praha 4

ným školám nabídnout program pro pedagogy.
„Cílem bude informovat učitelský sbor o aktuální
situaci v oblasti návykových látek a závislostního
chování a předat informace o možnostech řešení
výskytu návykových látek ve školním prostředí.
Chceme sdílet postřehy ze setkání s jejich žáky.
Další plánovanou cílovou skupinou pak budou
rodiče,“ doplňuje Lucie Michková, která se aktivně zúčastnila programu v ZŠ Mendíků, kde projekt žákům představila. „Nejedná se přednášky,
kdy někdo přijde k žákům do třídy a řekne: ‚Neberte drogy,’ a udělá se čárka. Jedná se o dlouhodobý projekt a o interaktivní práci s kolektivem,
která reaguje na jeho potřeby. Pokud nebudeme
pojmenovávat realitu pravými jmény a budeme
dělat, že našich dětí se to netýká, neochráníme
je,“ uzavírá Lucie Michková.
(md, red)

Uklízeli jsme NAŠE OKOLÍ
V sobotu 7. listopadu se u základní školy Mendíků sešlo téměř padesát dobrovolníků, aby uklidili tuto část Prahy 4, a to nejen od papírků a jiných odpadků, ale především od spadaného listí. V čase od 9 do 11 hodin prokoukly svahy Botiče, vozovky a chodníky kolem budovy základní školy.
Akci Ukliďme společně Prahu 4 vyhlásila
městská část. „Požádali jsme naše obyvatele, aby
nám sami pomohli vybrat, kterou část Prahy 4
společně uklidíme,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a pokračuje: „Přišla asi desítka námětů, ze kterých jsme
vybrali lokalitu v blízkosti Botiče a ZŠ Mendíků.
Velmi si cením toho, kolik dobrovolníků se sešlo

a pomohlo s úklidem.“ Po nočním dešti byly
svahy k Botiči kluzké, a proto v této oblasti sbírali odpadky pouze členové Turistického akademického klubu, Trasa 8. Velkými pomocníky byly děti ze ZŠ Mendíků a další dobrovolníci z řad
obyvatel. Stejně jako na jaře, kdy se uklízelo
koupaliště na Lhotce, pomáhali i nyní s úklidem
zaměstnanci prodejny Billa, s. r. o., z ulice Freyova z Prahy 9.
Ve stejný den proběhla úklidová brigáda na
Habrovce. Dobrovolníci naplnili celý velkoobjemový kontejner.
Na obě akce bezúplatně zajistila velkoobjemový kontejner společnost VS-EKOPRAG.

(red)

Blahopřejeme k narozeninám
Václava Neckáře

■ Václavu Neckáři pogratuloval za
Prahu 4 starosta Petr Štěpánek. Foto: Praha 4

Dne 23. října oslavil 72. narozeniny český zpěvák a filmový
herec Václav Neckář, který je
také čestným občanem Prahy
4. Osobně mu poblahopřál
starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). Společně si popovídali o zpěvákových začátcích a jeho životě a neopomněli ani témata
Prahy 4, která jsou pro Václava Neckáře jako obyvatele této městské části samozřejmě
důležitá.
Městská část Praha 4 přeje
panu Neckářovi vše nejlepší
k jeho narozeninám. Ať mu to
stále tak krásně zpívá jako dosud.(red)

■ Do úklidu Michle se zapojily i děti.
Foto: Praha 4

NA DOTACE PUTUJE
1,5 MILIONU KORUN
Praha 4 podporuje organizace působící v oblasti kultury, sportovních
a volnočasových aktivit a v sociálních službách. V rámci dotačních programů rozdělí ještě v letošním roce na jejich činnost zhruba 1 500 000 korun.
Rozhodlo o tom listopadové Zastupitelstvo městské části Praha 4.
„Jsem rád, že zastupitelé schválili podporu v navržené výši," uvedl Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák), radní pro bezpečnost, IT a grantovou politiku. „Můžeme tak podpořit rozvíjení sportovních a kulturních aktivit našich obyvatel a nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb. Těší mne, že dotace byly schváleny drtivou
většinou hlasů a že jsme tedy pro jejich schválení našli v zastupitelstvu
podporu napříč celým politickým spektrem," dodává.
Městská část tak podpoří řadu sportovních klubů působících v Praze 4,
přispěje několika spolkům na oživení veřejných prostranství v době Vánoc
a podpoří čtyři desítky organizací, které provozují azylové domy nebo poskytují krizovou pomoc, osobní asistenci či jiné sociální služby hendikepovaným lidem, osamělým matkám s dětmi, dětem ohroženým sociálním vyloučením apod. 
(red)

STRANA 5

aktuálně

Divadlo Na Fidlovačce nekončí
Praha 4 uvítala zprávu o zachování Divadla Na Fidlovačce, jehož budovu má ve svěřeném majetku
a pronajímá ji společnosti Divadlo Na Fidlovačce,
s. r. o. Zástupce starosty Lukáš Zicha (Klub Tučňák) se setkal s dosavadní ředitelkou Eliškou Balcerovou, která 31. prosince v této funkci končí.
„Jednali jsme o nové koncepci rekonstrukce
a plánu oprav v Divadle Na Fidlovačce v příštích
letech,“ uvedl Lukáš Zicha a dodává: „Od příštího
roku bude mít divadlo nové vedení a já věřím, že
spolupráce s ním povede k dalšímu zlepšení stavu
divadelní budovy.“ MČ Praha 4 Divadlo Na Fidlovačce podporuje. Od roku 2010 investovala do různých oprav objektu přes 3 miliony korun a divadelní soubor podporuje každoročně prostřednictvím grantů. V roce 2010 MČ Praha 4 investovala
téměř 1 800 000 Kč do technologického zařízení
ozvučení (výměna zvukové režie) a dalších téměř
100 000 Kč stála výměna ocelových lan tahového
zařízení jeviště. V roce 2012 Praha 4 zaplatila opravu zdvihacího zařízení požární opony za bezmála
půl milionu korun a v následujícím roce opravu

Klub zastupitelů zvolených za politické hnutí
ANO2011 v Praze 4 se v listopadu přejmenoval na
Klub Tučňák. Proč se tak stalo, to na straně 8 vysvětluje čtenářům radní Zdeněk Pokorný. Časopis Tučňák,
vydávaný MČ Praha 4, samozřejmě zůstává i nadále
radničním nestranným periodikem.
V MČ Praha 4 nyní působí zastupitelské politické
kluby Trojkoalice, TOP09, Tučňák, ČSSD, ODS, Hnutí
pro Prahu a Členů hnutí ANO 2011.
(md)
■ Zástupce starosty Lukáš Zicha diskutoval
s herečkou a odcházející ředitelkou Divadla
Na Fidlovačce Eliškou Balcerovou. Foto: Praha 4
technologického zařízení scénického osvětlení za
necelých 400 000 Kč. V roce 2014 bylo nutné zajistit
opravu scénického osvětlení za téměř 300 000 Kč
a odstranit havarijní stav konstrukce střechy nad
hlavním vstupem a zajistit její celkovou opravu za
více než 160 000 Kč.
(red)

HASIČI PŘEVZALI DAR OD PRAHY 4
Rada MČ Praha 4 schválila dar ve výši 45 000 Kč
pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který za
městskou část předal radní pro bezpečnost Zdeněk
Pokorný (Klub Tučňák). Dar si převzal npor. Mgr.
Jiří Musil, velitel stanice číslo 6. „Jsme přesvědčeni, že vybavení, které jsem předal, napomůže příslušníkům hasičského záchranného sboru ke
zkvalitnění jejich práce při náročných zásazích,“
uvedl radní Zdeněk Pokorný. Jednalo se o dvě sady kvalitního ručního nářadí, odolné svítilny do
nebezpečného prostředí a GPS navigaci.(red)

NOVÝ NÁZEV KLUBU
ZASTUPITELŮ

KLUB ZASTUPITELEK
POMOHL NIKOLCE
Neformální Klub zastupitelek městské části Praha 4
se rozhodl podpořit nemocnou Nikolku, která trpí
závažným genetickým onemocněním, a uspořádal
křest sportovního kalendáře NAPLNO 2016. Akce se
odehrála v prostorách Nuselské radnice a veřejnost
měla možnost si kalendář zakoupit a pomoci tak Nikolce. „Spolu se všemi členkami jsem byla velice potěšena pozitivními ohlasy na křest kalendáře,“ uvedla
členka klubu Jana Niklová (Trojkoalice/KDU-ČSL)
a doplňuje: „Z výtěžku prodeje kalendáře byl zakoupen zvlhčovač vzduchu, který Nikolce usnadní dýchání. Za všechny členky z klubu zastupitelek přejeme Nikolce hodně zdraví a radosti.“(red)

■ Pražským hasičům předal nové vybavení
radní Zdeněk Pokorný (vpravo). Foto: Praha 4

VEŘEJNÉ FÓRUM

pro obyvatele Spořilova!
Zajímá vás, co se děje v naší městské části? Chcete přispět k jejímu rozvoji
a k hledání optimálních řešení? Přijďte 12. ledna 2016 v 18 hodin do základní školy Jižní diskutovat o důležitých tématech týkajících se Spořilova.

Témata veřejného fóra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doprava, parkování, stav pěších komunikací
Majetek a podpora podnikání
Investice a sport
Sociální oblast, zdraví obyvatel
a rodinná politika
Bezpečnost a informovanost
Rozvoj města
Životní prostředí
Kultura, volný čas a cestovní ruch
Školství, výchova a vzdělávání
Názory mladých

Veřejné fórum pořádá MČ Praha 4 pod hlavičkou místní Agendy 21.
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■ Zvlhčovač vzduchu předala Nikolce zastupitelka Jana Niklová. Foto: Praha 4

Projekt 4-Bezdrátová
ukončí provoz v lednu
Rada městské části Praha 4 odsouhlasila ukončení projektu
4-Bezdrátová. Ten sloužil k poskytnutí lokální bezdrátové sítě wifi. V lednu 2016 uběhne roční výpovědní lhůta, a tím
pádem dojde k vypnutí všech hotspotů, které jsou ve vlastnictví městské části Praha 4. „Důvodem ukončení projektu
byla jeho ekonomická nevýhodnost, zastaralá technologie
a využívání velice malou skupinou uživatelů,“ uvedl radní
pro bezpečnost a IT Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák). (red)

aktuálně

MÍSTNÍ AGENDA 21: CO TRÁPÍ NUSELSKÉ?
Další ze setkání komunálních politiků a úředníků Prahy 4 s občany proběhlo v Nuselské radnici. Tentokrát se mohli v rámci veřejného fóra
pod hlavičkou místní Agendy 21 vyjadřovat
k věcem, které je pálí, obyvatelé Nuslí a blízkého okolí.
A podnětů se sešlo, jak už to bývá na těchto
setkáních zvykem, velké množství. Nuselští by
například rádi měli více bytů pro pěstounské
rodiny s nižším nájemným či místní farmářský
trh. Uvítali by výstavbu domu pro seniory
a azylového domu i více odpadkových košů
a košů na psí exkrementy. Za jejich neuklízení
také navrhli vyšší pokuty a stejně tak se pozitivně vyjádřili k připravované psí vyhlášce, která omezuje volný pohyb psů. „I my psí vyhlášku podporujeme, protože chceme, aby se majitelé psů chovali odpovědně. Já doufám, že se
na pražském magistrátu najde dost politické síly, aby vyhláška byla schválena,“ řekl radní Prahy 4 Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák).

Parkování je potřeba vyřešit
Obyvatele Nuslí také zajímalo, co bude s objektem ve Svatoslavově ulici, kde k 1. říjnu ukončila
svoje působení obchodní akademie. „Budova
bude nadále využívána pro potřeby školství, jednáme s magistrátem o dalším pronájmu pro vytipovanou školu. Školských subjektů, které tam
dosud působí, se tato změna nedotkne,“ informoval radní Jaroslav Míth (ODS). Někteří občané dále poukazovali na nevyhovující stav Nuselské ulice a chodníků a nedostatek parkovacích
míst. Jiní by uvítali zprovoznění kina v Nuslích
či přehlednější dopravní značení přechodů a komunikací. Lidé se také ptali na osud opuštěného
Nuselského pivovaru. „Bohužel jde o soukromé
vlastnictví a městská část nemá žádnou legisla-

■ V sále Nuselské radnice diskutovali místní občané se svými zastupiteli. Foto: Martin Dudek
tivní páku, jak současný stav co nejdříve změnit,“ uvedla předsedkyně komise územního rozvoje a výstavby a zastupitelka Jaromíra Eismannová (TOP 09). Mladým lidem z Nuslí nejvíce
vadí dvě skutečnosti – bezdomovci a drogově závislí v jejich okolí a doprava v klidu, tedy parkování, v blízkosti škol a domovů. „K naší škole
vede poměrně úzká ulice, a pokud by budova
hořela, hasiči by vinou parkujících vozidel asi
k nám nedojeli,“ poukázala na alarmující fakt
jedna ze žákyň ZŠ Mendíků.
„Podněty, které získaly nejvíce hlasů, budou dále rozpracovány a občané se v průběhu příštího roku dozvědí, jak je MČ Praha 4 hodlá řešit," uvedl
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

(md)

Co je místní Agenda 21?
Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe
a zohledňuje konkrétní místní problémy. Jedná se
o proces který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve
spolupráci s veřejností. Místní Agendu 21 má
v kompetenci pro volební období 2014 až 2018 starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). Koordinátorem místní Agendy 21 je Eva
Šimková z odboru kancelář starosty – eva.simkova@praha4.cz. Předsedou komise pro místní Agendu 21 je zastupitel Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Jak bude vypadat okolí stanic metra D?
Dne 30. listopadu v 16 hodin se bude ve velkém
sále Nuselské radnice konat zasedání komise
územního rozvoje a výstavby, na které Praha 4
zve všechny občany, jež zajímá, jak bude vypadat okolí stanic plánovaného metra D, a to zastávek Krčské nádraží, Thomayerova nemocnice
a Nové Dvory.
Na tomto zasedání budou zástupci Metroprojektu, a. s., prezentovat své „urbanistické
koncepty lokalit vybraných stanic metra trasy
1 D.“ K jejich vizím se vyjádří další architekti
a urbanisté a do diskuze by se měli se svými
podněty zapojit i občané. Radní pro územní
rozvoj, výstavbu a dopravu Alžběta Rejchrtová
(Trojkoalice/SZ) k tomu říká: „Na zasedání
komise chceme zahájit participaci občanů na
dotvoření území u stanic budoucího metra.
Potřebujeme znát jejich potřeby, jaké služby
a aktivity jim v dané oblasti chybí, jak se tam
může život zlepšit. Budou následovat nejen

■ Vizualizace možné podoby stanice Nové Dvory (vlevo) a Thomayerovy nemocnice. Foto: archiv a metro.cz.
další veřejná setkání s občany, ale někde bude
také probíhat tzv. komunitní monitoring, kdy
budou přímo v terénu školení pracovníci zjišťovat, jaké věkové či sociální skupiny dané
území užívají, jaká jsou jejich očekávání,
představy či obavy v souvislosti s předpoklá-

daným rozvojem lokalit u stanic metra D. Tyto
informace budou sloužit jako podklad k vypracování regulačních podmínek, které budou
za městskou část Praha 4 předány Institutu
plánování a rozvoje.“

(red)
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názory

Vylepšujme a zkrášlujme Prahu 4 chytře!
V uplynulých týdnech se rozběhla intenzivní debata a práce na přípravě návrhu rozpočtu naší městské části na
příští rok. Opět se ukázalo, že
krámek už je hodně vyjedený, a tak se pořád dokola přemílá, na jaké velké investice
se tento omezený koláč
vynaloží.
Jaroslav Míth,
Já jsem si při této příležiradní
tosti opětovně vybavil část
našeho volebního „Dvacatera“, kladoucího důraz na zvelebování naší čtvrti a zároveň střídmé
hospodaření.
Ano, naše čtvrť již má vybudovány všechny
infrastrukturní sítě, chybí jen metro „D“. Je taky
již z velké části urbanisticky dokončena, hlavně
její obytné části. Každé takové území má svůj
charakter, svého genia loci. O to více je třeba tyto souvislosti vnímat a soustředit se na dolaďování a zdokonalovaní tohoto místa pomocí drobných zásahů, urbanistických prvků a městského
mobiliáře.
Aby toho bylo dosaženo, není potřeba dělat
jednorázové rozsáhlé investice typu: „Postavíme
relaxační centrum nebo sportovní halu.“ My naopak potřebujeme naši čtvrť systematicky vylepšovat, aby byla příjemná a pohodlná pro všechny generace, aby se nám zkrátka líbila. Začít je
možné i u malých, finančně nenáročných věcí,
které přinesou místně velký užitek a zároveň výrazně pomohou danému místu.

Menší zásahy za rozumné peníze
Rozhlédl jsem se kolem sebe a hned u nás v Podolí jsem našel krásný příklad toho, co bychom

mohli udělat. Rodí se zatím poměrně dost dětí
a maminky s kočárky brázdí naše ulice s daleko
větší frekvencí, zároveň stále větší část naší populace stárne a s přibývajícím věkem se omezují pohybové schopnosti. V nejfrekventovanější
centrální části Podolí (od Nedvědova náměstí
po ulici Na Dolinách), kde je škola, samoobsluha, pekárna, pošta, spořitelna a dům s pečovatelskou službou, máme neuvěřitelných šest
míst, kde je chodník přerušen schody nebo těžce překonatelným masivním obrubníkem (viz
mapka). Stejně tak jsou zde bariéry při vstupu
do obchodů, kde jsou další schody, úzké vchody atd. Přitom všechny chodníky patří obci
(Praze, potažmo TSK), většina nebytových prostor, kde jsou provozovny, je v majetku naší
městské části a situace je tak z mého pohledu
řešitelná. „Jenom chtít“.
Pokud to však není investice za desítky milionů a nestříhají se při tom pásky a neblýskají
spouště fotoaparátů, nebyla to doposud pro nikoho priorita. Je to věc časově „náročná“ a investičně „nezajímavá“.
Za sebe pevně doufám, že i za velkou část
radnice hlásím, že se situace může změnit. Místo stříhání pásek preferuji pustit se i do těchto
typů malých projektů a za „málo peněz“ udělat
pro náš život v naší čtvrti „hodně muziky“.
Vyhlédnutou lokalitu jsem již částečně zmapoval
a chci se zasadit o realizaci následujících úprav:
• Zmírnění sklonu mezi výškou chodníku od
provizoria samoobsluhy a domem Podolská 23
(řezník)
• Předělání schodů na chodníku u spořitelny
a zmírnění sklonu včetně přidělání rampičky
pro kočárky u přístupu na Nedvědovo
náměstí

• Snížit obrubníky na obou stranách pro snadný přechod Vodárenské ulice u rohového domu č. 21
• Vyřešit bezbariérově a šířkově vstupy na poštu, pekárnu a obchodu s drůbeží (domy Podolská 23 a 25)
Podobných míst, kde stačí jen menší zásah za
rozumné peníze, máme v Praze 4 v každé čtvrti
několik. Je proto potřeba pamatovat v rozpočtu
na kapitolu tzv. „chodníkového programu“
a především intenzivně spolupracovat s TSK,
která má tyto věci na starosti. Radnice se musí
těmto věcem věnovat, jasně je definovat, připravit a být i ochotna na některých z nich finančně
participovat, aby je kompetentní složky neměly
šanci házet pod stůl.
Jaroslav Míth (ODS),
radní MČ Praha 4

PROČ JSME SI ZVOLILI NÁZEV KLUBu TUČŇÁK?
Posledních několik dní dostáváme jako členové klubu
„Tučňák“ mnoho dotazů směřujících k novému názvu. Velký tlak ze strany politického
hnutí, za které jsme kandidovali, nás donutil původní název klubu „zastupitelů zvolených za politické hnutí ANO
2011“ změnit. Nyní jsme po
Zdeněk Pokorný,
delší rozpravě vybrali název,
radní
který dle mého názoru vystihuje podstatu toho, proč jsme do komunální politiky vstupovali. Samozřejmě jsme si také vyslechli mnoho posměšků a poznámek ve smyslu
toho, že se snažíme o zesměšnění politiky, samosprávy či našich voličů. Opak je však
pravdou!
Při vyslovení slova tučňák snad každého obyvatele Prahy 4 napadne spojení s časopisem vydávaným městskou částí. Názvem časopisu jsme
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se inspirovali
a použitím slova
„Tučňák“ chceme
demonstrovat náležitost k Praze 4
a jejím občanům.
Chceme pracovat
pro naši městskou část a soustředit se na lokální problémy
bez zbytečných
politických tlaků ze strany vedení politické organizace. Od toho jsme oproštěni a dává nám to
dostatek volnosti a prostoru. Můžeme se tak více zaměřovat na podstatu řešených věcí.

