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Důležité

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 4
Na zasedání dne 26. dubna Zastupitelstvo městské části Praha 4:

SCHVÁLILO
- poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě
99 745,10 Kč České republice - Hasičskému
záchrannému sboru hlavního města Prahy, se
sídlem Sokolská 1595/62, Praha 2;
- záměr zvýšení základního kapitálu společnosti
4-Energetická, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, nepeněžitým vkladem
hmotného majetku tepelného hospodářství a kapitalizací pohledávky městské části Praha 4 za
společností ve výši 5 191 086 Kč, vzniklé v minulosti v souvislosti se zápočtem vzájemných
pohledávek a závazků na základě rozhodnutí
o zvýšení či snížení základního kapitálu, vypo-

řádání úplaty ze zaniklého věcného břemene
nebo oprav a investic do tepelného hospodářství

ROZHODLO
- schválit společný prodej části pozemku parc.
č. 1837/2 označené dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 2930-164/2015 jako
pozemek parc. č. 1837/2 o výměře 87 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Braník, Společenství vlastníků jednotek Ke Krči 999, Praha 4, se
sídlem Praha 4, Ke Krči 999/18, za kupní cenu
ve výši 150 600 Kč.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději do
30 dnů po oboustranném podpisu kupní

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL)
Klub TOP 09
Klub STAN–Tučňák
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub hnutí ANO 2011
Klub hnutí Pro Prahu

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

smlouvy a před podáním návrhu
na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí;
- prodat část pozemku parc. č. 1239/4, označenou dle GP č. 2591-30/2016 jako pozemek
parc. č. 1239/9 o výměře 6 m², ostatní plocha,
jiná plocha v k. ú. Krč, za kupní cenu ve
výši 18 000 Kč bez DPH, tj. 21.780 Kč s DPH,
Společenství ZELENÁ LIŠKA 1586, se sídlem
Za Zelenou liškou 1586/2a, Krč. Kupní cena
bude uhrazena do 30 dnů po oboustranném
podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. (red)

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

261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka), 800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty), 800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Informační centra Úřadu mč
Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044
• CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Informace z městské části Praha 4
Usnesení Rady MČ Praha 4
Radní městské části Praha 4 rozhodli
dne 3. května:
- uzavřít dohodu o ukončení poskytování služeb
mezi T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, Chodov, a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4;
- zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky
č. 1358/40 v domě na adrese Čestmírova
1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 405/18709 na
společných částech domu a ideálního podílu
ve výši 405/18709 na zastavěném pozemku
parc.č. 340, zapsané na LV 10596 pro katastrální
území Nusle, obec Praha a okres hl. m. Praha
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,

Katastrální pracoviště Praha za minimální cenu
2.700.000 Kč;
- zveřejnit záměr společného prodeje: pozemku
parc. č. 2589 o výměře 260 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Krč, minimálně za cenu ve výši
1 188 200 Kč a pozemku parc. č. 2590/1 o výměře 1795 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
k. ú. Krč, minimálně za cenu ve výši
8 203 150 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 415
o výměře 427 m2, zahrada, památkově chráněné
území, zemědělský půdní fond, k. ú. Nusle, za
cenu v minimální výši 1 008 788 Kč. (red)

Praha 4 rozdělí dotace ve výši 15 milionů korun
MČ Praha 4 podporuje subjekty působící v oblasti
sportu a volnočasových aktivit, kultury a umění,
rodinné politiky, prevence bezpečnosti a sociálně
patologických jevů, integrace národnostních menšin, zdravotní, sociální a rodinné politiky a životního prostředí. Na jejich činnost jim v letošním roce
přispěje částkou 15 038 000 Kč. Rozhodlo o tom
Zastupitelstvo městské části Praha 4.
„Primárně se zaměřujeme na sport, sportování
dětí, podporu školních kroužků a dětí ze sociálně slabých rodin,“ uvedl radní Zdeněk Pokorný
(STAN – Tučňák). „Letos jsme se snažili větší
částkou přispět také na oblast kultury, ve které
jsme se kromě tradičních projektů zaměřili i na
komunitní akce,“ doplnil. (red)

provozem, což přispěje k urychlení uvedení
celé trasy D do provozu. Pražané se v novém
metru mohou kromě jízdy bez strojvedoucích
těšit i na pokrytí telefonním a internetovým
signálem. (red)