Chceme být prospěšní
městské části
Tučňák jako zvíře nám je hodně podobný. Stejně
jako my se soustřeďuje na rodinný život a vý-

chovu dětí. I to jsou naše priority, včetně bezpečnosti, která je neméně důležitým tématem.
Chceme být vnímáni jako členové velké komunity občanů Prahy 4 a vést dobrou komunikaci
směrem k nim. Musí být samozřejmě co komunikovat a doufám, že občané na konci volebního
období ocení, co jsme pro Prahu 4 udělali,
a doufám, že ještě uděláme. Témat, na která se
musíme soustředit, je velké množství. Ať se týkají oblasti majetku, IT, bezpečnosti, grantové
politiky či životního prostředí, musíme se jim
věnovat se vší vážností, a to i přesto, že název
našeho klubu vybočuje z obvyklých a zažitých
konvencí.
Odpověď na dotaz, jestli je „Tučňák“ tím
správným názvem pro náš klub zastupitelů zní ano! Chceme být stejně jako časopis nedílnou
součástí naší městské části a být prospěšní jejím
obyvatelům, a to není rozhodně malý cíl.
Zdeněk Pokorný (Klub Tučňák),
radní MČ Praha 4

názory

Není všechno zlato, co se třpytí…
Pravidelní čtenáři Tučňáku si
možná vzpomenou, že jsem
v říjnovém čísle v této rubrice
psal o nadějích pro rodiče
s dětmi a chválil paní ministryni školství. Dnes zůstanu
u podobného tématu, ale budu o něco kritičtější.
V poslední době jsou z plánů MŠMT jak v odborné, tak
Jan Schneider,
mediální diskuzi akcentována
zastupitel
dvě témata. Prvním je povinný poslední ročník v mateřské školce, druhým
potom školní obědy zdarma. Oba tyto návrhy
vypadají na první pohled jasně a pozitivně. Pokusím se však nad nimi zamyslet do větší
hloubky.

Kdo nechodí do školky?
Nejdříve povinný poslední rok ve školce. Naprostá většina z nás se shodne na tom, že by děti do mateřské školy měly minimálně v tom přípravném roce před nástupem do základní školy
chodit. Za městskou část máme dostatečnou kapacitu nejen pro ně, ale pro téměř všechny děti
již od tří let. Ovšem je potřeba si říct, že přes
93 % dětí v České republice do mateřské školy
v posledním roce chodí. Pro zajímavost, toto číslo bylo stejné i předtím, než byl v rámci předvolební kampaně někdejší ministryně Buzkové poslední ročník školky osvobozen od poplatků. Je

proto potřeba se podívat na ty děti, které nechodí. Z nich část například žije s rodiči v zahraničí,
část je vzdělávána rodiči doma a další část chodí
do kvalitních předškolních zařízení, která připravují děti na školní docházku, ale z nejrůznějších důvodů nejsou zapsána ve školském rejstříku. Taková zařízení nejen že existují, ale s rozvojem dětských skupin lze předpokládat, že další budou vznikat.
Otázkou tedy je, na koho je tento záměr
směřován. Jedná se o děti z problémových
a sociálně vyloučených rodin, které v současnosti do mateřské školy nechodí. Upřímně nevím, jestli se jedná o 2, 3 nebo 4 procenta.
Souhlasím, že je dobré tyto děti do předškolní
péče zapojit. Považuji však za nešťastné, že
MŠMT neumí, třeba ve spolupráci s MPSV, najít takové řešení, které nezkomplikuje život
naprosté většině rodičů malých dětí, stejně jako všem ředitelkám mateřských škol. Nelze totiž žít v naivní představě, že dětí, které už
stejně do školek chodí, se změna nebude týkat. Kromě toho, že se omezí svoboda rodičů
při výběru předškolního zařízení, dojde na
obou stranách k navýšení administrativy spojené s kontrolou docházky, omluvami absencí
a dalším.

Nic není zadarmo

dobře víme, nic není zadarmo, někdo to zaplatit musí. Již v dnešní době je celková cena
oběda ve školských zařízeních výrazně dotována. Z veřejných rozpočtů jsou hrazeny náklady na energie, mzdy personálu kuchyně,
odpisy zařízení a podobné. Rodiče hradí pouze skutečně spotřebované potraviny, tedy cca
40 % z celkových nákladů. Samozřejmě existují děti, jejichž rodiče nemají na to, aby do
školní jídelny chodily. Odhady přesných počtů se různí, nejvyšší, který jsem zaznamenal, je každé desáté dítě. Asi málokdo zpochybní, že by bylo záhodno těmto rodinám
pomoc tak, aby děti nebyly vyloučeny z kolektivu a měly přístup ke kvalitní a vyvážené
stravě. Opět ale volám po nějakém adresném
řešení, které navíc nebude končit ve třetí nebo čtvrté třídě tak, jak v současné době paní
ministryně navrhuje.
Co se týká ostatních, jistě by i jim ušetřené
peníze udělaly radost. Na druhou stranu pevně věřím, že se se mnou shodnete, že pokud
paní ministryně dokáže pro svůj rezort vybojovat navíc tři miliardy, které by toto opatření
stálo, jistě pro ně ředitelé a ředitelky škol
a školek najdou mnohem efektivnější využití,
aby naše školství utěšeně vzkvétalo.
Jan Schneider (Pro Prahu),
zastupitel MČ Praha 4

Druhé téma jsou obědy pro školáky zdarma.
Kdo by neměl rád něco zdarma, že? Jenže jak

Dotace na kulturu přidělené pět minut po dvanácté
Kulturní instituce a umělci
působící v našem hlavním
městě, kteří usilují o získání dotační podpory na rok
2016, dostanou odpověď na
to, zda v tomto řízení uspěli, nejdříve v únoru roku
2016. Nejedná se o překlep.
Stávající Rada hlavního
města Prahy opravdu vyhláMICHAL HROZA,
sila grantové řízení v oblaszastupitel
ti kultury a umění s tak velkým zpožděním proti předchozím zvyklostem, že se umělci dozvědí až v běžícím roce,
zda vůbec mají dostatek prostředků na provoz svého kulturního stánku a zda tedy vůbec mohou pokračovat ve své činnosti. Považujeme to za zcela neuvěřitelnou aroganci
moci, jakoby snad vládnoucí koalice rozdělovala své vlastní peníze a nešlo o peníze nás
všech, daňových poplatníků. Každý, kdo má
nějakou zkušenost s řízením divadla, galerie
nebo organizací jakékoliv kulturní akce, přitom ví, jak dlouho dopředu je nutné ji plánovat, aby byla úspěšná. Bez znalosti toho, jaké
prostředky budu mít k dispozici, není takové
plánování možné.

Zapomněli na granty?
Rada hlavního města Prahy schválila vyhlášení
jednoletých i víceletých grantů v oblasti kultury
až 30. června letošního roku bez jakéhokoliv viditelného důvodu. Celá věc dělá dojem, že na
vyhlášení zkrátka zapomněli, protože zpracovaný devatenáctistránkový Grantový systém
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta
2016–2021 není žádným převratným koncepčním
dokumentem, ale jen technickým manuálem popisujícím úřední řečí pravidla hry při přidělování
grantů. Dočteme se v něm takové perly jako např.
„Grantová podpora kultury z prostředků hlavního
města Prahy je směřována zásadně na produkt
v oblasti kultury.“ apod. Přesto stávající radě trvala příprava této věci tři čtvrtiny roku. Pokud by
snad chtěl někdo argumentovat tím, že bylo nezbytné dát tento dokument do souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014, které řeší slučitelnost některých kategorií dotační podpory
s vnitřním trhem EU, tak vězte, že jeho podoba je
známa již od června roku 2014.

Zájem mělo jen osm uchazečů
Výše zmíněná chyba vzniklá na magistrátu se bohužel dotkne i řady kulturních institucí působících
v naší městské části. Snad může být tato věc dobrá

alespoň k tomu, abychom se v naší městské části
zamysleli nad funkčností vlastního systému dotací.
Z projednávání „druhé vlny“ letos přidělovaných
grantů podle mého soudu zřetelně vyplynulo, že
striktní omezení kulturních grantů na podporu tradičních svátků, jejich omezení výší do pouhých
dvaceti tisíc korun v případě jedné žádosti a zároveň značnou administrativní náročností žádostí dospěla Rada městské části Praha 4 k tristnímu stavu,
kdy se v této kapitole přihlásilo se žádostí o podporu pouhých osm uchazečů. Rozděleno tak bude
jen něco málo přes polovinu původně radou plánované částky. Veřejně diskutovat s občany otázku,
jaké dotační tituly by chtěli v budoucnu podpořit,
je zcela legitimní, protože pokud bude rada takto
postupovat i nadále - zužovat možnosti, na co je
možné získat podporu, a rozmělňovat ji na drobné
- může se jednoho dne stát, že pro takové nápady
žádného žadatele nenajde.
Čím méně politická reprezentace zasahuje do
některých lidských činností, tím často lépe, ale
odpovědnost za to, že mají lidé pro své snažení
otevřený prostor, ve kterém platí jasná, srozumitelná a férová pravidla, která se, pokud to není
nezbytné, nemění každou chvíli, z volených zástupců nikdo nesejme.
Michal Hroza (TOP 09), zastupitel MČ Praha 4
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Zástupce starosty Zdeněk Kovářík:

„Oprava chodníků?
Práce na několik volebních období!“

ZDENĚK KOVÁŘÍK,
zástupce starosty
MČ Praha 4

„MČ Praha 4 nemůže být ‚státem, ve státě‘ a přijímat různá organizační a správní
opatření bez ohledu na okolní městské
části. Praha je evropským velkoměstem,
je to jeden živý organismus a může
být úspěšná pouze jako celek,“ tvrdí
Zdeněk Kovářík (ODS), zástupce starosty
MČ Praha 4 s kompetencemi v oblastech
investice a sport.

Martin Dudek
Jaké jsou z vašeho pohledu nejdůležitější úkoly komunálního
politika Prahy 4?
V podstatě jsou dva – musí se postarat, aby se tu lidem už nyní
dobře žilo, a současně mít vizi, jak
Praha 4 bude vypadat za dvacet
let. A směřovat svoji činnost k tomu, aby i naši potomci byli v Praze 4 spokojeni. Já tomu neslušně
říkám nezaspat budoucnost a neprožrat ji.
Jaké základní předpoklady je tedy nutné splnit, aby se i budoucnost mohla rýsovat v růžových
barvách?
Pro mne je základním úkolem samosprávy vyrovnaný rozpočet
a nulové dluhy. Když už ho nemají
stát ani kraje, tak ho musí mít alespoň obce. Praha 4 před lety poměrně velkou část majetku v rámci privatizace prodala. A pro občany výhodně, protože kdybychom požadovali tržní ceny, přineslo by to do
našeho rozpočtu mnohem více peněz. Ale díky tomu je znovu péčí
vlastníků domovní fond opraven

a za 25 let se Praha 4 změnila téměř k nepoznání. Rubem přívětivé
privatizace bylo méně získaných finančních prostředků na opravy
školních budov, hřišť a kulturních
zařízení. Ale i tak mohu konstatovat, že většina z nich je už ve stavu
odpovídajícímu 21. století.

tat jen největší díry, je potřeba vytvářet opravené ucelené celky, jako
například na Lhotce, aby vydržely
delší dobu.
Lze stanovit časový horizont, kdy
se tomu tak stane?
Asi by nebylo v uvozovkách žádné
hrdinství vyhlásit velký Chodníkový program a naslibovat, že to bude do konce tohoto volebního období. Na druhou stranu máme vyrovnaný rozpočet a budeme slibovat jen to, na co máme peníze. Budeme rádi, pokud v programu bude
ročně osm až deset milionů korun.
Podle mého odhadu se tak oprava
chodníků protáhne na dvě až tři
volební období. Není to radostné,

„Měli bychom podpořit moderní
výrobní technologie“
Občany dlouhodobě trápí neutěšený stav některých chodníků
a komunikací. Nebude Praha 4
investovat do jejich oprav?
Chodníky a komunikace má z více
než 90 % ve vlastnictví pražský magistrát a o opravy se má starat jeho
organizace Technická správa komunikací. My samozřejmě nezůstáváme lhostejní, v minulosti tu byl
Chodníkový program a jeho obnovení chci v naší radě znovu prosadit. Jeho prostřednictvím budeme
investovat do oprav, ale současně
se musí podílet i město, a to nejen
finančně, ale i koncepčně. Nelze lá-

ale tato oblast má v investicích
hodně velké zpoždění…
Do čeho tedy bude Praha 4 prioritně investovat?
Musíme se dívat na to, co je z hlediska financí do budoucna možné,
a investovat pouze do projektů, které potřebujeme k provozu a jsme
schopni je zaplatit. Musíme přemýšlet například o investicích do seniorských zařízení. Neopouštíme investice do škol a je tu stále otevřená
otázka dopravy v klidu, která je
předmětem velké diskuze a prioritně by do ní mělo investovat město.

Nemůžeme se uzavírat ani do sebe, jsme součástí města. Máme
v Praze 4 téměř nulovou nezaměstnanost a dostatek obchodních
ploch. Hospodářství však nemůžeme stavět jen na kancelářích. Na
území městské části by měl být
prostor pro kvalifikovanou výrobu,
měli bychom podporovat moderní
výrobní technologie. Máme v Praze 4
pár takových míst, například na
Novodvorské, která jsou na špičkové úrovni a málo se o nich mluví.
Pouze kancelářemi, obchody
a službami se budoucnost sama nemůže rozvíjet.
Netrápí vás, že Praha 4, jako páté
největší město republiky, nemá
žádnou sportovní halu, ve které
by se mohly odehrávat zápasy
světové úrovně?
Ne, a proč by mělo? Znovu opakuji,
Praha 4 je součástí metropole, nikoliv osamocený ostrůvek, který se
bude s jiným předhánět například
právě ve výstavbě stadionu. Proč
stavět něco, co už funguje jen o pár
stanic tramvají dále? Navíc jdeme
cestou podpory sportu pro všechny. Máme tu průkopnickou Běžeckou školu, kterou se snaží okopírovat jiné městské části. Pořádáme
spoustu úžasných akcí pro děti
i dospělé a disponujeme jednou
z nejvytíženějších celorepublikových rekreačních zón podél Vltavy.
Podporujeme sport nejmenších
a příští rok se zapojíme do akce Evropské město sportu. Myslím, že
kdo chce, najde si u nás prostor
pro vlastní sportovní aktivitu.

S použitými jedlými oleji do sběrného dvora
Obyvatelé Prahy 4 mohou od 1. 12. odkládat použité jedlé oleje z domácností ve sběrném dvoře (SD) Durychova.
„Použitý olej, především z fritéz a pánví, mají obyvatelé možnost předávat
v uzavřených plastových lahvích do
sběrné nádoby umístěné ve sběrném
dvoře Durychova,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (Klub
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Tučňák) a pokračoval: „Dosud tento
olej většinou končí v kanalizaci nebo
ve směsném odpadu. Proto chceme
v novém pilotním projektu nabídnout
občanům ekologickou alternativu pro
nakládání s tímto odpadem.“ Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů s malými příměsemi mastných kyselin. Při smažení probíhá řada che-

mických reakcí, vznikají peroxidy, polymery, radikály atd. Tyto látky již nejsou vhodné pro další použití v potravinovém řetězci, a rostlinné oleje proto
nelze opakovaně používat. Pokud se
pilotní projekt osvědčí, bude MČ Praha 4 uvažovat o trvalém umístění
sběrné nádoby na jedlé oleje z domácností právě ve SD Durychova.  (red)

■ Použité oleje musí být zlikvidovány, případně recyklovány. Foto: Praha 4

životPrahy 4

Škola plná zdraví a poučení
Zdraví je to nejcennější, co máme. Uvědomují
si to i ve Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední zdravotnické škole 5. května, kde každoročně pořádají na podzim „Den pro zdraví“.
Letos se uskutečnil opět s finanční podporou
MČ Praha 4, a to ve výši 30 tisíc korun. Akce
byla určena pro mateřské, základní, střední
a vysoké školy, výchovná zařízení i širokou
veřejnost. „Návštěvníci, zejména děti a mládež, se mohli například naučit jak si správně
čistit zuby, což není taková samozřejmost. Dá-

le se zde mluvilo o dopravních značkách, první pomoci včetně zástavy krvácení nebo o prevenci proti úrazům,“ uvedla Libuše Pešlová,
členka komise zdravotně sociální a rodinné
politiky, která je i členkou školské rady pořadatele. V programu dále nechyběly například
měření hladiny cholesterolu, ukázky práce
různých pracovních oborů a záchranářů, hasičů, městské i státní policie, nutriční poradna
či besedy o závislosti na počítačových hrách
a o přenosných chorobách. 
(red)

Výhra v obvodním kole
TURNAJE POPRASK
Dívky ze ZŠ U Krčského lesa se zúčastnily basketbalové akce pro 8. a 9. ročník v rámci turnaje Poprask.
Tým ve složení Kristýna Babiánková, Gabriela Pádivá,
Klára Mádrová, Adéla Novotná, Andrea Nykoryak,
Veronika Janečková, Karolína Izáková a Lucie Mošnová odehrál celkem tři zápasy a každý vyhrál vysokým rozdílem. Děvčata se tak umístila na prvním
místě, získala zlatý pohár a postoupila do celopražského kola, kde budou reprezentovat Prahu 4.  (red)

■ Kdo chtěl, mohl ochutnat něco ze zdravé výživy. Foto: VOŠZ

PRAHA 4 PODPOŘILA ROZVOJ ORNITOLOGICKÉ STEZKY
Ornitologická stezka v areálu ZŠ Křesomyslova byla za finanční podpory MČ Praha 4 rozšířena o tři nové panely. Žáci 9.
A připravili krátké povídání o obsahu těchto panelů, vymysleli
spoustu aktivit pro mladší spolužáky, a tak se celé dopoledne
(red)
na stezce povídalo, běhalo a jinak soutěžilo. 
■ Starší žáci zasvěcovali ty mladší do tajů
ornitologie. Foto: ZŠ Křesomyslova

DĚTI SE I PŘES DÉŠŤ BAVILY

■ Děti se dozvěděly základy první pomoci.

■ Úspěšný basketbalový tým ZŠ U Krčského
lesa. Foto: ZŠUKL

MŠ OHRADNÍ LADILA
S PODZIMEM
Děti i pedagogický kolektiv z MŠ Ohradní se s podzimem opravdu vyladily. Mezi ostatním kreativním tvořením s vůní podzimu patřila zejména výstava dýní
a oslava Dušiček ve třídě Mravenců. Mezi hraním však
děti stále nezapomínaly pomáhat, tentokrát sbírkou
dětského oblečení a hraček pro dobročinný bazar Domova Sue Ryder. Více o MŠ a jejích aktivitách se do(red)
zvíte na www.mszahradka.cz. 

■ Kdo našel odvahu, mohl si zblízka prohlédnout dravého ptáka. Foto: Praha 4

Hned dvě akce, které připravila MČ Praha 4, se uskutečnily v parku Na Pankráci. Den
s integrovaným záchranným systémem a Rozloučení s létem sice od sebe dělil týden, ale
uplakané počasí bylo stejné. I tak se děti z našich základních a mateřských škol dozvěděly mnoho zajímavostí a zhlédly zajímavé naučné programy. (md)

■ Oslava Dušiček se vydařila. Foto: MŠ Ohradní
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rozhovor

Komiksový autor a scénograf Jan Bažant:

„Nusle jsou vesnice
uprostřed Prahy“
Originální komiks z nuselského prostředí vznikal sedm let pod rukama scénografa,
loutkáře, grafika, komiksového autora a vysokoškolského pedagoga Jana Bažanta
(36). Nevšední kniha odkazuje na Rychlé šípy a na jeho tvůrce Jaroslava Foglara,
který rovněž v Nuslích vyrůstal.
Martin Dudek
Jste vystudovaný loutkař a scénograf a učíte
na DAMU. Kde vůbec berete čas na komiks?
Ke komiksu jsem se dostal přirozenou cestou někdy v 90. letech. Byla to moje alternativa k divadelní práci, protože když člověk pracuje v divadle, musí komunikovat s ostatními, jde o týmovou práci. Komiks je dost individuální, má maximálně scénáristu, se kterým se musím domluvit
na finální podobě. U kreslení se ale nemusím
ohlížet na herce, rozpočty a podobně. Proto dělám komiks vždy dohromady s divadlem, je to takový můj únik do soukromí. A když už jsem
s komiksem dlouho sám, o to raději se pak vracím k divadlu a ke kontaktu s ostatními lidmi.
Nekorunovaným králem českého komiksu byl
Kája Saudek. Byl i pro vás velkou inspirací?
Samozřejmě, byl. Inspiraci ovšem hodně čerpám
z věcí, které se mne dotýkají. A logicky, když
jsem přemýšlel o knížce z Nuslí, začal jsem tím,
že jsem kreslil prostředí, do kterého jsem se
v roce 2008 přistěhoval. Zpracovával jsem podněty, které se na mne valily, protože předtím
jsem o Nuslích nic nevěděl.
Žil jste úplně mimo Prahu?
To ne, bydlel jsem v Dejvicích, pak na Vinohradech a nakonec v Berlíně. Když jsem se vrátil do

■ Poznáte nuselské reálie? Foto: archiv JB
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Prahy, hledali jsme s partnerkou byt v Praze.
A našli jsme krásný v Nuslích. Napřed jsme si
říkali – Nusle, ježiš, to je čtvrť daleko od centra.
A pak jsme zjistili, že je do centra blízko a navíc
má silného genia loci. Inspirovalo mne to k jednotlivým obrazům, které se potom začaly skládat v příběh a v celek. Nechal jsem tomu volný
průběh a asi sedm let jsem obrázky dával dohromady, z toho poslední dva roky již cíleně, protože jsem věděl, že z nich bude knížka.

„Mirek z Rychlých šípů
v Nuslích zestárl. Je
smutný a zůstal sám…“
V čem je publikace Nusle specifická?
Koncepce vyprávění knihy Nusle je založena na
volně vložených celostranách, ve kterých se paralelně odehrávají jednotlivé dějové linky. Grafiky
zobrazují surreálné scény, kde se odvíjí řada příběhů zdánlivě nesouvisejících, ale ve skutečnosti
hluboce provázaných. Jednotlivé obrázky se dají
zamíchat a každý si pak může složit vlastní příběh. Je to takový pokus, protože ve věcech, které
dělám, mne vždy zajímají přesahy a možnosti daného žánru. Tady mne bavilo dávat celostránkové

obrazy do komiksových okének. V každém z nich
se odehrává hodně věcí a ty jsou různě dějově provázané, jednotlivé linky se objevují a zase mizí.
Jak jste na tento netradiční nápad přišel?
Díky nočním procházkám. Mám ateliér v Italské
a chodím z Vinohrad pěšky do Nuslí. Noční trasa,
když už nic nejezdí, je pro mou tvorbu hodně inspirativní. Původně jsem jednotlivé obrazy dělal
jako kolorované sítotiskové grafiky velikosti
100 x 70 centimetrů. A každý obraz, byť má stejný motiv, byl jinak barevný. Samotného mne překvapilo, jak moc se výjevy díky změně barevnosti
proměnily. Ten, co byl původně děsivý a strašidelný, se v jásavých barvách změnil v běžný obrázek a podobně. To byl pro mne základní impuls, přemýšlet o knize, v níž hlavní roli hraje
Mirek. Jím odkazuji na vůdce partičky Rychlých
šípů Mirka Dušína i na autora Jaroslava Foglara,
který v Nuslích vyrůstal. Mirek je smutný, zůstal
už sám a nikdo ho neposlouchá…
Jaké jste zaznamenal na knihu ohlasy?
Protože je zpracováním těžko zařaditelná, neobjevuje se v komiksových přehledech, byť já ji za
komiks považuji. A ohlasy jsou pozitivní. Paradoxně jsem ale Nusle vystavoval poprvé v Nuslích v září v rámci akce Zažít město jinak, dříve
jsem už obrazy vystavoval v Berlíně, ve Vídni,
Lipsku, Kolíně atd. Jezdíme hodně po Evropě na
grafické festivaly. Zajímalo mne, zda návaznost
na čtvrť bude pro lidi podstatná. A potěšilo mne,
že je v nich něco, co lidi oslovuje napříč státy.
Předpokládám, že Nusle nejsou vašim prvním
komiksem…
Samozřejmě, jsem autorem grafických novel jako adaptace románu Karla Čapka Krakatit či Pán
času. Podílel jsem se také na publikaci Ještě
jsme ve válce, která komiksovou formou zaznamenává vzpomínky pamětníků. Jde o projekt
Paměť národa, čtenáři ho najdou například na
webu Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/
hrdina/70/_themeline/2522.

rozhovor/kalendárium
Měl jste čas prozkoumat i další části Prahy 4?
Ano, máme děti ve školce v Braníku a přítelkyně
je z Písnice.
Na čem aktuálně pracujete?
Nyní se věnuji divadlu, připravujeme představení s velkými loutkami. Také konečně začínám pracovat na komiksu pro francouzské
nakladatelství Hatchet s názvem Případ Mao.
Je to detektivka z 80. let ze Šanghaje, detektiv řeší případy s politickým pozadím a do toho píše konfuciánskou poezii. Zároveň bych
se měl podílet na vzniku další řady seriálu
ČT Sám v muzeu, z předchozí řady sestavujeme knížku, která vyjde v nakladatelství
Albatros.

MgA. Jan Bažant, Ph.D.
■ Originální kniha o Nuslích je plná zajímavých kreseb. Foto: archiv JB

Povídáme si stále o Nuslích, ale ještě pořád
nevím, jaký k nim máte vztah…
Nusle jsou hodně zajímavý prostor, přijdou mi
jako taková vesnice ve městě. Když jsem se
sem přistěhoval, bylo to markantní, veškeré
věci jsou tady koncipované jako na vesnici,
jsou soběstačné. Nusle jsou od centra trochu
odříznuté, ale přece blízko. Stojí tu secesní
měsťanské domy, je tu vinohrad a ve dvorech

‚nasázené’ různé tovární komíny. Ta kombinace dohromady tvoří zajímavou strukturu. Pro
mne je také důležitá místní železniční trať a ta
pustina okolo ní. Země nikoho. Vyrůstal jsem
u podobné ve Střešovicích, s kamarády jsem
okolo trati objevoval různá tajemství, fabulovali jsme si o těch místech děsivé historky,
stavěli bunkry. Tohle místo je pro mne velice
inspirativní.

■ nar. 1979 v Praze
■ scénograf, loutkář, grafik,

komiksový autor
a vysokoškolský pedagog
■ autor komiksů Krakatit, Pán času, Nusle a řady kratších příběhů
■ je vůdčí osobností souboru obřích
loutek Echt Street Puppets
■ v současné době působí na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze.

Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura,
sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport
a volný čas v Praze ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas
●

Út 1.–Po 29. 2.

KLUZIŠTĚ PŘED OC ARKÁDY PANKRÁC
Bruslí se za každého počasí. K dispozici je také půjčovna bruslí
(80 Kč/os.) a občerstvení s bohatým sortimentem. Otevřeno každý
den od 9.00 do 21.00 hod. včetně vánočních svátků.
Vstup na ledovou plochu je za 50 Kč. Více na www.arkady-pankrac.cz.

Út 1. a 15. 16.00–17.00 hod.

CO JE TO CÍRKEV?
Jak církev vznikla a proč je tolik církví? Otázky jsou vítány. Přednáší: Jaromír Loder. Klub zdraví Lhotka. Vstup volný.

Út 1. 9.00–12.00 hod.

PRVNÍ POMOC DÍTĚTI OD HLAVY AŽ PO PATY
Praktické postupy k okamžitému použití v běžném životě. Baby
Office.
16.00–18.00 hod. ZÁPIS DO CENTRA DĚTSKÉHO ÚSMĚVU
Dodatečný zápis s nástupem od 1. ledna. Info: tel. 731 464 040,
e-mail: Centrum.DU@seznam.cz, www.centrumdu.cz. Centrum
dětského úsměvu, Hvězdova 19.
18.00–20.00 hod. PJÉR LA ŠÉ´Z – ŽENY A MUŽI
Další přednáška známého psychoterapeuta, divadelníka, muzikanta a spisovatele. Tentokrát na věčně aktuální téma dvou odlišných
světů. Nutná rezervace! Centrum Dajána.

Každé út 15.00–16.00 hod.

DĚTSKÝ KROUŽEK SEZNÁMENÍ S ANGLIČTINOU
Kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office, kde zábavnou
formou poznávají anglický jazyk. Baby Office.

17.30–18.30 hod. JÓGA PRO ZDRAVÍ
Protáhněte si tělo v komorním prostředí blízko metra Pankrác.
Nutná rezervace na tel.: 732 158 898. Centrum Dajána.

15.00–16.00 hod. DĚTSKÝ KROUŽEK HUDEBNÍ HRÁTKY
Hudební kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office s prvky muzikoterapie.

St 2. 18.00 hod.

15.30–17.30 hod. ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat
své dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší děti do tří let, cena 50 Kč / 30 Kč členi (členský příspěvek
150 Kč / pololetí), MC Rybička.

NORSKO–NEJEN FJORDY
Přednášející: Stanislav Pešina. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.
19.00 hod. BENEFIČNÍ KONCERT
Vystoupí mužská vokální skupina TEN MEN. Kostel sv. Anežky
České na Spořilově.
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ–MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi ukáží, jak pomocí zvuků a vibrací harmonizovat tělo a duši, zbavovat se stresu a napětí a léčit
různé nemoci. Ve druhé části večera proběhne relaxační koncert.
Nutná rezervace. Centrum Dajána.

Každou st 8.00–11.00 hod.

JAK ŘEŠIT SLOŽITÉ PARTNERSKÉ A RODINNÉ SITUACE
Řešíte partnerské neshody, vztahy mezi rodiči a dětmi, spory o děti,
rozvod, majetkové spory apod.? Naše psycholožka-mediátorka je
vám k dispozici. Cena za 50min. konzultaci je 200 Kč. Možnost hlídání dětí. Nutná registrace předem na vankova.eva@email.cz nebo
na tel. 602 77 33 10. Info na www.mcrybicka.com nebo www.mediace-najitreseni.cz a www.slusny-rozvod.cz. MC Rybička.
10.30–11.30 hod. ANGLICKÁ KÁVIČKA
Hodinka povídání o všem možném i nemožném v angličtině. Konverzace určené pro maminky a tatínky na mateřské dovolené
s dětmi. Info na www.hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

16.00–17.00 hod PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
Kurz Hudební školy Yamaha pro rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let.
Baby Office.

St 2., 9., 16. a 23. 8.00–18.00 hod.
FARMÁŘSKÉ (VÁNOČNÍ) TRHY
Před OC Arkády Pankrác.

Každý čt 10.00–11.00 hod.

SETKÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI
Schůzky pravidelně v místnosti vedle kostela sv. Václava (na křižovatce ulic Vladimírova a Pod Vilami). Vstup je kostelem, kočárky
projedou. V místnosti je koberec a hračky pro děti a je vytápěná.
ŘKF farnost Nusle.
11.00–19.00 hod. METABOLICKÁ ANALÝZA
Pro obyvatele Prahy 4 bezplatná, 20minutová analýza tuku,
kostí, svalů atd. Studio Sinkulova 48, info na www.vezdravemtele.cz.

Čt 3. a 17. 9.00–11.00 hod.
MINDFULNESS
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Cesta pro dosažení snížení stresu, lepší nálady, uvolnění a relaxaci. Přijďte se naučit techniky, které vám pomohou užít si bezstresový podzim i pohodový Advent. Baby Office.
17.00 hod. PĚŠKY PO IRSKU
Přednášející: Eva Loubová. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
18.00–21.00 hod. RAW TVOŘENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Přijďte se inspirovat, jak jednoduše, pestře, hravě a zdravě připravit sladké nepečené dobroty na vánoční stůl. Vše připravené si odnesete domů. Nutná rezervace míst. Centrum Dajána.
19.00 hod. MUZIKÁLEM BEZ BARIÉR
Charitativní koncert na podporu činnosti neziskové organizace Polovina nebe, o. p. s. Diváci se mohou těšit na melodie z muzikálu Králové
Avalonu, Antoinette–královna Francie a Přízrak Londýna v podání
muzikálových herců z divadla Hybernie! Senioři a osoby se
zdravotním postižením vstup zdarma, ostatní vstupné 50 T
IP
Kč či v dobrovolné výši. KC Novodvorská.

Každý pá 15.00–16.00 hod.

10.00–12.00 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA–ADVENTNÍ VĚNCE
Pro děti od 3 let s rodiči. Info na www.hernickalumpik.cz, rezervace míst v herničce nebo na info@hernickalumpik.cz. Hernička
Lumpík.

V SOULADU S NÍ
Přednáška zkušené terapeutky Ivy Radulayové o tom, jak rozvíjet
intuici v každodenním životě, což vede ke štěstí a vnitřnímu naplnění. 9. a 10.12. se můžete objednat na individuální konzultace.
Nutná rezervace míst. Centrum Dajána

15.00 hod. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A DÍLNY PRO DĚTI
Doprovodným programem bude bazar dětského oblečení
(0–12 let) a výtvarné dílny jako benefice na podporu rekvalifikačních kurzů pro uprchlíky. Kostel sv. Anežky České na Spořilově.

19.00 hod. KONCERT
Účinkují sopranistka Iva Ryzová a chrámový smíšený sbor Cantus
Amici, vedený Lukášem Dobrodinským. Kostel sv. Anežky České na
Spořilově.

15.00 hod. BENEFIČNÍ KONCERT
Vystoupí dětské sbory ZŠ Ružinovská, MŠ a ZŠ sv. Augustina
a sbor rodičů. Akce bude poblíž Malostr. nám., ul. Josefská 8
v kostele sv. Tomáše. Výtěžek bude věnován pro potřeby ZŠA.

Od pá 11. 10.30–11.15 hod.

Od po 7. 9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod.

MALÝ MUZIKANT
Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do
4 let s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

DĚTSKÝ KROUŽEK HRÁTKY S BARVIČKAMI
Tvořivý, výtvarný kroužek pro děti od 2 let v Miniškolce Baby Office rozvíjí smyslové vnímání.

Po 7. 9.00–12.00 hod.

Pá 4. 10.15–11.30 hod.

9.30–12 hod. BABY CLUB MOTÝLEK
Pro rodiče s dětmi do 6 let. Děti se budou radovat z příběhů, her,
písniček, říkanek, kreativního tvoření, tanečků a dalších aktivit.
Klub zdraví Lhotka. Vstupné dobrovolné.

MIKULÁŠSKÁ
Bude skákací hrad nebo trampolína, opičí dráha, výtvarná dílnička, drobné občerstvení a nakonec i nadílka. Vstupné 1 dítě 30 Kč
členi / 50 Kč ostatní, 2 děti 50 Kč členi/ 70 Kč ostatní. Koná se
v tělocvičně ZŠ v 1. patře, vchod přes MC Rybička.
12.00–18.00 hod.
VÁNOČNÍ HUDEBNÍ JARMARK V DAJÁNĚ
Den otevřených dveří, prezentace a prodej hudebních nástrojů, cd,
knih, přírodních parfémů, šperků, ozdob a dalších vánočních dárků. Ukázky hudebních terapií, RAW občerstvení a jiná překvapení.
V 18.00 hod. jarmark uzavře koncert na tibetské mísy, sundrumy
a gongy. Vstup zdarma. Centrum Dajána
14.30 hod. MIKULÁŠSKÁ
Sportovní hala Děkanka.

Pá 4. (17.00–20.30 hod.)
a So 5. (9.30–17.00 hod.)

TEXTY, KTERÉ PŮSOBÍ
Kurz zaměřený na tvorbu reklamních textů. Baby Office.