Přírodní památka leží v katastrálním území
Podolí, ve svahu nad ulicí Jeremenkova. Území
navrhované přírodní památky má rozlohu
přibližně 3,8 hektaru a předmětem ochrany je
stepní fauna bezobratlých vázaná na teplomilná společenstva rostlin. Jižně orientovaná stráň
je pokrytá vegetací mozaikovitého charakteru,
kde se střídají rozvolněné smíšené lesní porosty a výslunné stepní stráně a trávníky s porosty
keřů. Vzhledem k orientaci a charakteru geologického podloží zde vznikla cenná společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů,
zejména hmyzu. (red)

Zprávy z Prahy
Trasa metra D dostala zelenou
Dozorčí rada Dopravního hl. m. Prahy schválila
postup výstavby metra D. V první fázi se posuzuje úsek z Pankráce do stanice Olbrachtova a s výstavbou by se mělo začít v roce 2019. Nová trasa
bude přínosem pro životní prostředí v Praze.
Po jejím dokončení by se mělo snížit množství
škodlivin v ovzduší o téměř 60 tun ročně
a výrazně se sníží počet automobilů mířících do centra města. Nové metro na trase
Pankrác – Depo Písnice by mělo stát přibližně
40 miliard korun. Na tomto novém úseku
budou otestovány soupravy s automatickým
2 Tučňák • 6/2017

Dvorecké stráně jsou přírodní památkou
Rada hl. m. Prahy schválila zřízení přírodní
památky Dvorecké stráně včetně ochranného
pásma. Důvodem vyhlášení zvláště chráněného území je zachování této z ekologického
hlediska velmi cenné lokality a její ochrana
před možnými negativními zásahy.

www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
minulý měsíc jsme si na tradičních pietních aktech
připomněli povstání Pražanů proti nacistické okupaci a konec nejstrašnějšího válečného konfliktu.
Přál bych si, aby se těchto připomínek významných
událostí účastnilo co nejvíc obyvatel, abychom si
uměli víc vážit osobní svobody a nezávislosti naší
země. Vždyť tyto hodnoty nejsou takovou samozřejmostí, jak by se mohlo zdát! Znovu jsem si to
připomněl při odhalování pamětní desky hrdinům
protinacistického odboje, podplukovníku Josefu
Mašínovi, štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi
a četaři Františku Peltánovi. O neuvěřitelně silném
příběhu, který se odehrál v dnešní Čiklově ulici,
jsme psali v květnovém Tučňáku.
Před pár dny jsme si připomněli ještě jednu
totalitu, autoritářský komunistický režim, který
u nás po válce vystřídal nacistickou diktaturu.
Už podruhé jsme se setkali v prostředí literární
kavárny a zaposlouchali se do příběhů bezpráví.
Zatímco v loňském roce to byly úryvky z vězeňských dopisů tří vězňů komunistického režimu,
tentokrát bylo na programu umělecké zpracování příběhů bezpráví v literárních dílech autorů
tří generací. Chceme, aby lidé nezapomínali na
minulost, aby v ní naopak hledali poučení a vůli
bránit lidské svobody. Právě rychlost, s níž po
letech nacistického teroru vystřídala jednu totalitu jiná, nám musí být důrazným varováním.
Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi dnes
podělil o několik dobrých zpráv.