18.00 hod. KONCERT
Ženský pěvecký sbor Nashira. Nemocniční kaple Thomayerovy nemocnice. Vstupné dobrovolné.

14.00 hod. KNÍŽKOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Přijďte si vyrobit knížková přáníčka pro své nejbližší. Délka
workshopu 1,5-2 hodiny, cena 150 Kč/osoba. Přihlášky na akce@
cafestart.cz. Café Start.

MASKY
AVVY ateliér výtvarné nauky, FZŠ Táborská 45, Nusle. Info na
www.avvyatelier.cz, info@avvyatelier.cz, tel. 734 216 530.

St 9. 15.00 hod.

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ SUŠENEK A PERNÍČKŮ
Přihlášky do 6. 12. na mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
17.00 hod. DOBĚHNĚTE VÁNOCE!
Info na str. 30.
18.30 hod. JAK JSEM SE ZAMILOVAL DO GRUZIE
Přednášející: Radoslav Grešek. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

15.00 hod. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Výroba drobných vánočních dekorací, vánoční divadelní představení, příchod mikulášské družiny s nadílkou. Vstupné 50 Kč. Sokol Spořilov.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY S JANOU ČADOVOU
Sdílení pocitů, malování, tanec, zpěv, meditace, jemné masáže, povídání o čakrách a o zdraví. Rezervace na tel.: 721 295 852. Centrum Dajána

16.00–18.00 hod. HRÁTKY S MIKULÁŠEM
Přijďte si zalumpačit s Mikulášem a čertem. Připravena i tvořivá
minidílnička. Určeno pro děti do 6 let s rodiči. Info na www.hernickalumpik.cz, rezervace míst v herničce nebo na info@hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

Čt 10. 9.00–12.00 hod.

Ne 6. 10.00 a 16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ S BESÍDKOU A NADÍLKOU
Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
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Ne 13. 10.00–12.00 hod.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA–ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Ozdobené výtvory si odnesete domů. Pro děti od 3 let s rodiči. Info na www.hernickalumpik.cz, rezervace míst v herničce nebo na
info@hernickalumpik.cz. Hernička Lumpík.

Po 14. 17.00 hod.

Út 8. a St 9. (17.00–20.30 hod.)

10.00 a 16.00 hod. MIKULÁŠSKÁ S BESÍDKOU A NADÍLKOU
Přihlášky na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.

14.00 hod. VÁNOCE S PRAHOU 4
Info na str. 3 a 4.

18.00–19.00 hod. BLAHODÁRNÝ MED A JEHO POUŽITÍ
V KUCHYNI
Výroba medu a jeho správné používání v kuchyni nejen na Vánoce, ale po celý rok. Pro zájemce budou k zakoupení medové speciality. Přednáší Ing. Hanka Chmelová, jednatelka Českého svazu
včelařů Benešov. Vstupné dobrovolné. Klub zdraví Lhotka.

So 5., 12. a 19. 8.00–14.00 hod.

RODINNÝ ČTYŘBOJ
Info na str. 3.

VÁNOČNÍ TRHY
Přijďte nakoupit pro své blízké vánoční dárky a dárečky pro radost. Pro děti je přichystaná výtvarná dílnička a celou dobu otevřená herna zdarma. Drobné občerstvení se bude prodávat v kuchyňce. Vstup zdarma. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.

15.00 hod. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Vystoupení školních dětí s názvem Vánoční příběh. Vstup volný.
Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice.

TEXTY, KTERÉ PŮSOBÍ
Kurz zaměřený na tvorbu reklamních textů. Baby Office.

18.00 hod. TOULAVÍ PSI A KOČKY VE MĚSTĚ
Přednášející: Magdalena Krajmerová a Marcela Hálková. Vstupné
dobrovolné. Dům ochránců přírody.

So 5. 9.00–13.30 hod.

Pá 11. 10.00-14.00 hod.

Út 8. 17.30–20.30 hod.

KOUZLO AKVARELU–KYTICE
AVVY ateliér výtvarné nauky, FZŠ Táborská 45, Nusle. Info na
www.avvyatelier.cz, info@avvyatelier.cz, tel. 734 216 530.
VÁNOČNÍ TRHY
Roztylské náměstí, Spořilov.

HRÁTKY S BUBNEM
Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace
nutná, SMS předem na tel. 736 537 019. Cena s předplatným
100 Kč. Info na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

INTERNET JAKO CESTA K PRÁCI
Seminář plný praktických doporučení při hledání práce. Baby
Office.
18.00 hod. O KONZERVOVANÝCH POTRAVINÁCH
Naučná přednáška v sále Nuselské radnice. Info na str. 19.
18.30–20.30 hod. JAK PROBUDIT INTUICI A ŽÍT

ADVENTNÍ SVĚTÝLKA
Přijďte si zkrátit dlouhé čekání na Ježíška, rozsvítit zimní spořilovské uličky svými lampiony, zjistit, jak to vlastně bylo se svatou Lucií a také ochutnat něco vánočních dobrot a voňavý horký ovocný
punč. Sraz před spořilovskou sokolovnou, Severozápadní VI. 1668.
V případě deště bude akce probíhat v tělocvičně.

Út 15. 9.00–12.00 hod.

JAK ROZVÍJET A POUŽÍVAT SVÉ DOVEDNOSTI
Praktický kurz pro zviditelnění vašich schopností a dovedností–
např. při pohovoru o práci, prezentaci svého projektu apod. Baby
Office.

St 16. 18.00 hod.

NAŠE MOKŘADY
Přednášející: Pavlína Millerová. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Můžete zpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. Nutná rezervace. Centrum Dajána.
19.30 hod. CESTOVATELSKÝ VEČER: BOLÍVIE
Čeká vás promítání cesty jdoucí doslova přes pralesy k ledovcům.
Přijďte si prohlédnout fotografie z Bolívie. Přednáší: Jiří Mašek
a Daniel Miškovský. Vstupné dobrovolné. Café Start.

Čt 17.

16.00 hod. KONCERT
Vystoupení žáků ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu Iljany Christové Nikolové. Vstup volný.
Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
18.30–20.00 hod. HEARTH.NET –
KAŽDÝ DEN JE ŠTĚDRÝ
Povídání o štědré sociální síti, ve které si lidé nabízejí dary a plní
přání. Bez peněz a bez principu co za to. Jen tak, pro radost.
Vstup zdarma. Centrum Dajána
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Pá 18. 20.00 hod. FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS–HERBADENT PRAHA 11 SJM
Extraligový zápas ve florbale žen. Vstupné 50 Kč. Sportovní hala
Děkanka.

Pá 18.–Ne 20.

UNITED PACOOL MARKET
Trh designu, umění, fashion, knih, hudby, literatury, šperků a dalších. Přízemí Kongresového centra.

So 19. 10.00–12.00 hod.

SEMINÁR O VÝŽIVĚ DĚTÍ
Přednáší Ivan Mach. Vysvětlí základní pravidla pro sestavování jídelního plánu pro vaše děti, aby správně jedly a byly připravené
pro růst a život. Cena 250 Kč. Fitness Victory, Křesomyslova
384/17D, Nusle.

So 26.–Út 29.

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
FLORBALOVÝ KEMP
Pro děti a mládež. Sportovní hala Děkanka.

KONTAKTY:

Baby Office,
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, budova B3,
6. patro, www.babyoffice.cz, www.mobilnikoutky.cz,
www.facebook.com/babyoffice.cz
Café Start
Hurbanova 1285, Sídliště Krč, Po–Ne: 13.00–21.30 h., kontakt:
730 516 409 a www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (u metra), www.dajanapraha.cz

ADVENTNÍ A NOVOROČNÍ AKCE A MŠE
Římskokatolická farnost u kostela
Panny Marie Královny míru

Ve Lhotce 36, http://lhoteckafarnost.cz
Čt 24. 12. 15.00 h. mše svatá upravená pro děti, 17.00 h. mše
svatá – Česká mše vánoční J. J. Ryby, 24.00 h. mše svatá –
doprovází Jiříkovo vidění. Pá 25. 12. 00.45 h. přátelské setkání
pro nespavce, 8.00 h. mše svatá, 10.00 h. mše svatá – doprovází Chrámový sbor, 18.30 h. mše svatá. So 26. 12. 8.00,
10.00 a 17.00 h. mše svatá. Ne 27. 12. 8.00, 10.00 a 18.30 h.
mše svatá s obnovou manželských slibů. Čt 31. 12. 17.00 h.
mše svatá na poděkování za uplynulý občanský rok. Pá 1. 1.
8.00, 10.00 a 18.30 h. mše svatá. So 2. 1. 17.00 h. mše svatá,
Vigilie Slavnosti Zjevení Páně, bez žehnání vody a spol. Ne 3.
1. 8.00, 10.00 a 18.30 h. mše svatá s žehnáním vody, kadidla
a křídy.
Otevření kostela mimo bohoslužby, možnost návštěvy betlémů:
Čt 24. 12. od 12.00 h. do začátku odpoledních bohoslužeb a od
23.30 h. do začátku půlnoční. Pá 25. až Ne 27. 12. od 13.00 do
18.30 h., Út 29. 12., Pá 1. 1. a Ne 3. 1. od 13.00 do 18.30 h., Po
28. 12., St 30. 12., Čt 31. 12. a So 2. 1. od 13.00 do 17.00 h.
Ostatní dny vždy hodinu přede mší svatou.
Adventní akce
Předvánoční koncert pro Modrý klíč (Čt 3. 12., 17.30 h. vernisáž
výstavy, 18.30 h. koncert), Adventní duchovní obnova pro farnost:
Petr Havlík (So 5. 12., 7.00 h. rorátní mše, pak obnova, do 12.00
h.), Setkání rodičů zemřelých dětí – sdružení Dlouhá cesta (Ne,
13. 12., 15.00 h. Program sdružení Dlouhá cesta, 17.15 h. Koncert sdružení Dlouhá cesta, 18.30 h. Mše svatá za zemřelé děti
a jejich rodiče), Koncert ZŠ Písnice (Po 14. 12. 17.00 h.), Předvánoční program MČ Praha 4 pro seniory (Út 15. 12., 14.00 h.),
Koncert Byzantion (Ne 20. 12., 17.00 h.),

Římskokatolická farnost Narození
Panny Marie, Michle

Kostel v Michli, Baarova 52/23: Čt 24. 12. 16.00 h. mše, Pá 25.
12. 8.00 h. mše, So 26. 12. 8.00 h. mše, Ne 27. 12. 8.00 h. mše,
út 29. 12. 17.30 h. mše, st 30. 12. 12.00 h. mše, pá 1. 1. 8.00 h.
mše

Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz,
www.dumochrancuprirody.csop.cz

Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz

Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník, www.podhoubi.cz

MC Rybička, ZŠ Na Chodovci
Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com,
mcrybicka@centrum.cz.

Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, Nusle, www.hernickalumpik,
info@hernickalumpik.cz

RMC 4medvědi
Nad Hájem 3, Hodkovičky, www.4medvedi.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
5. so
16.00-19.00 hod. POHÁDKOVÉ
PUTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM – setkání s řadou
pohádkových postav ve velké zábavné hře, na jejímž konci
čeká na všechny děti Mikuláš se svými pomocníky –
andělem a čerty
7. po
13.30-15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA
V KLUBU AMFORA – vánoční inspirace - dílna pro volně
příchozí děti a mládež
8. út
18.00-19.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT
V NAHRÁVACÍM STUDIU HOBBY CENTRA 4 pro
veřejnost. S flétnou a u klavíru se představí děti
z hudebních kroužků Hobby centra 4
9. st
15.00-18.00 hod. VÝROBA VÁNOČNÍCH
PŘÁNÍ A VÁNOČNÍCH HVĚZD v areál Vltavanů
(Vltavanů 229, Braník)
10. čt
14.00-17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO
RODIČE A DĚTI – svíčkování v pavilonu D Hobby centra 4

Kostel v Krči, U Habrovky 66: čt 24. 12. 24.00 h. mše, Pá 25. 12.
9.30 h. mše, 11.00 h. dětská mše, So 26. 12. 10.00 h. mše, Ne
27. 12. 10.00 a 19.00 h. mše, po 28. 12. 17.30 h. mše, st 30. 12.
17.30 h. mše, Čt 31. 12. 16.00 h. mše s poděkováním Bohu za
uplynulý rok, pá 1. 1. 10.00 a 19.00 h. mše.

Církev československá husitská,
Krč a Braník

Dolnokrčská 1
Ne 13. 12. 15 h. vánoční dramatizace dětí a mladých ve vytápěné
kapli Thomayerovy nemocnice, čt 24. 12. 23.00 h. půlnoční s koledami ve sboru v Krči, pá 25. 12. 10.00 h. bohoslužba ve sboru
v Krči, ne 27. 12. 9.15 h. a 17.00 h. děkovná bohoslužba (večerní
netradiční bohoslužba je s postupným rozsvěcováním svící) ve
sboru v Krči, ne 3. 1. 9.15 hod. novoroční bohoslužba s losováním
biblických veršů ve sboru v Krči

Kaple sv. rodiny pod Nuselskými schody

Tel.: 224319528, e-mail: stkat@starokatolici.cz
Čt 24. 12. 15.00 h. eucharistická slavnost s koledami, ne 27. 12.
15.00 h. poutní bohoslužba. Pravidelné starokatolické bohoslužby:
Čt 18.00 h.

Římskokatolická farnost, kostel sv.
Anežky České

Spořilov
Bohoslužby: Čt 24. 12. 16.00 h. pro rodiny s dětmi a 24.00 h. půlnoční, pá 25. 12. 8.30 a 10.30 h., So 26. 12. 10.30 h., ne 27. 12.
8.30 a 10.30 h., st 30. 12. 18.00 h., Čt 31. 12. 17.00 h. děkovná
za celý rok, pá 1. 1. 10.30 a 18.00 h., ne 3.1. 8.30 a 10.30 h., ne
10. 1. 8.30 a 10.30 h.

Římskokatolická farnost u kostela sv.
Václava

Svatoslavova 7, Nusle
Od soboty 28. 11. do 23. 12. se v kostele sv. Václava každý pátek
(od 17.30 h.), sobotu (17.30 h.) a neděli (10.30 h.) zpívají při mši
roráty.
Mše: čt 24. 12. 15.00 sv. Pankrác (ulice Na Pankráci), 16.30 h. sv.
Václav (křižovatka ulic Vladimírova a Pod Vilami), 24.00 h. sv. Václav, pá 25. 12. 10.30 h. sv. Václav, so 26. 12. 10.30 h. sv. Václav,

11. pá
ZIMNÍ VÝSTAVA – obrázky se zimními
motivy vystavují děti z výtvarných kroužků v pavilonu D
11. pá
7.00-22.00 hod. PŘEDVÁNOČNÍ
NÁVŠTĚVA REGENSBURGU – společná prohlídka
historického centra a návštěva kouzelných vánočních trhů
14. po
13.30-15.30 hod. VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ
DÍLNA V KLUBU AMFORA – vánoční motivy - dílna pro
volně příchozí děti a mládež
14. po
14.00-17.00 hod. VÁNOČNÍ
KORÁLKOVÁNÍ U VLTAVANŮ - dílna pro rodiče s dětmi
v areálu Vltavanů
16. st
14.30-17.00 hod. VÁNOCE V DÉČKU –
výtvarné dílny, divadelní představení, vystoupení
kouzelníků a živý betlém v pavilonu D Hobby centra 4
19. so
ZIMNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI –
zdobení stromku pro zvířátka

ne 27. 12. 9.00 h. sv. Pankrác, 10.30 h. sv. Václav, Čt 31. 12.
15.00 h. sv. Pankrác, 16.30 h. sv. Václav, pá 1. 1. 10.30 h. sv. Václav, so 2. 1. 17.30 sv. Václav, ne 3. 1. 9.00 h. sv. Pankrác, 10.30
h. sv. Václav.

Církev československá husitská, Sbor
Alberta Schweitzera

U Michelského mlýna 124/27, Michle
Bohoslužby: ne 29. 11. 10.00 h. ne 6. 12. 10.00 a 19.00 h., ne
13. 12. 10.00 h. s programem pro děti, ne 20. 12. 10.00 h. J. J.
Ryba - Česká mše vánoční, Čt 24. 12. 24.00 h. půlnoční, pá 25.
12. 10.00 h., ne 27. 12. 10.00 h., ne 3. 1. 10.00 a 19.00 h.

Římskokatolická farnost - kostel sv. Michaela Archanděl

Pod Vyšehradem, Podolí
Mše: Čt 24. 12. 22.00 h. půlnoční, pá 25. 12. 11.00 h., So 26. 12.
11.00 h., Ne 27. 12. 11.00 h., pá 1. 1. 11.00 h.

Husův sbor Církve československé husitské

Táborská 317/65, Nusle
Bohoslužby: Čt 24.12. 23.00 h. půlnoční, pá 25. 12. 9.00 h., so
26. 12. 9.00 h., ne 27. 12. 9.00 h., ne 3. 1. 10.00 h. Česká mše
vánoční J. J. Ryby - soubor SUDOP.

Římskokatolický kostel sv. Prokopa

Školní ul., Braník
Mše: čt 24. 12. 24.00 h. půlnoční, pá 25. 12. 10.00 h., so 26. 12.
10.00 h., ne 27. 12. 10.00 h., čt 31. 12. mše s poděkováním za
uplynulý rok 15.00 h., pá 1. 1. 10.00 h. mše, ne 3. 1. 10.00 h. mše.

Sbor Českobratrské církve evangelické

Modřanská 118, http://branik.evangnet.cz/index.php
Bohoslužby: čt 24. 12. 16.00 h., pá 25. 12. 9.30 h., čt 31. 12.
16.00 h., pá 1. 1. 9.30 h.
Vánoce s Charlesem Dickensem. Tradiční branická hra pro děti
i dospělé. Čtyřicet velkých i malých herců představí Vánoční koledu od anglického klasika Charlese Dickense, říznutou příběhem
o pravěké rodině Flinstoneových. Hraje se v neděli 20. prosince od
14 a 16 h.

STRANA 15

senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 30. září oslavil 90. narozeniny

Antonín Duška ze Záběhlic
Pevné zdraví a mnoho
vyhraných tenisových setů
přeje manželka Libuška, Martin,
Martina a Martínek Duškovi.

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
prosinec
Neseďte doma, přijďte za námi (8) – „Tiše
a ochotně purpura na plotně voní“- předvánoční posezení s hudbou k tanci i poslechu
a s vánoční tombolou
Tvůrčí dílna – předvánoční zdobení (výroba
vánočních dekorací)
Babi, dědo, pojďte si hrát – odpoledne deskových her pro prarodiče i rodiče s vnoučaty (inspirace na vánoční dárky)
Neseďte doma, přijďte za námi (9) - Chanukový
koncert

1. 12. od 14.00 h., KC
Novodvorská

výdej vstupenek 26. 11. od 8.00
do 8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo
od podatelny), přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 150 míst
3. 12. od 10.00 h., klub přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
Amfora, Pujmanové
od 24. 11. – 20 míst
3. 12. od 14.00 h., ma- bez přihlášek
lý sál Nuselské radnice
8. 12. od 14.00 h.,
slavnostní sál Nuselské
radnice

Dne 8. prosince oslaví 80. narozeniny

Jiřina Křížová z Pankráce
Hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a životního
optimismu do dalších let Ti
přejí manžel, synové s rodinami,
vnoučata a pravnučka.