Tou zřejmě nejdůležitější je, že městská část
požádala hlavní město o zavedení parkovacích
zón, protože situace, kdy jsme se stali bezplatným parkovištěm mezi Prahou 2 a Prahou 5, byla
nadále neudržitelná. O přesném datu zavedení
parkovacích zón a podmínkách pro získání parkovacího oprávnění vás budeme včas informovat v Tučňáku a na webu městské části.
V minulosti mnozí z vás právem kritizovali obrovský počet heren a kasin. Od loňského roku,
kdy u nás v Praze 4 začal platit zákaz hazardu,
herny i kasina z našich ulic mizí a místo nich
občané nacházejí pekařství, čajovnu nebo pizzerii. Z 27 provozoven hazardu zbývá zatím patnáct, z 1081 hracích automatů je nyní v provozu
méně než 300 a i ty postupně zmizí. Oddechli
si jistě obyvatelé Štúrovy ulice, kde už skončily
tři herny ze čtyř! O škodlivosti hazardu, který
je pro někoho zdrojem snadného příjmu a pro
jiné příliš často důvodem ke kriminální činnosti
a příčinou rozpadu osobních a rodinných vazeb,
slušné lidi určitě přesvědčovat nemusím.
Jsem rád, že se na magistrátu letos konečně
podařilo dotáhnout do úspěšného konce moji
iniciativu z roku 2009 a vyhlásit Dvorecké stráně přírodní památkou. Tato ekologicky cenná
lokalita tak bude moci být ochráněna před
možnými negativními zásahy.
V červnovém Tučňáku přinášíme základní přehled o službách, které naše městská část zajišťuje pro seniory. Patří k morálním povinnostem

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
slušné společnosti pomáhat lidem, kteří pomoc
potřebují, a senioři jsou takovou skupinou.
Uvědomme si, že není každý mladý, bohatý
a zdravý, a že je třeba zajistit seniorům důstojný
život. Věřím, že naše služby pomáhají seniorům
i jejich rodinám.

Nepřehlédněte
Městská část Praha 4

Partner projektu

18. června 2017 od 10 hodin
v parku Na Pankráci
ZÁBAVA PRO PSA I CELOU RODINU
Srdečně zvou Lucie Michková a Honza Musil
Můžete se těšit na psí vystoupení a komentované ukázky, agility park, psí poradny,
oblíbené psí soutěže, prodej chovatelských potřeb a samozřejmě vyhlášení
sympaťáka PesFestu za rok 2017. Pro malé dvounohé návštěvníky je připraven
dětský koutek, trampolína, šlapací autíčka a kreativní dílnička.
Vstup s pejskem na vodítku! Doporučujeme u sebe mít očkovací průkaz, povinně
v případě zájmu o zapojení pejska do soutěže. Akce se koná za každého počasí.
Více na www.pesfest.eu a facebook.com/www.PesFest.cz

www.praha4.cz
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S péčí o seniory vám ochotně p

I pravidelná společenská setkání jsou součástí služeb pro seniory. 

J

e neoddiskutovatelným faktem, že
současný lidský věk se prodlužuje. S tím
ovšem přichází i problémy, protože
málokdo je čiperný či soběstačný do
vysokého věku. Hranice stáří sice není
jasně stanovena, podle odborníků je to
věk kolem 75 let. A o tom, jak po tomto datu
prožijeme „pozdní podzim života“, rozhoduje
podle lékařů mnoho faktorů – náš zdravotní
stav, vzdělání, sociální prostředí, životní styl
a další. Někteří ze seniorů se mohou spolehnout
na podporu rodiny a příbuzných, ti méně šťastní
či bezdětní se obracejí o pomoc na své okolí.
Institucí, která jim podává pomocnou ruku, je
v naší městské části Ústav sociálních služeb
v Praze 4 (ÚSS4), který sídlí v Podolí.