Předvánoční prohlídka chrámu sv. Mikuláše na 10. 12. od 10.00
Malé Straně
a 14.00 h., sraz před
vchodem kostela, Malostranské n.
Adventní koncert – žesťový kvintet Brass Five 15. 12. od 14.00 h.,
kostel Panny Marie Královny míru, Lhotka

Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

výdej vstupenek 3. 12. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala Staška - 120 míst
přihlášky na bezpl. linku 800 100 128
od 30. 11. – 2x 30 míst, snížené
vstupné 70 Kč /os.
výdej vstupenek 8. 12. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od
podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala Staška - 180 míst

SOKOLSKÉ CVIČENKY
HLEDAJÍ PARŤAČKY
Od začátku října cvičíme v krásné velké tělocvičně
Sokola Michle, Pod Stárkou 4, s cvičitelem Senior
fitnes Arnoštem Böhmem každou středu od 12.00
do 13.00 hod. Hry a cviky s míčem, uvolňovací
a posilovací cviky obohacené o jógové prvky a relaxační techniky nás vrací pěkných pár let zpět a jediné, co postrádáme, jsou další do party, abychom se
v tom úžasném prostoru necítily osamělé. Máte-li
v uvedenou dobu čas, přijďte mezi nás. Hodina návratu do mládí stojí 40 Kč a veškeré tělocvičné nářadí je nám k dispozici. Srdečně zvou Marcela Roš(red)
kotová, Marie Beranská a Míla Srbová. 

Odpoledne deskových her pro prarodiče či rodiče s dětmi
Kde? Malý sál, Nuselská radnice,Táborská,3.patro
Kdy? 3.12. od 14.00 do 16.00 hod.
ukázky různých deskových her s vysvětlením pravidel
možnost osobně si vše vyzkoušet
inspirace na vánoční dárky, možno si rovnou odnést

Projekt Doma bez obav
citlivě pomáhá
Stáří není důvodem k zpřetrhání veškerých vazeb k blízkým lidem a místům, kde člověk prožil většinu svého života. Krása pomoci o. p. s. nabízí řešení umožňující seniorům zůstat tam, kde se cítí nejlépe – doma. Úspěšný
projekt Doma bez obav je tu i pro obyvatele Prahy 4.
Koordinátor péče a podpůrných služeb bezplatně poradí
a pomůže najít řešení i v dalších otázkách. Podle potřeby
seniora a jeho rodinu navštíví, nastaví vhodnou péči, zajistí potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby. Rodiny
dále provází a koordinuje péči podle změn v životě seniora. V rámci projektu se můžete obrátit na psychologa
a sdílet těžké situace, vyčerpanost související s péčí, problematiku stáří, onemocnění demencí a úmrtí blízkého.
Kontakt: tel. 725 692 170, poradna@krasapomoci.cz,
(red)
www.krasapomociops.cz. 
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příjemně strávený čas s dětmi
zábava pro všechny

Senior Hobby klub

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

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

zdarma. (nutné přihlášení na bezplatné tel. lince
800 100 128)

Čtvrtek 9.00–11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE v Senior Hobby klubu.
Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Připravili jsme:
3. 12.
10.00–11.30 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNA – předvánoční zdobení - v Senior
Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup

10. 12.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA - v keramickém ateliéru, přízemí pavilonu B Hobby centra 4, Bartákova 1200/4. Vstup
40 Kč.
11. 12.
7.00–22.00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO REGENSBURGU za známými vánočními trhy spojenými s procházkou historickým centrem

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

senioři

Vánoční posezení s hostem
Josefem Zímou
Na vánoční posezení pro seniory z Prahy 4 „Tiše
a ochotně purpura na plotně voní“, aneb Neseďte doma, přijďte za námi, zve všechny seniory
Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), zástupkyně starosty MČ Praha 4. „Pro seniory z Prahy 4 jsme opět
připravili tradiční vánoční posezení,“ říká Iva
Kotvová a dodává: „Letos máme připravený bohatý program s hudbou k tanci i k poslechu a také spoustu doprovodných aktivit.“
Na co se tedy mohou senioři těšit? Určitě
na tombolu, na setkání se starostou Petrem
Štěpánkem a také na drobné dárky, které jsou
připraveny pro všechny účastníky. K tanci
i poslechu bude hrát kapela a pomyslným vrcholem slavnostního odpoledne bude vystoupení Josefa Zímy, nestárnoucí hvězdy české
hudební scény. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří koledy, budou mít návštěvníci možnost si některé zazpívat s profesionálním doprovodem. Akce se uskuteční v KC
Novodvorská 1. prosince od 14 hodin a vstupenky si mohou senioři vyzvednout 26. listo-

■ Na posluchače se už těší Josef Zíma. Foto: wikipedia.org

padu v době od 8.00 do 8.30 hod. na přepážce č. 34 v přízemí MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, Krč. „Je to už tradiční a pro všechny zúčastněné velmi milé setkání,“ dodává
s úsměvem Iva Kotvová a uzavírá: „Každoročně se těšíme na všechny seniory, kteří přijdou a na báječnou atmosféru, kterou společně vytvoříme.“ 
(red)

Prosinec v centru Elpida
Út 8. 12. 16.30–18.00 h.
Vnitřní světlo a nálada adventu
Výtvarná dílna s arteterapeutickými prvky.
St 9. 12. 15.00 h.
Adventní beseda s Milošem Rejchrtem, moderuje
Karel Tejkal.
St 16. 12. 14.00–15.30 h.
K obzorům spatřeným dojít nelze
Společné zamyšlení nad tématy stárnutí a cesty k moudrosti ve stáří. Přednáší PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

NOVINKA: každé úterý
Individuální finanční a dluhová poradna
Půlhodinová konzultace zdarma s odborníkem na svět financí
a řešení dluhových pastí. Pouze po předchozím telefonickém
objednání na tel.: 272 701 335.
Tablet poradna pro seniory s O2 guru
každou druhou středu 12.45–14.15 h. (2. a 16. 12., 6. 1.)
PC poradna pro seniory
každou druhou středu 12.45–13.45 h. (9. 12., 13. 1.)

Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)

Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášky na tel.: 272 701 335 nebo e-mailu info@elpida.cz.
Všechny kurzy lze nyní zakoupit formou dárkového poukazu, třeba jako vánoční dárek.

SPOLEČNÁ
MEZIGENERAČNÍ
VÝSTAVA
Vazby mezi generacemi se v dnešní době
vytrácejí a právě to chce změnit obecně
prospěšná společnost Mezi námi. Organizuje pravidelná setkávání těch nejmenších
s těmi nejstaršími – dětí z mateřských či
základních škol a babiček a dědečků z domovů či klubů
seniorů a domů s pečovatelskou službou. Mezigenerační
setkávání v projektu nazvaném „Povídej“ se konají jednou měsíčně a jejich náplní jsou společné aktivity – výtvarné, hudební či pohybové, ale také čtení, vyprávění
nebo oslavy různých svátků. „Považujeme za důležité
učit ty nejmladší úctě ke stáří a seniorům naopak nabízíme možnost čerpat energii z ryzí radosti, upřímnosti
a úžasné vitality těch nejmenších,“ říká Linda Obrtelová
z organizace Mezi námi. Mezigenerační setkání se konají
za podpory městské části Praha 4. V průběhu prosince
můžete v prostorách Úřadu MČ Praha 4 na Budějovické
zhlédnout panelovou výstavu s fotografiemi a ukázkami
společné práce dětí a seniorů. V pondělí 7. prosince
v 10 hodin proběhne krátké vystoupení dětí z MŠ Jílovská, které se potkávají se seniory v DS OZ Jílovská. Bližší
(red)
informace na www.mezi-nami.cz.

Pozvánka na adventní
koncert
Opět jako každý rok v období adventu pořádá MČ
Praha 4 pro své seniory adventní koncert v kostele
Panny Marie Královny míru na Lhotce. Zastavte se
v předvánočním shonu a přijďte si přiblížit sváteční
atmosféru a poslechnout krásné melodie. Letos vystoupí žesťové kvinteto BRASS FIVE se sopranistkou
Olgou Krumpholzovou. Koncert se koná 15. 12. od
14.00 hod. v kostele Panny Marie Královny míru na
Lhotce. Ke kostelu jezdí od metra C Kačerov autobus
č. 139, 150, a 157. Výdej vstupenek proběhne 8. 12.
od 8.00 do 8.30 h. na přepážce č. 34 v přízemí
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, je třeba
se prokázat OP s trvalým bydlištěm v Praze 4.  (red)

Židovské písně zazní
v Nuselské radnici

Dvě předvánoční prohlídky
chrámu sv. Mikuláše

MČ Praha 4 připravila pro své seniory na prosinec nevšední zážitek, a to chanukový koncert orchestru Šarbilach, který divákům představí skutečně pestrý výběr z židovské hudby.
Pokud nevíte, co je to šarbilach a chanuka, budete mít možnost to zjistit na vlastní oči
a uši na koncertě, který se bude konat 8. prosince od 14.00 hod. v Nuselské radnici.
Šarbilach znamená v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. Díky ojedinělému melodickému, harmonickému a rytmickému propojení vážné, populární a etnické hudby je styl
Šarbilachu, i s přihlédnutím k neobvyklému obsazení, originální a dramaturgicky velmi
rozmanitý. Tento žánr je na české ale i světové hudební scéně naprosto ojedinělý a má
velký potenciál se líbit. Repertoár Šarbilachu tvoří zčásti autorská hudba zakladatele Jaromíra Vogela. Uslyšíte též židovské modlitby a písně v různých aranžmá. Vstupenky na
koncert si bude možné vyzvednout 3. 12. od 8.00 do 8.30 h. na přepážce č. 34 v pří(red)
zemí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b. 

Kostel svatého Mikuláše, nazývaný též chrám, je někdy díky své monumentalitě
a náročnému architektonickému i uměleckému zpracování považován za umělecky nejvýznamnější barokní stavbu Prahy. Kostel byl postaven ve dvou etapách
v průběhu 18. století. Od roku 1737 byly zahájeny práce na dostavbě kostela
pod vedením Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V minulosti na věži kostela drželi
službu hlásní, kteří měli za úkol hlásit případné požáry či blížícího se nepřítele.
Za socialismu byla ve věži vybudována pozorovatelna Státní bezpečnosti, ze které bylo možné sledovat americké a jugoslávské velvyslanectví a přístupovou cestu k západoněmeckému velvyslanectví. Poslední zprávy o pozorování z tohoto
místa pocházejí z roku 1990. MČ Praha 4 zajistila pro své seniory hned dvě
prohlídky kostela na 10. 12. od 10.00 a 14.00 hod., na akci je možné se při(red)
hlašovat již od 30. 11.
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školství

Montessori výuka se stěhuje do ZŠ Jeremenkova
Po čtyřech letech úspěšného rozvoje v ZŠ a MŠ
Sdružení stěhuje Praha 4 Montessori výuku na
základním stupni do ZŠ Jeremenkova.
Když v roce 2012 hledalo Montessori Sdružení Praha 4, o. s., společně s městskou částí
Praha 4 prostory pro svůj projekt Montessori
tříd, našlo útočiště v ZŠ a MŠ Sdružení. „Zázemí této velké školy nabízelo ideální podmínky jak samostatným pavilonem, tak rozlehlými pozemky, které mohly děti v rámci
výuky používat. Rostoucí zájem rodičů i dětí
a podpora vedení školy pak umožnily, že
jsme každý rok otevřeli novou třídu,“ uvedla
Lucie Němcová ze sdružení Montessori. Aktuálně v ZŠ a MŠ Sdružení fungují již tři smíšené Montessori třídy – dvě pro 1.–3. ročník
a jedna pro 4.–5. ročník.

Zápis proběhne v únoru

Děti z Horáčkovy
podpořily UNICEF

ZŠ Mendíků oslavila
85. narozeniny

■ Děti předaly zástupci organizace UNICEF
šek na 30 000 korun. Foto: PJZŠ Horáčkova

Pomáhat je ve škole PJZŠ Horáčkova dlouholetou tradicí. Nejvýznamnější charitativní akcí
jsou každoroční Koláče s podtitulkem Děti dětem. Rodiče a děti napečou společně koláče
a jiné sladké a slané dobroty, které pak žáci
osmých a devátých tříd prodávají. Vybrané peníze jsou věnovány na charitativní účely.
Tento rok školní parlament přidělil z vybraných peněz významnou částku 30 000 Kč dětskému fondu UNICEF. Na začátku listopadu
proto ve škole přivítali vzácného hosta, zástupce fondu v ČR pana Foltýnka, který si přišel osobně převzít šek na darovanou částku.
Setkal se se členy školního parlamentu a po
krátké přednášce zástupkyně ředitelky Ivany
Čapkové odpověděl na dotazy žáků o činnosti
a historii fondu. Na závěr předal škole certifikát pro dárce.
UNICEF ovšem není jedinou organizací,
kterou děti letos podpořily. Kromě příspěvků
dalším organizacím škola každoročně přispívá
v rámci Adopce na dálku na studia v pořadí
již třetího indického dítěte.

Petra Rejchrtová
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„Na základě zájmu rodičů i dětí chce Praha 4 dále
rozvíjet tuto alternativu, a to i na druhém stupni,
včetně možnosti přijmout více dětí do 1. ročníku,“
uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). Zaplněnost školní budovy na stávajícím působišti však
neumožňuje další rozšiřování projektu, a proto se
Praha 4 s Montessori sdružením Praha 4, z. s., dohodla na nutnosti přestěhování. Vhodné prostory
se nakonec podařilo najít, a Montessori třídy se
tak od školního roku 2016/2017 přestěhují do ZŠ
Jeremenkova, kde bude vedle klasické základní
školy probíhat i paralelní výuka v Montessori modelu. Zápis do 1. ročníku Montessori tříd pro školní rok 2016/17 proběhne v únoru 2016 již v prostorách ZŠ Jeremenkova. Více informací na www.
montessorisdruzeni.cz. 
(md)

Už přes osm desítek let navštěvují školáci základní školu Mendíků v Michli, jejímž dlouhodobým zřizovatelem je MČ Praha 4. Školní provoz tu začal 1. října 1930, kdy bylo oficiálně povoleno užívání hlavní budovy a zřízena měšťanská škola.
V roce 1936 bylo magistrátem schváleno
užívání přístavby (dnešní budova 1. stupně)
a škola je zařazena mezi pokusné reformní
ústavy. Má pracovny, koedukační třídy a rozdělení žáků podle jejich schopností. Experiment vydržel dva roky, poté se škola vrací
zpět do režimu měšťanky. V roce 1941 se rozděluje na chlapeckou a dívčí a pak přicházejí
válečná léta a problematické vyučování.
„V Michli byly časté nálety, nevyučovalo se
pravidelně a žáci docházeli do školy jen pro
úkoly. V květnu 1945 se škola změnila na kasárna, kde bylo umístěno přes 2000 dobrovolníků, a učitelky pracovaly jako dobrovolné

■ Škola oslavila svoje výročí vystoupením
žáků. Foto: ZŠ Mendíků

■ Montessori metoda – to je především nesoutěživé prostředí, individuální přístup a práce s pomůckami. Foto: Montessori sdružení Praha 4, z. s.

ošetřovatelky,“ připomíná vzdálenou minulost
současná ředitelka školy Jitka Poková. Obnovená výuka začíná až 30. září, zpoždění má na
svědomí četný výskyt dětské obrny.

Interaktivní tabule pomáhají
s výukou
Konec září o tři roky později přináší nový název škol - „1. střední škola v Praze–Michli ul.
Mendíků 1000“ (chlapecká) a „2. střední škola v Praze–Michli ul. Mendíků 1000“ (dívčí).
Rok na to je přejmenována na školu V. I. Lenina. Název ZŠ Mendíků získává zřejmě v roce
1974 a v lednu 2004 byla sloučena s Mateřskou školou Mendíků pod jménem Základní
škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1.
Mezitím se v roce 1960 přechází na devítiletou
školní docházku a v roce 1994 získává škola
právní subjektivitu. V objektech samozřejmě
od roku 1971 až dodnes postupně probíhají
různé rekonstrukce, modernizace a opravy
a mění se i školní osnovy i pomůcky. „Podařilo se nám do kmenových učeben prvních
a druhých ročníků umístit interaktivní tabule,
které dětem pomáhají formou hry prohlubovat
učivo,“ říká Jitka Poková a pokračuje: „Jsme
úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků
zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách
systematicky a cíleně připravujeme žáky ke
studiu na střední školy. V současné době
vzděláváme 342 žáků v ZŠ a 70 dětí v MŠ. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Škola s mosty do života a v MŠ Cestička
do školy.“

(red)

prosinec

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. út 15.30 Takový žertík - zadáno (J. Dell,
		
G. Silbleyras) komedie
2. st 19.00 Manželské vraždení (E. E. Schmitt)
		- komedie
3. čt 19.00 Generálka - zadáno (J. Hubač)
		komedie
4. pá 19.00 Vánoční setkání
		s Jiřinou Bohdalovou
5. so 11.00 Poslední aristokratka – veřejná
		
generálka (Evžen Boček) komedie
5. so 19.00 Práskni do bot (O. McCafferty)
		- komedie
6. ne 11.00 Poslední aristokratka
		– veřejná generálka
6. ne 19.00 Charleyova teta (J. B. Thomas)
		- komedie
7. po 19.00 Poslední aristokratka – premiéra
8. út 19.00 Jeppe z vršku - derniéra
9. st 19.00 Poslední aristokratka
10. čt 19.00 Manželské vraždění
11. pá 19.00 Generálka
12. so 19.00 Paní plukovníková (B. Ahlfors)
		- komedie
13. ne 19.00 Na dotek (P. Marber) - tragikomedie
14. po 19.00 Musíme si pomáhat (P. Jarchovský/
		
J. Hřebejk) tragikomedie
15. út 19.00 Generálka – zadáno
16. st 19.00 Takový žertík (J. Dell, G. Silbleyras)
		komedie
18. pá 19.00 Paní plukovníková
19. so 19.00 Manželské vraždění
20. ne 19.00 Na dotek
21. po 19.00 Poslední aristokratka
28. po 19.00 Zahraj to znovu, Same (W. Allen)
		komedie
29. út 19.00 Poslední aristokratka
30. st 19.00 Komedianti
31. čt 14.00 Poslední aristokratka
31. čt 17.00 Poslední aristokratka

kultura/společnost
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
3. čt 20.00 Radůza s kapelou
4. pá 19.30 Cantina – koncert a křest CD
5. so 16.00 Mikulášská pumelice
		
s pohádkou Peklo s ježibabou
6. ne 15.00 Půjdem spolu do Betléma
		Rodinné představení.
6. ne 18.00 Kurzy Jitky Hilské
		Vernisáž
7. po 19.30 Besídka 2015.
		Tradiční představení divadla Sklep.
8. út 19.30 Výběr z Besídek
9. st 19.30 Kinokavárna – Mládí
10. čt 19.30 Václav Havel – Audience, Vernisáž…
		
dvě aktovky od Havla
		
Divadlo Různých Jmen
11. pá 16.00-21.00 Vánoční trhy
		
ve Studiu Dobeška
11. pá 17.00 Chaloupka na mýtince
		Pohádková rezervace.
12. so 10.00-14.00 Vánoční trhy
		
ve Studiu Dobeška
12. so 18.00 Alena Schulz a Markéta Křeček
		– vernisáž
20. ne 15.00 Vánoční kouzlo
		
Komedie o tom, že na
		
Štědrý den by nikdo neměl být sám.
20. ne 17.00 J. J. Ryba - Česká mše vánoční
		
V podání členů operního sboru státní
		opery Praha.
22. út 20.00 Martin Hrubý s kapelou
		Bůhví a Exil 51
		Vánoční koncert
Přehled dalších kulturních a společenských
akcí najdete i na stránce

www.praha4.cz

pod záložkou Kalendář akcí.

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích: Ticketportal, TicketArt
a Ticketpro. Předprodej začíná vždy
10. v měsíci na měsíc přespříští.
3. čt 10.30	Rok na vsi
3. čt 19.30	Eva tropí hlouposti
4. pá 19.30	My Fair Lady
5. so 15.00	Jeptišky
8. út 19.30	Dohazovačka
9. st 10.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		– veřejná generálka
9. st 19.30	My Fair Lady
10. čt 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		
– premiéra (zpěvoherna)
12. so 15.00	Jeptišky
15. út 19.30	Dohazovačka
16. st 10.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
		– repríza premiéry
16. st 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
18. pá 19.30	Eva tropí hlouposti
19. so 19.30	Jen žádný sex
20. ne 15.00	Babička
21. po 19.30	Techtle Mechtle
25. pá 19.30	Dohazovačka
26. so 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
27. ne 15.00	Eva tropí hlouposti
29. út 19.30	Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo
30. st 19.30	Až naprší a uschne
31. čt 14.00	Eva tropí hlouposti
31. čt 17.30	Eva tropí hlouposti

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
3. čt 19.30	Můj báječný rozvod
4. pá 19.30	Plný kapsy šutrů
7. po 19.30	Tři holky jako květ
11. pá 19.30	Tři holky jako květ
14. po 19.30	Nejlepší kamarádky
18. pá 19.30	Plný kapsy šutrů
19. so 15.00	Můj báječný rozvod
19. so 15.00	Můj báječný rozvod
20. ne 19.30	Kennedyho děti (činohra)
Změna programu vyhrazena

PŘEDNÁŠKA POUČÍ O KONZERVACI POTRAVIN
Dlouhodobě se hovoří o rizicích spojených s konzumací
průmyslově vyráběných potravinářských výrobků a mezi nejvíce oblíbené patří právě marmelády, zavařeniny,
džemy a ovocné pomazánky. Organizace Slow Food®
Prague proto navázala spolupráci s Ing. Alešem Rajchlem, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické,
který se pokusí objasnit mýty spojené s falšováním potravin. Přednáška s názvem Jak správně konzervovat
a skladovat potraviny? se koná 10. prosince od 18 hodin
v Nuselské radnici (Táborská 32) pod záštitou Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ), starosty městské části Praha 4.
Vstupné je 50 Kč. Odborník na akci vysvětlí, jak je to
s podílem ovoce a cukru v průmyslově vyráběných
marmeládách a jaké změny probíhají v potravinách
při konzervaci. Dozvíte se, jak správně skladovat potraviny a jaká nebezpečí hrozí při nedodržení správných postupů. Přednášející dále poradí, jak postupo-

vat při domácím zavařování. Součástí přednášky bude i degustace domácích zavařenin. Vlastní marmeládu můžete přinést i vy! 
(red)
Ilustrační foto: Slow
Food®Prague

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli
věku nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých při každodenních činnostech.
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí:
Galerie Sue Ryder:
ANDĚLÉ, VÍLY A JINÉ BYTOSTI ŠÁRKY
MEISNEROVÉ GRUNTOVÉ (1. 11. - 31. 12. 2015)
Prodejní výstava keramických plastik, obrazů a ilustrací.
www.nebeske.estranky.cz
1. út
15.00–16.30 hod.
ARMIN REICH & JAZZ BIG BAND - vánoční koncert
Restaurace Michelský dvůr, vstupné dobrovolné.
7. po
15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
10. čt
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro
dobročinné obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka
projektu Korálek ke korálu.
Registrace: dfejtkova@centrum.cz. Restaurace
Michelský dvůr.

kulturní centrum novodvorská
Novodvorská 1013/151, 140 00, Praha 4
Pronájmy: Kateřina Vondřichová,
tel.: 737 543 838, e-mail: katka@kcn.cz
Kurzy: Kristýna Poživilová, tel.: 724 240 679,
e-mail: kristyna@kcn.cz
Pokladna KCN + předprodej vstupenek:
Po–čt 10:00–19:00, pá 10:00–16:30
Tel.: 241 494 341, e-mail: vstupenky@kcn.cz
3. čt 19:00 Polovina nebe charitativní koncert
5. so 14:00 a 15:30 Kašpárkovy čertoviny,
		
loutkové divadlo Zvoneček
9. st 10:00 Pohádka o Popelce,
		
loutkové divadlo Zvoneček
12. so 14:00 a 15:30 Pohádka o Popelce		
loutkové divadlo Zvoneček
12. so 15:00 Míša Růžičková - Vánoční show
		
představení pro děti
16. st 10:00 Kašpárkovy čertoviny
		
loutkové divadlo Zvoneček
17. čt 16:00 Kašpárkovy čertoviny
		
loutkové divadlo Zvoneček
19. so 14:00 a 15:30 Vánoční koleda
		
loutkové divadlo Zvoneček
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SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ
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V HLAVNÍCH ROLÍCH MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER
A DVOJNÁSOBNÝ MISTR EVROPY V KRASOBRUSLENÍ JOZEF SABOVČÍK

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ
LINEA 2015 - listopad
Tučňák,
188 x 30 mm
Perfect
HLAVNÍ PARTNEŘI SHOW
Distribution

© Studio 3K | Story by F. S. Kamov, A. E. Kurliandskij, A. I. Chajt | Design by V. Kotenočkin
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Co s koupelnou v paneláku?
Perfect
Distribution

RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!
pondělí a středa 14.00 - 18.00

úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
SC-351560/01
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
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ü150 rek
e 250 m
š
lo
p
a
n
í
üZázem
RMA
í byt ZDA
üNáhradn

MA
E ZDAR
VOLEJT

PANELREKO s.r.o.

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

Mate dům se zahradou
a potřebujete peníze?
Koupíme část vaší zahrady.
Těšíme se na Vaše zavolání.

Tel.: 725 845 667 p. Císař
SC-351356/02

KOUPÍM starý nábytek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz

www.panelreko.cz

SC-351632/01

SC-350278/09

ODHADY NEMOVITOSTÍ

KOUPÍM starý nábytek

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE



dřevěný a z chromových trubek,
Ing. Šárka
Stuchlíková-soudní
i poškozený
do roku 1970.znalec
Dále602
obrazy,
šavle, hodiny,
housle, atd.
tel.:
581 122
www.znalec.f-m.cz
Platba ihned, vlastní odvozSC-350445/08

SC-350033/10

SC-341921/11

PROGRAM PROSINEC
VÁNOČNÍ POHÁDKY:
1. 12. O SNĚHU
8. 12. O MIKULÁŠOVI A ČERTOVI
15. 12. O DVOU SNĚHULÁCÍCH
22. 12. O CUKRÁŘCE BARBORCE
A ZATOULANÉM ČERTÍKOVI

44x26

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

Vám pomùžeme vyøešit
SC-341928/11

T. 602 203 443 Mgr. Lenka Bašková
právník & zapsaný mediátor

SC-341929/11
SC-340678/18

SC-341936/11

SC-350069/09

5. PROSINCE 2015
16:00 - 19:00
TRADIČNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM
S MIKULÁŠEM, ČERTY A ANDĚLY,
SPOUSTA DÁREČKŮ A ZÁBAVY
PRO DĚTI.

SC-351684/01

SC-341927/11

44x30
V PRVNÍM PATŘE OC

SC-350051/10

SC-350033/01

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:00

4,4 906
x 2,0
cmp. Šmaha,
tel. č.: 775
596,
e-mail: pavar11@seznam.cz

PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S
SC-341930/11

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV

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

VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
NÁKUP. GALERIE

TESCO

13. – 23. 12. 2015

9:00 – 21:00

6:00 – 23:00
6:00 – 13:00

24. 12. 2015

9:00 – 14:00

25. 12. 2015

ZAVŘENO

ZAVŘENO

26. 12. 2015

OTEVŘENO

8:00 – 23:00

27. – 30. 12. 2015

9:00 – 21:00

6:00 – 23:00

31. 12. 2015

9:00 – 14:00

6:00 – 17:00

1. 1. 2016

ZAVŘENO

ZAVŘENO

2. 1. 2016

9:00 – 21:00

7:00 – 23:00

VÁNOČNÍ STROM
S RÁDIEM KISS 98
23. 11. – 20. 12.

Malířské, lakýrnické,
zednické a podlahářské práce.

SPLŇTE VÁNOČNÍ PŘÁNÍ DĚTEM
Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A AZYLOVÝCH
DOMŮ. SLEDUJTE NÁŠ WEB
A FACEBOOK.

603 425 347; kotalik@ok-tex.cz
www.ok-tex.cz
SC-350135/17

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-351158/04

plazanovodvorska.cz
SC-350185/09

SC-351040/04
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ptámesezastupitelů...

Měla by Praha 4 podnikat v rámci
DANIEL KUNC, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice/SZ
Hospodářskou činností se v praxi rozumí nakládání
s vlastním nebo svěřeným majetkem městské části,
z něhož plynou příjmy, které se
pak využívají k financování hlavní
činnosti. V případě MČ Praha 4 se
prakticky jedná o bytové hospodaření a o pronájmy nemovitostí.
Z příjmů jsou hrazeny opravy bytového fondu, škol, infrastruktury

městská část má jiné úkoly, musí
pečovat o rozvoj svého území, starat se o potřeby obyvatel, hájit jejich zájmy. MČ není specialistou
na podnikání, rozhodovací procesy a související legislativa nejsou
pro podnikání nastaveny. MČ by
neměla být nositelem podnikatelských rizik stejně jako třeba obchodní společnosti a podnikatelské záměry mohou většinou lépe
realizovat podnikatelé. Zastupitelé
a radní byli občany jednoduše

zvoleni s jinými úkoly než podnikat. Podle mého názoru proto není důvod, proč by se měla městská část Praha 4 věnovat další
podnikatelské činnosti, než je nakládání se svým majetkem. Např.
parkovací domy by měl stavět
a provozovat soukromý vlastník,
nikoli městská část. MČ Praha 4
by se měla naopak zaměřit na to,
aby se svým majetkem nakládala
skutečně hospodárně a ku prospěchu svých občanů.

lů a živnostníků. Zakládání a rozvíjení soukromých podniků prospívá
telně platí, že nejsme podnikatelský obyvatelům Prahy 4 hned několikrát.
subjekt. Nemyslím si, že bychom
Může zvyšovat zaměstnanost, ale zeměli předmět našeho podnikání roz- jména přispívá k široké nabídce slušiřovat. Úkoly městských částí vidím žeb, které lidé u nás potřebují prakhlavně v zajišťování a zkvalitňování
ticky denně – obchodů, restaurací
těch služeb pro naše obyvatele, které a kaváren, opraven všeho druhu. Od
jsou v naší kompetenci. Co ale měst- svého nástupu do funkce zástupce
ská část může a podle mého soudu
starosty městské části Praha 4 se
má dělat, je podpora podnikání, zesnažím naše podnikatele podporojména malých a středních podnikate- vat. Zřídil jsem e-mailový účet pod-

nikamevpraze4@praha4.cz pro lepší
komunikaci. Podnikatelům nabízíme
bezplatnou inzerci na webu městské
části, kde mohou propagovat své výrobky a služby v Katalogu služeb.
V současné době tedy vkládám veškeré úsilí do vyjednávání s drobnými
podnikateli působícími v naší městské části. Cílem této aktivity je podpora maloobchodu a zabránění jeho
zániku ve prospěch zahraničních
řetězců.

apod. Podnikáním se rozumí výdělečná činnost se záměrem činit
tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Je to tedy určitá podmnožina hospodářské činnosti.
Zákon o hlavním městě Praze
podnikání nezakazuje a MČ podnikat může, je-li to logické a užitečné. V praxi např. obce, které
vlastní les, mohou úspěšně hospodařit s lesem a dosahovat příjmů
z prodeje dřeva. Na druhou stranu

LUKÁŠ ZICHA, zástupce starosty, Klub Tučňák
Určitě ano, ale…
Městská část Praha 4
pronajímá a bude
i nadále pronajímat
byty a nebytové prostory, které má
ve vlastnictví nebo ve správě. Tato
podnikatelská činnost je pro nás důležitá, protože příjmy z pronájmu
jsou významným zdrojem našeho
rozpočtu. Na druhé straně pochopi-

KLÁRA CINGROŠOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ODS
Posláním obecní samosprávy není podnikat. Obec se má
především starat
o svěřený majetek, a ne se ho primárně snažit rozmnožovat vlastní
podnikatelskou činností. Prostě na
to ještě nenastal ten správný čas,
dle mého názoru. Obec se teď ne-

má rozptylovat žádnými nadstandardy. Má dohlížet, aby správa
a údržba movitostí i nemovitostí ve
vlastnictví městské části byla efektivní. Samozřejmě, že jistým způsobem obec s vlastním majetkem
podniká, ať už formou pronájmu,
nebo přímo jeho prodejem. Ale to
není, myslím si, to „pravé podniká-

PAVEL CALDR, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Odpověď na tuto
otázku je jednoduchá.
Musí. Dokud si Magistrát hl. m. Prahy
bude ponechávat více než 90 % obdržených finančních prostředků ze
státního rozpočtu, nemají městské
části jinou možnost. Je potřeba si

uvědomit, že veškeré investice, které
městské části realizují, například rekonstrukce škol a školek, hřišť, ale
také všem známé koupaliště Lhotka,
jsou právě hrazeny (rozumějme volně přeloženo) z podnikání městské
části. To znamená převážně z nájmů
bytů a nebytových prostor. Vím, že

ní“, kdy hlavním měřítkem úspěšnosti je zisk. Městské podnikání je
ovlivněno mnoha činitely, jedním
z nich, mnohdy rozhodujícím, je
blaho obyvatel obce. Jsem si jista,
že každého z nás hned teď napadne minimálně pět věcí, které v našem okolí „hoří“ a obec by je měla
urychleně hasit. Tak schválně:
1..2..3… No vidíte, funguje to! Až

teprve potom, co si nebudeme
schopni vůbec na nic vzpomenout,
nastane, pravděpodobně, ten správný čas na podnikatelské aktivity
obecní samosprávy a s tím související, jistě vítané, rozšíření zdrojů
příjmů. I tak musí být samozřejmě
nejprve pečlivě analyzovány výhody a maximálně eliminována rizika
s podnikáním obce spojená.

by bylo ještě mnoho nájemců, kteří
by si rádi odkoupili bytové jednotky,
ale o co více jich naše městská část
ještě prodá, o to méně bude mít prostředků na právě zmíněné investice.
Finanční prostředky, které městské
části obdrží na svůj provoz, tak tak
postačí na chod úřadu, fungování
škol a školek, údržbu zeleně a v neposlední řadě na fungování státní

správy. Letos poprvé řádově 30 milionů korun městská část nespotřebuje
na svůj provoz a dá je na investiční
projekty. A tak v případě, že nebudeme podnikat, nebudou tolik potřebné
věci jako koupaliště, dům seniorů
Hudečkova, opravená školská zařízení, nová hřiště a mnoho dalších projektů městské části, bez kterých si ji
naši občané jistě neumí představit.

Chcete se setkat se svými komunálními politiky?
PŘIJĎTE NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ V RÁMCI MÍSTNÍ AGENDY 21,
A TO 12. LEDNA od 18 HOD. DO ZŠ JIŽNÍ
STRANA 22
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vlastní hospodářské činnosti?
JAN PETR, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09

části Praha 4, a to z rozpočtu naší
městské části. Takhle funguje
podnikání města v praxi, kdy zisto, že se tato společnost založí
Rozhodně by podku netřeba dosahovat, protože on
nikat neměla. Měla a v roce 2015 má zastupitelstvo
rozhodovat, že se tato společnost to akcionář stejně doplatí, když
by se pouze starat
bude ztráta.
o svůj majetek a zajišťovat potře- zase prodá.
Co na tom, že vinou toho neV mezidobí skrze ni „odtekly“
by občanů. Jako příklad špatného
minimálně desítky milionů z roz- máme opravené chodníky, poserozhodnutí o podnikání naší
městské části můžeme uvést spo- počtu naší městské části. Pikant- kanou trávu v létě nebo si v ziní na tom je, že tato společnost je mě na zledovatělém chodníku
lečnost 4-Energetická, a. s., kde
městská část „utopila“ minimálně v podstatě v neustálé ztrátě a há- zlomíme nohu, hlavně že městská část podniká a platí. Závědesítky milionů, které mohla vy- dejme, kdo tuto ztrátu bude platit? Odpověď je jednoduchá, pře- rem bych rád vyvrátil častý arguužít jiným, smysluplným způsoment zastánců 4-Energetické
bem. V roce 2008 bylo rozhodnu- ce my všichni občané městské

PETR HORÁLEK, zastupitel MČ Praha 4, ČSSD
Určitou míru podnikání městská část
potřebuje, aby
mohla plnit svoje
základní úkoly a cíle.
To se týká i sociálního podnikání. ČSSD například prosazuje,
aby městská část zajišťovala dlouhodobé pobyty v domovech seniorů. V současnosti totiž Praha 4
nabízí pouze „odlehčovací služ-

nout zcela nový celorepublikový
systém sociálního bydlení, jehož
obrysy se nyní z iniciativy ČSSD
rodí ve vládě. Praha 4 pak bude
ze zákona potřebovat výrazně více bytů pro sociální bydlení než
dosud.
Co se týče podnikání s nemovitostmi obecně, městská část by
měla z pronájmů bytů a nebytových prostor získat prostředky
pro svoje projekty. Aktuálně tře-

ba potřebujeme finance na výstavbu koupaliště Lhotka (mimochodem, už má koalice konečně
politické zadání pro investiční
projekt?). Musíme také myslet na
dostatek vlastních bytů v případě
krizového řízení – typické pro
povodně či humanitární katastrofy – nebo na byty pro zaměstnance základních a mateřských škol
či jiných organizací zřízených
městskou částí.

jako řádný hospodář a samozřejmě,
tvářela pro své občany co nejvhod- pokud jsou oblasti, ve kterých by
v rámci své hospodářské činnosti
nější podmínky pro jejich život,
a ne pro podnikání. Faktem rovněž byla schopna generovat ze své hosje, že MČ Praha 4 by se měla chovat podářské činnosti příjmy do městského rozpočtu, měla by tak konat.

Problémem je, že současné vedení
nemá žádnou představu a ani koncepci pro tuto oblast a ani schopné
osoby, které by tuto činnost mohly
pro městskou část Praha 4
zajišťovat.

by“, tj. pobyty v domově seniorů
po dobu maximálně šesti měsíců
v objektu Jílovská a v této oblasti
poněkud nesystémově spoléhá na
podnikání soukromých osob a na
Domov seniorů Sulická, který
spadá pod hlavní město Praha.
Právě proto sociální demokracie
volá po urychlené výstavbě Domu seniorů Hudečkova! V dohledné budoucnosti má vznik-

Antonín Lébl, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Městská část Praha 4 je zde primárně
proto, aby sloužila
svým občanům a vy-

a tím je, že společnost přece dodává teplo svým zákazníkům,
a to i občanům, o které se tím
vlastně stará. To jistě může platit v případě, že na trhu nebude
dostatek soukromých subjektů,
které by tuto službu nabízely,
což v našem případě neplatí.
Kromě toho, pokud by jim mělo
jít o občana, tak přece by občan
neměl být nucen odebírat drahé
teplo od 4-Energetické, když si
ho může levněji pořídit od jiného dodavatele.

PROVOZOVNA
PRAHY 4 ZA
ROK 2015
Pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy
(Klub Tučňák) proběhl již šestý ročník soutěže o nejlepší Provozovnu Prahy 4. Občané
svými hlasy rozhodli, že v kategorii
OBCHODNÍ ČINNOST se na 3. místě umístila
provozovna „KVĚTINY MAJÁK“, kterou vám
nyní představujeme. 
(red)

STRANA 23

SC-351493/02

Prodej elektrotepelných
zařízení
Nabízíme:
• akumulační kamna, přímotopy, bojlery, průtokové
ohřívače, malé zásobníkové ohřívače a světelné zdroje
• kvalitní výrobky prověřených značek
• záruční a pozáruční servis
• montáž na klíč u vybraných zařízení
• poradenství s individuálním přístupem
• možnost prohlédnutí výrobků v kamenné prodejně
Centrum služeb PRE
Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1
Po – Čt 9.00 – 18.00 Pá 9.00 – 12.00
tel.: 734 234 832
e-mail: centrum.sluzeb@pre.cz

www.premereni.cz/prodejna
SC-351240/06

15-2-2428_PRE_uprava_inzerce_Prodejna_188x130_mm_kor.3.indd 1
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VÁNOCE
Z DOBY LEDOVÉ

MM A MI A!
EN TI MU ZIK ÁL U MA
PŘ INÁ ŠE JÍ PR OD UC

4. - 13. 12.

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU

OD DUBNA 2016 V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

Vyfoťte se s potrhlým Sidem
ide
em
v zimní krajině z Doby ledové
ed
edov
dové
ové

ZAVÁDĚCÍ CENY DO KONCE ROKU 2015 JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM

12. 12.

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
SC-341912/150

Zábavné odpoledne
se soutěžemi

TM & © 2015 Twentieth Century Fox Film
Corporation. All Rights Reserved. © 2015
Twentieth Century Fox Home Entertainment
LLC. All Rights Reserved. TWENTIETH CENTURY FOX,
FOX and associated logos are trademarks of Twentieth Century Fox Film
Corporation and its related entities.

e.
nadělujem
V prosinci
ěti

Vojsko a d *
polovic!

* Speciální rodinné vstupné na prosincová představení –
www.hdk.cz

2 dospělí za plnou cenu a děti do 18 let s 50% slevou.
Vojsko po prokázání služebním průkazem také za 50 %!
Slevu získáte v pokladně a obchodním oddělení divadla.

Hlavní mediální partner

Nase Praha_92x63_AF-vánoce.indd 1
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servis

Nezapomínejte na listí
napadené klíněnkou
Už jen do 31. prosince mohou obyvatelé Prahy 4 bezplatně odložit ve sběrném dvoře Durychova listí ze svých zahrad napadené klíněnkou jírovcovou. Prospějí tak svým stromům, protože listí ponechané pod stromy je
líhní motýlků klíněnky v příštím roce.
Městská část Praha 4 zajistila pro své obyvatele ve sběrném dvoře speciální velkoobjemový kontejner, jehož obsah bude spálen ve spalovně v Malešicích. V žádném případě nelze odkládat listy napadené klíněnkou do kontejneru na bioodpad a nedoporučuje se ani jeho využití v kompostérech!
(red)
■ I školáci se zapojili do úklidu spadaného listí. Foto: Praha 4

JE POČÍTAČ VÁŠ
(NE)PŘÍTEL?
Počítačový klub pro handicapované a seniory
v ulici U Zeleného ptáka v Kunraticích zahajuje od ledna 2016 opět nové počítačové
kurzy, které mohou navštěvovat handicapovaní, senioři, ale i ženy na mateřské. Hlásit se
můžete již nyní. Připravíte se zde na práci
s počítači, notebooky nebo tablety, od základů až po pokročilejší práci s počítačovou
technologií.
I v roce 2016 se bude pokračovat s výukou angličtiny, připravuje se řada kulturních
akcí a výstav pro handicapované a seniory.
Aktuálně v klubu vystavuje Domov svaté Rodiny z Prahy 6 Petřin.
Předností klubu U Zeleného ptáka bude
i nadále individuální počítačová výuka lektor/
účastník a zvýhodněná cena od 300 do 600 Kč.
Činnost klubu podporuje MČ Praha 4.  (md)
Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158/5, tel.: 271 913 590,
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz,
www.zelenyptak.

S údržbou zeleně
pomohly ovce
MČ Praha 4 vyhodnotila projekt, který byl po
měsíčním zkušebním provozu ukončen. První lokalitou, kde byla tato novinka vyzkoušena, byl
rozsáhlý prostor ekoparku v ulici Za Mlýnem. Tři
ovce zde během měsíce spásaly plochu zeleně
o rozloze více než 4500 m2. „Naším záměrem
je udržovat plochy zeleně nejen technickými
prostředky, ale tam, kde nám to podmínky dovolí, i přirozenou, ekonomicky nenáročnou a zároveň atraktivní formou," řekl radní pro životní
prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a doplňuje: „Ohlasy občanů byly z valné většiny pozitivní. Především pro rodiče s dětmi to bylo příjemné zpestření jejich procházky. Domnívám se,
že to byl dobrý nápad, a my v něm budeme po(red)
kračovat i v následujícím roce." 
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Přistavování kontejnerů na objemný odpad – prosinec
Stanoviště	Zavezení:   den hodina

Stanoviště	Zavezení:   den hodina

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

Klánova x U Vodotoku

15

16:00–20:00

Podolská x K Vysoké cestě

15

16:00–20:00

Plamínkové (u garáží)

16

16:00–20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

16

16:00–20:00

Podolská x U Vápenné skály

16

16:00–20:00

Kamenitá

17

16:00–20:00

Branická x K Ryšánce

17

16:00–20:00

Jílovská (u Alberta)

17

16:00–20:00

Na Květnici - u stanoviště tříděného
odpadu

18

16:00–20:00

Sdružení x Nad Studánkou

18

16:00–20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

18

16:00–20:00

Horáčkova x Bartákova

18

16:00–20:00

Lukešova x Bohrova

18

16:00–20:00

Psohlavců x Věkova

18

16:00–20:00

Ružinovská x Kukučínova

18

16:00–20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

18

16:00–20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

18

16:00–20:00

Baarova x Telčská

21

16:00–20:00

Bítovská

21

16:00–20:00

Sinkulova x Na Klikovce

21

16:00–20:00

Na Líše x Na Novině

22

16:00–20:00

Jihlavská (proti garážím)

22

16:00–20:00

Pod Jalovým dvorem

22

16:00–20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

28

16:00–20:00

Fillova x Rabasova

28

16:00–20:00

Jižní XVI.

28

16:00–20:00

Choceradská x Senohrabská

28

16:00–20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

29

16:00–20:00

Sládkovičova

29

16:00–20:00

Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)

29

16:00–20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

29

16:00–20:00

Severovýchodní IV. X Severní IV.

30

16:00–20:00

Viktorinova

30

16:00–20:00

Ohradní x Na Křivině

30

16:00–20:00

Podolská x Pravá

30

16:00–20:00

01
01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04
04
04
04
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
15

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

servis
Školy mají zájem o vybudování
retenčních nádrží
Praha 4 má v plánu vybudovat pozemní akumulační jímky, které budou v době příznivých srážkových podmínek a nárazových dešťů zadržovat dešťovou vodu. Ta pak
může být v suchých letních měsících využita jako užitková voda, mimo jiné pro zalévání zeleně a kropení ulic.
„Udělali jsme si průzkum v základních a mateřských školách a ukázalo se, že vedení našich škol má o retenční nádrže skutečně velký zájem,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a pokračuje: „To je dobrá zpráva, protože
zachycená dešťová voda bude ve školách a školkách využita k zalévání zeleně a kropení dětských hřišť, což přinese výraznou úsporu veškeré vody spotřebované v těchto zařízeních.“
Kvůli nedostatku srážek dochází k úbytku jak povrchových, tak i podzemních vod
a tuto situaci je nutné neodkladně řešit. Městská část se rozhodla zareagovat na
dlouhotrvající sucho a jako správný hospodář začne v zájmu ochrany životního prostředí a lepšího hospodaření s vodou budovat retenční nádrže na dešťovou vodu.
(md)
Praha 4 se tak může stát průkopníkem v péči o vodu. 

Studenti VŠE sázeli
se školáky stromy
Praha 4 podpořila akci skupiny studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří ve čtyřech základních školách vysadili čtyři stromy a pro žáky
prvního stupně připravili zábavnou a vzdělávací hru. Cílem hry a podstatou studentského projektu bylo předat dětem zábavnou formou myšlenku
ochrany životní prostředí.
„Takové projekty u nás vždy rádi podpoříme,“ uvedl radní pro školství
a mládež Jaroslav Míth (ODS) a dodal: „Spojuje se v nich prvek péče o přírodní a životní prostředí s výchovou školáků k jeho ochraně.“
Ve třech školách byl vysazen ambroň západní, v jedné japonský javor.
První dva stromy vysadili studenti s pomocí městské části v základních
školách Mendíků a Jižní a další dva v základních školách Jílovská a U Krčského lesa.
(red)

ADVOKÁT RADÍ
Naše představenstvo bytového družstva předalo všem nájemníkům - členům
družstva nové nájemní smlouvy v souladu s NOZ a novými stanovami, schválenými 22. 9. 2014. Jsme velmi malé družstvo, 17 bytových jednotek. Jen jediní nájemníci do současnosti nájemní smlouvu nevrátili podepsanou. Předchozímu představenstvu tvrdili, že mají ke smlouvě námitky. Nájemné ovšem
pravidelně platí. Lze na tuto situaci uplatnit § 2291 NOZ v tom smyslu, že
způsobují dlouhodobě obtíže pronajímateli – družstvu? Pohrozit výpovědí?
Toto je složitá situace. Je obtížné nutit někoho k tomu, aby podepsal novou
nájemní smlouvu, pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasí. Jde o zvláštní postoj, neboť uzavření smlouvy k nájemnímu bytu je základní právo člena družstva a takový člen spíše ohrožuje své vlastní zájmy. Stará smlouva s velkou
pravděpodobností stále platí. Pokud ale byly její části v rozporu se stanovami
(nebo donucujícími ustanoveními zákona), pak by v tomto případě měly mít
stanovy (a zákon) přednost. Jinak § 2291 OZ není pro tuto situaci přiléhavý.
Nájemní smlouva člena družstva má zvláštní právní režim (§ 727 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o korporacích - dále jen „ZOK“). Nejdříve je nutné člena vyloučit
z družstva. Současně s vyloučením zanikne ex lege právo na nájem bytu – dle
§ 734 odst. 3 ZOK. Dle § 734 odst. 2 ZOK se na výpověď u nájmu družstevního bytu nepoužijí ustanovení OZ. Pokud by ale družstvu tato situace způsobila
vážné komplikace či hrozila škoda, zaměřil bych se na otázku, zda takový člen neporušuje stanovy (po poradě s odborníkem). Takové porušení by mohlo vést i k vyloučení člena z družstva (dle obsahu nových stanov). 

Jakub Schejbal, advokát

NOVĚ PŘIVÍTANÍ OBČÁNCI
V říjnu byli přivítáni zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (Trojkoalice) noví
občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole Trojlístek
a za příjemnou spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 6. října byli přivítáni: Alena Luhanová, Ondřej Šmejkal, Jakub Horák, Adam Musil, Karel Trylč, Kryštof Tichý, David Reinbergr, Kilian Ornstein,
Maxmilián Holý, Max Šándor, Michaela Mžiková, Oliver Krutský, Alžběta
Michková, Petr Veselý, Jan Vlček, Barbora Vacová, Jan Beneš a Ema Gerner.
Ve čtvrtek 8. října byli přivítáni: Jan Spilka, Matěj Suchan, Anna
Frantesová, Ondřej Plíhal, Marie Máčalková, Laura Sedláčková, Karel
Kraus, Václav Černý, Lara Foučková, Klára Kletečková, Matouš Bačík,
Antonín Beran, Valerie Vybíralová, Tina Vondrášková, Michaela Szaková,
Anna Kašparová a Natálie Klimendová.
V úterý 20. října byli přivítáni: Nela Horáčková, Ondřej Špindler, Filip
Sixta, Aneta Rýdlová, Anna Broučková, Vladimír Dobrovolný, Sabina Mouchová, Mikuláš Trsek, Hynek Tvrz, Václav Eiselt, Amálie Mikésková, Richard Uttendorfský, Kvido Trachta, Oliver Černý, Eliška Hana Doubková,
Roderik Horečný, Eliška Komárková, Robert Švec, Šimon Ivanyšyn, Jan Jeroným Brychta a Kira Bachová.
Ve čtvrtek 24. října byli přivítáni: Maria Vratislavská, Sofie Filipcová,
Anna Michnová, Anna Kastnerová, Matouš Hodný, Aneta Kubná, Adina
Kupková, Andreas Berný, Stella Adina Stránská, Eva Čiháková, Ema Shánělová, Lukáš Podolák, Lilien Beňo, Michael Mady, Victoria Mady, Karel Kuboš, Max Čistecký, Vojtěch Vorel, Elen Velíšková, Barbora Hradecká, Michal Baloun, Barbora Hofmannová, Iva Navrátilová, Adéla Jirovcová, Lily
Šašková a Dominik Carvan.
Verona Ballay, odbor kanceláře starosty

Partneři vítání občánků z Prahy 4

Koordinace liniových
staveb se vyplácí
Koordinace liniových staveb má zajistit rozkopání komunikací při důležitých opravách a rekonstrukcích na dobu nebytně nutnou a zabránit opakovaným zásahům
do povrchů vozovek a chodníků v krátké době po sobě. V rámci koordinace v roce
2015, respektive plánovaných dopravních opatření a zvláštních užívání liniových
staveb, bylo původně plánováno (nahlášeno) pro realizaci 167 akcí. Z tohoto počtu
bylo následně vydáno 58 souhlasů. Jsou to zejména akce investorů Pražská vodohospodářská společnost, Pražská plynárenská distribuce, Pražská teplárenská, PREdistribuce, UPC ČR, Bohemiatel, Dial Telecom, Eltodo, PVK a TSK hl. m. Prahy.

Spolupráce minimalizuje prodlevy
„Velice mne potěšil vstřícný přístup zainteresovaných subjektů při koordinaci liniových staveb. Díky jejich pochopení byly především chodníky rozkopány jen na nezbytně nutnou dobu, a nedocházelo tak při pokládání telekomunikačních a dalších sítí ke zbytečným prodlevám či k opětovným zásahům do komunikací,“ připomněla hlavní důvod koordinačních prací radní
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). Podle Technické správy komunikací
odsouhlasilo oddělení koordinace TSK na území MČ Praha 4 138 výkopových akcí – staveb. U akcí, u nichž měly být obnoveny povrchy komunikací
v celé šíři, byly uplatňovány požadavky na minimalizaci zásahů do povrchů
komunikací a snaha o společnou realizaci (například rekonstrukce sítí ulic
Budějovická, Na Lánech). Vyhodnocení koordinace liniových staveb na území MČ Praha 4 proběhne 3. 12. v prostorách Nuselské radnice.
(red)
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různé

Čtenáři píší

Vaše poznatky, dotazy, přání i kritiku zasílejte na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
Dobrý den,
bydlím v Praze 4 již od narození a to je již
hezká řádka let. V posledním čísle časopisu Tučňák mě zaujal článek o úklidu zahrad radního pana Ondřeje Růžičky. Měla
bych připomínku k přistavování kontejneru. Mrzí mě, že ten, kdo rozhoduje o stanovišti biokontejneru, vůbec nemyslí na
starší občany. Bydlím v Braníku a nejbližší
přistavený kontejner je Vlnitá x Nad Křížkem. Já sice bydlím ve Vlnité, ale úplně na

druhém konci, tedy u Branické ulice. K tomuto kontejneru je to pěkný kus a hlavně
do kopce. Dříve se mohl odpad dávat do
kontejneru na objemný odpad, který je
přistaven Branická x K Ryšánce, kam se již
dávat nesmí. Vzhledem k tomu, že jsou
mladí v práci, zbývá nám pro odvoz odpadu pouze sobota dopoledne, a to do sběrného dvora. Myslím, že by stálo za to zauvažovat, jak je možno pomoci i starým
obyvatelům Prahy 4.

Ještě bych ráda upozornila na stanice
autobusu 170. S povděkem jsme přivítali
lavičky, které nám usnadňují čekání na
autobus. Myslím, že by velká část cestujících z okolí přivítala postavení alespoň
přístřešků u stanice autobusu, konkrétně
myslím stanici Vlnitá, v obou směrech. Autobus č. 170 má dlouhou trasu a přesto,
že jezdí celkem přesně v době, kdy je přetížená doprava, je čekání například v dešti
dost nepříjemné. (red. zkr.)
Jitka Bouzková, Braník
Vážená paní,
městská část Praha 4 obdržela od Magistrátu hlavního města Prahy pro letošní rok
kvótu 34 kontejnerů na bioodpad. Bohužel,

s ohledem na daný počet nelze uspokojit
všechny lokality, kam by bylo potřeba kontejnery na bioodpad přistavit. Již v minulém
roce jsme požádali Magistrát hlavního
města Prahy o navýšení kvóty. Věříme, že
v příštím roce bude naše žádost vyslyšena
a my budeme moci osadit kontejnery na
bioodpad na daleko více stanovišť včetně
stanoviště Branická x K Ryšánce. Vaši žádost o vybudování přístřešků u zastávek
autobusu linky č. 170 předáme Dopravnímu podniku hlavního města Prahy.
S pozdravem
Jana Teichmanová, oddělení životního
prostředí a odpadového hospodářství,
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4

Před sluncem ochrání děti zastínění
Městská část Praha 4 připravuje pro následující rok
několik inovačních prvků v areálech dětských hřišť
a sportovišť. Letošní slunné počasí a extrémní teploty se výrazně projevily na návštěvnosti dětských
hřišť. Přímé slunce a rozpálený písek neumožnily
dětem hrát si na pískovištích. „To chceme změnit,"
představuje připravovaný projekt radní pro životní
prostředí Ondřej Růžička (Klub Tučňák) a pokračuje: „Vytypovali jsme více než tři desítky pískovišť,
která zastíníme jednoduchou konstrukcí s plachtou.
V letošním roce jsme zkušebně zastínili pískoviště

na dětských hřištích v ulici Na Mlejnku a Budějovická. Ohlasy a zkušenosti jsou více než potěšující.“
Zvýšení komfortu návštěvníků hřišť chce MČ Praha 4 dále dosáhnout budováním pergol a navýšením počtu laviček. Pergoly s posezením se tak postupně stanou nedílnou součástí velkých herních
areálů. „Projekt financujeme z rozpočtu městské
části. Ve hře jsou však i možnosti propojit náš záměr s některým dotačním programem nebo získáním prostředků z pronájmu reklamní plochy na stínicí plachtě," uzavírá Ondřej Růžička. 
(red)

Onkologický den
v Thomayerově
nemocnici poučil

Sokolové objevovali
krásy Švýcarska

■ Zastínění dětských pískovišť je novým
projektem Prahy 4. Foto: Praha 4

V rámci Dne onkologické prevence vysvětlovaly lékařské týmy několika oddělení v areálu Thomayerovy nemocnice nejčastější typy rakoviny, zásady
jejich prevence a úspěšné léčby. Mezi návštěvníky
byli zvídaví žáci základní školy Růžinovská se svými učiteli nebo zastupitelé Prahy 4. Akce se uskutečnila 13. října s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Thomayerova nemocnice je jedním ze
tří zařízení největšího Komplexního onkologického centra a měsíčně tu zahajuje nějakou formu onkologické léčby 175 až 185 pacientů. 
(red)

■ Výlet do Švýcarska se sokolům z Prahy 4 líbil. Foto: Sokol Pankrác

■ Děti získaly informace od špičkových lékařských odborníků. Foto: TN
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Tři desítky sokolů z Pankráce a Nuslí navštívily
sokolské bratry a sestry ve švýcarském Lucernu.
Prohlédly si město a památky a vydaly se také
na výlet na úpatí hory Pilatus, která je zhruba

dvakrát vyšší než Sněžka. Dalšími jejich cestopisnými zastávkami byly Rýnský vodopád, Bodamské jezero a město St. Gallen s mnoha památkami zapsanými v seznamu UNESCO.  (red)

pamětníci

EVA SOUKALOVÁ SE V 18 LETECH OCITLA
V KOMUNISTICKÉM KRIMINÁLE
Žákovské týmy ze základních škol Prahy 4 zachytily v rámci projektu Příběhy našich sousedů pozoruhodné životní osudy lidí žijících v naší městské části. Některé
z nich vám na stránkách Tučňáku představujeme.
„Na jaře 10. května 1948 mne zatkli a udělali ze
mne špiona, velezrádce a rozvraceče republiky.
Když jsem pak byla na té policejní vazbě, říkala jsem si: ‚Já už to nevydržím.’ Měla jsem od
těch výslechů naprasklé tři obratle, ale když je
člověk mladej, moc věcí se zahojí. Ale člověku
běží hlavou jeho celý život a tehdy jsem uslyšela vnitřní hlas: ‚Vždyť sis život nedala, proč by
sis ho brala. Neboj se.’ Takže jsem si tehdy řekla, že člověk musí vyčerpat vždycky všecky svý
schopnosti a možnosti a teprve pak mu Pán
Bůh pomůže," říká Eva Soukalová.

Doba dětství, rodina
Dětství paní Soukalové se odehrávalo v Michli
a podle vyprávění bylo krásné, přestože velkou jeho část prožila v protektorátu. Tatínek
hrál fotbal a maminka házenou, takže byli taková sportovní rodina. Měli velmi dobré vztahy s příbuznými, s nejmladší sestrou svého tatínka jezdila paní Eva i na dovolenou na jih,
nejen do tehdejší Jugoslávie, ale jednou i do
rumunské Bukurešti. Teta na ní byla velice
milá. Jedna z nejstarších vzpomínek se váže
k období před 2. světovou válkou. Když bylo
paní Evě teprve osm let a onemocněla spálou,
byla vyhlášena mobilizace a její otec narukoval. Jelikož byli tehdy součástí republiky
i Němci, stalo se, že auto, ve kterém jel její tatínek, řídil německý šofér. Ten shodil celé auto do řeky. Tatínek vyskočil, ale mnoho vojáků
tam zemřelo. Potom její otec začal pracovat
u vlakové pošty a během války se zapojil do
odboje. Už v dětství měla paní Eva silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. O tom nás přesvědčila vzpomínka na cikána. Když někdo ve
škole něco provedl, měli určení žáci napsat je-

■ Autorský tým některé fragmenty vzpo-

mínek převedl na komiksové obrázky. I díky
tomuto zpracování žáci ze ZŠ Mendíků zvítězili se svým příběhem v rámci Prahy 4. Foto: PNS

ho jméno na tabuli. Často psali i jednoho cikána, přestože nic neprovedl a byl slušný. To
vždy malou Evu rozzlobilo a jeho jméno z tabule smazala.

Důvod zatčení
Po skončení protektorátu Čechy a Morava se
rozhodla tehdy mladá Eva Soukalová, za svobodna Čížková, jít studovat. Jenže tu byl problém. Za protektorátu byly uzavřeny střední
školy, takže Evě Čížkové chybělo středoškolské vzdělání. Ale naskytla se jí skvělá příležitost. Dostala nabídku práce na úřadu Československé národně socialistické strany s možností večerního studia. Paní Eva nabídku s radostí přijala. Jenže netušila, že toto rozhodnutí bude mít pro ni těžké následky. Když ve volbách roku 1948 zvítězila KSČ, začala tato strana tvrdě likvidovat své odpůrce, samozřejmě
i Československou národně socialistickou stranu. KSČ brzy kontaktovala její členy a zaměstnance, takže i osmnáctiletou praktikantku
a úřednici Evu Čížkovou.

Obvinění
Dne 10. května 1948 byli Eva Čížková, Bohumil Bursík a Antonín Hein zatčeni a posléze
obviněni z velezrady, špionáže, spojení s emigranty a rozsáhlé protistátní činnosti. Za
všechny tyto vymyšlené trestné činy byli tito
„rozvraceči národa“ odsouzeni k odnětí svobody, k zaplacení finančního trestu až do výše
30 000 Kčs a byla nařízena konfiskace veškerého jejich majetku.

Kriminál
Při svém pobytu na Pankráci paní Čížková zažila ty nejhorší možné podmínky a poznala
pravou tvář KSČ. Byla nucena naučit se nazpaměť falešná přiznání k akcím proti režimu
a republice. Po mnoha vyslýchání a mučení,
při kterém ji například způsobili nalomení obratlů, už přestala doufat a začala uvažovat
o sebevraždě. Vyprávěla, jak tehdy ucítila Boží
pomoc, která jí pomohla krizi překonat.
„Vždyť sis život nedala, proč by sis ho brala?
Neboj se.“
￼
Víra ji doprovází celý život, ostatně pro naši
schůzku si vybrala modlitebnu Československé církve husitské v Praze 4 - Michli. Ve vězení paní Soukalová pracovala v cihelnách,
poté jí přeřadili do Rakovníka, kde se vyráběly
tašky na střechu. Tam se jí stal úraz, při kterém málem přišla o ruku.

■ Eva Soukalová při vzpomínkách na ne-

lehký život. Foto: PNS

Pomsta příbuzným
Těžké chvíle prožívaly i rodiny zatčených.
V době, kdy bylo ještě vše na lístky, přišli
k rodičům Evy na prohlídku bytu neznámí lidé. Hledali ukryté zbraně. Evě bylo teprve
18 let a bylo úplně absurdní, že by si doma
zbraně schovávala. Samozřejmě nic nenašli,
a tak její mamince alespoň vysypali doprostřed bytu mouku, sůl, mýdlový prášek a znehodnotili to. Nemuseli udělat nic, ale potřebovali se lidem vysmát a ublížit.

Po propuštění
V roce 1953 po čtyřleté vazbě propustili
p. Soukalovou díky amnestii pro mladistvé.
Bohužel už nemohla studovat, a proto pracovala jako dělnice v Napaku a v galvanizovně.
Protože se nikdy nelitovala a tvrdě pracovala,
měla později na starosti i veliké peníze a organizovala práci v celém skladu. V roce 1956 se
provdala, má dvě dcery Helenu a Elišku. Následky nesmyslného obvinění nesly i ony. Ačkoliv jedna z dcer udělala zkoušky na vysokou
školu na výbornou, přesto přijata nebyla.
Život paní Soukalové nebyl jednoduchý, ale
ona vždy bojovala za spravedlnost a čestné
jednání. Byla vychována v duchu Masarykova
hesla „Nebát se a nekrást“ a rozčiluje ji i dnes,
že si lidé toto heslo pozměnili na „Nebát se si
nakrást“. Nelíbí se jí ani to, že lidé zjednodušeně odsuzují všechny příslušníky národa či
rasy podle jednotlivců.
Autorský tým: Robert Dohnal, Šimon Minařík,
Jan Gančev, Daniela Casková, Pavla Kusová
Škola: Základní škola a Mateřská škola Mendíků, Michle
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sport

Představujeme sportovní kluby
a jednoty Prahy 4
Na Děkance fandí dětem i seniorům
Zapsaný spolek 1. HFK Děkanka byl založen v roce 1998
a za 17 let prošel zajímavým vývojem. Z původní sportovní
jednoty, věnující se vrcholovému sportu, se stal spolek preferující sport pro všechny.
„Jako nová jednota jsme měli na Děkance raketový start. Vybudovali jsme
mužský házenkářský tým, se kterým
jsme záhy postoupili do nejvyšší soutěže, ve které jsme několikrát obsadili
přední místa. Jako protiváhu mužskému elementu jsme se věnovali ženskému florbalovému týmu, který se
stal třikrát mistrem České republiky,“
vzpomíná vicepresidentka 1. HFK Děkanka Marcela Chuchlová a pokračuje: „Cenné zkušenosti s vrcholovým
sportem nám ukázaly cestu rozvoje
tělesné výchovy, která jednoznačně
vede pouze přes všestrannou výchovu mládeže. Té se v současné době
převážně věnujeme. Zásadní řez jsme
udělali před čtyřmi lety, vrcholový
sport u nás vystřídal sport pro všechny.“ Špičkový florbal však z Děkanky
nezmizel, halu si jako domácí základnu vybrali hráči a hráčky Bohemians
Praha.

Staří pánové nechtěli
zahálet
1.HFK Děkanka nyní nabízí sportovní aktivity všem věkovým kategoriím. Děti se mohou věnovat
všeobecné pohybové přípravě,
aniž by byly svazovány určitým
sportovním odvětvím. „Pro nás je
důležitý jejich všeobecný rozvoj
a ne jednostranné fyzické přetěžování. Navíc řada dětí nemá ambice
být vrcholovým sportovcem a trávit víkendy po sportovištích. Stačí
jim naučit se u nás například kotrmelec, jezdit na kole či kolečkových bruslí,“ říká Marcela Chuchlová. Pokud jsou na nějaký sport
více šikovné, mohou na Děkance
pokračovat v příslušných oddílech, které vesměs působí v nižších pražských soutěžích. Přidanou hodnotou je kolektiv, na Děkance vznikla bezvadná parta dětí,

■ Na Děkance hrají domácí zápasy florbalové týmy Bohemians

Praha. Foto: BP
které spolu tráví volný čas, jezdí
na prodloužené víkendy, letní pobyty i lyžařské soustředění. „Spolupracujeme i s dětmi z prvního
stupně Základní školy Nedvědovo
náměstí. Jsou našimi členy
a účastní se našeho projektu Pohybová příprava dětí od šesti do dvanácti let,“ doplňuje Marcela
Chuchlová a pokračuje: „Zhruba
před čtyřmi lety jsme pozornost
zaměřili také na seniory. Impuls
přišel od našich bývalých členů,
kteří ani v důchodovém věku nechtěli zahálet a scházeli se na Děkance na fotbálek i florbal. Skupina si říkala Old Boys a pro ně jsme

původně připravili ranní cvičení
za asistence fyzioterapeuta a lékařského dohledu a pod vedením
zkušených cvičitelek či studentů
Fakulty tělesné výchovy a sportu.“
Senioři od 60 let platí jen roční
členský poplatek 150 korun a i díky grantu MČ Praha 4 mají vše
ostatní zdarma. Z původní jedné
skupinky jsou nyní již tři, ale i tak
mají na Děkance stále volné kapacity pro seniory s chutí do cvičení.
„Stačí jen přijít a domluvit se, nikomu dveře před nosem nezabouchneme,“ uzavírá s úsměvem
Marcela Chuchlová. Více informací
na www.dekanka.com.
(md)

inzerce

FANTOM OPERY · LES MISÉRABLES · WEST SIDE STORY · EVITA · CATS
CHICAGO · MAMMA MIA! · HELLO, DOLLY! · A CHORUS LINE · A DALŠÍ...

ČESKÁ FILHARMONIE
DIRIGENT KEITH LOCKHART

2. 2. 2016 PRAHA

SOLISTÉ Z BROADWAYE:
RODNEY EARL CLARKE, ASHLEY BROWN, MARIN MAZZIE, JASON DANIELEY
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volnýčas

Doběhněte Vánoce!

ADVENTNÍ KONCERTY
VYPRODÁNY
Nebývale velký zájem projevili obyvatelé Prahy 4
o adventní koncerty, které připravila MČ Praha 4.
Všechny byly během několika dní vyprodány. Připravuje se proto ještě koncert novoroční, který se pravděpodobně uskuteční 7. ledna v Nuselské radnici.
Bližší informace přinese příští číslo Tučňáka.
(red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
KNIHU
O SPOŘILOVĚ

SPOŘ ILOV

NEJV ĚTŠÍ
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Kniha seznamuje čtenáře s vývojem prvorepublikového zahradního satelitu v kontextu se
vznikem a výstavbou zahradních měst v Evropě i u nás,
s jeho urbanismem a architekturou. Studie je doplněna
Největší
ěsto
informací o historii Stavebzahradní m
y
ního družstva Spořilov. Část
Velké Prah
druhá se věnuje příkladům
základních typů rodinných
domů a veřejným objektům (náměstí, kostel, škola, sokolovna, zdravotní
středisko). Závěr tvoří
medailony vybraných
osobností (architektů, výtvarníků,
stavitelů), které působily při výstavbě zahradního města,
a seznam vybraných osobností, které na Spořilově žily,
nebo žijí, případně zde zanechaly své dílo. Kniha, která
ukazuje čtvrť také na unikátních leteckých záběrech, připomíná minulost i přítomnost zahradního města při příležitosti výročí založení Stavebního družstva Spořilov. Vydala obecně prospěšná společnost Prostor – architektura,
interiér, design.

soutěžní otázka:

Před kolika lety bylo založeno Stavební
družstvo Spořilov?
a) 80

b) 90

c) 100

Nápověda: www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov
Knihu vyhrává 15., 32. a 53. správná odpověď zaslaná do
9. 12. 2015 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z listopadového ČÍSLA:
(správná odpověď - a: 9-21 hod.): Tomáš Benda,
Iveta Mohrová a Radek Amrich. Gratulujeme!

MČ Praha 4 s Běžeckou školou Prahy 4 vás zvou
na Vánoční setkání s výživovým odborníkem Petrem Havlíčkem, koučkou Petrou L. Krajčinovič
a moderátorkou Jitkou Vlkovou Impulsovou.
Dozvíte se:
− že běh je nejpřirozenějším pohybem od pradávna, a proč jsme na to zapomněli
− že naši předkové dobrovolně diety nikdy nedrželi, tak proč my ano
− proč jsou české děti nejtlustší v Evropě
− že pevnou vůli má každý, jen neví jak na ní
− že štěstí nechodí po horách, ale po lidech
a jak si můžete zařídit spokojenější život
s lehkostí
Užijte si Vánoce plné radosti, klidu a dobrého
jídla a pití tak, abyste se nebáli po svátcích
stoupnout na váhu. Poradíme, jak zmírnit předvánoční stres a ušetřit a přitom udělat blízkým
radost. Odnesete si pozitivní energii a dáreček
k tomu. S námi doběhnete Vánoce! Setkání pro-

běhne 9. prosince od 17 hod. v Nuselské radnici,
Táborská 500. Akce se koná pod záštitou zástupců starosty Lukáše Zichy (Klub Tučňák) a Zdeňka Kováříka (ODS). 
(red)

CHARITATIVNÍ BAZAR HOSTÍ HABROVKA
Na adventní neděli 29. 11. je připraven charitativní bazar, který proběhne ve velkém sálu u farnosti sv. Františka
v Krči na Habrovce (U Habrovky 2) od 9 do 15 hod. Pokud máte doma nepotřebné věci (knihy, DVD, CD, gramodesky, domácí potřeby, malý nábytek, malou elektroniku, hračky, sklo, keramiku, porcelán, nádobí, oblečení dětské
i dospělé, boty, sportovní potřeby), věnujte je na dobrou věc. Příjem proběhne v sobotu 28. 11. od 13 hod. v prostorách sálu / kavárny Habrovka na adrese U Habrovky 2, Krč. O den později si kromě bazarových věcí můžete nakoupit i vánoční zboží, především adventní věnce, svíčky a ozdoby. Připravena bude také škála domácích gastronomických lahůdek, jejichž nákupem je možné rovněž přispět na charitativní účel akce. Kontakt na organizátorky:
Lucie Kirschová – lucie.kirsch@volny.cz, Pavlína Muzikářová – pavlina.muzikarova@centrum.cz.
(red)

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

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

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz
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VÁNOČNÍ
PŘEDPLATNÉ
• tip na zajímavý vánoční dárek
• skupiny pro dvojice, pro rodiny
s dětmi, pro seniory ad.
• přednostní prodej s cenovým
zvýhodněním
• dárkové balení a další výhody

Předplatné je v prodeji do 23. prosince.
www.predplatnend.cz
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