Denní stacionář,
DPS Branická 65/46
Ambulantní služba, kterou lze využít každý
všední den od 7.00 do 15.30. Po dohodě lze
domluvit i jiný termín.
Kontakt na vedoucí okrsku:
tel. 296 320 340, 605 241 550.
4 Tučňák • 6/2017

Kontaktní telefon ÚSS4:
773 791 408
Na této lince získáte každý všední
den od 8.00 do14.00 hodin základní
informace o službách ÚSS4. Některé
z nich najdete na této dvoustraně.
ÚSS4 zajišťuje a poskytuje pečovatelské,
pobytové odlehčovací služby a služby denního
stacionáře seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným z městské části Praha 4. Rovněž
se věnuje sociálně aktivizačním službám pro
seniory. Co si lze pod těmito větami konkrétně
představit? „Jádrem naší činnosti je především

Objednávka autoslužby
Přeprava osobním vozidlem, včetně vozidla se
speciální úpravou pro vozíčkáře a pro zdravotně handicapované uživatele sociálních služeb
a další občany, v případě volné kapacity
řidičů. Kontakt: vedoucí autodopravy
– tel. 605 241 560.

Foto: Zdeněk Kříž

pečovatelská služba, kterou zajišťujeme v domech s pečovatelskou službu i v domácnostech
jednotlivých uživatelů,“ říká Jan Schneider (Pro
Prahu), zastupitel MČ Praha 4 pověřený řízením
ÚSS4. Součástí pečovatelské služby, která je poskytována člověku v jeho přirozeném prostředí
(dům, byt) a pomáhá s běžnými úkony v domácnosti a s hygienou klienta, je také rozvoz
obědů do domácností. ÚSS4 nemá vlastní vývařovnu, stravu tak dodávají především školy - ZŠ
Jílovská a PORG, speciální diety potom nově od
1. června dodává společnost Ekolandia.

Nestyďte se požádat o pomoc!
Hlavním cílem všech poskytovaných sociálních služeb, na kterých ÚSS4 spolupracuje

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
Seniorům i osobám zdravotně znevýhodněným ÚSS4 zapůjčuje za stanovenou úhradu
kompenzační pomůcky, včetně invalidních vozíků a lůžek. Půjčovna je k dispozici v DPS
Branická 65/46, Praha 4.
www.praha4.cz
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pomůže Ústav sociálních služeb
Nové logo jasně definuje, že ÚSS4 nabízí pomocnou ruku všem, kteří projeví zájem.

z psychologického hlediska klienta více než
žádoucí a prospěšné.
„Velmi si vážíme rodin, které pečují o své
příbuzné vlastními silami. Naším úkolem
je těmto lidem pomáhat náročnou situaci
zvládnout. Pečujícím rodinným příslušníkům ÚSS4 nabízí možnost využít pobytové
odlehčovací služby a denní stacionář, ve
kterých se sociální pracovníci kvalifikovaně
postarají o seniory v případě jejich dovolených či pracovního zaneprázdnění,“ upozorňuje na další možnost péče Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení), zástupkyně starosty
MČ Praha 4. Je proto nezbytné, aby lidé,
kteří potřebují pomoci s péčí o sebe nebo
o své blízké, měli dostatek informací, jak
postupovat v různých životních situacích
a na koho se obrátit. „Od toho jsme tady
právě my. Nám se mohou lidé svěřit se svými problémy a my jim rádi pomůžeme. Buď
přímo, nebo prostřednictvím spřízněných
organizací. Zkrátka, když něco potřebujete,

Další služby pro seniory
i s řadou soukromých a neziskových organizací působících v Praze 4, je udržet seniora
či zdravotně znevýhodněného člověka v jeho
důvěrně známém prostředí, což je především

V domech s pečovatelskou službou jsou poskytovány i další služby za zvýhodněné ceny pro
seniory. Jedná se o pedikúru, masáže a kadeřnictví. Je potřeba se předem objednat! Kontakty
a ceník jsou na webu www.uss4.cz nebo vám
budou poskytnuty na kontaktním telefonu.

5 otázek pro

Kolik klubů
seniorů provozovaných Ústavem
sociálních služeb
v Praze 4 (ÚSS4)
v současné době
funguje na území
naší městské
části?
V loňském roce
to bylo celkem
13 klubů. Působí
po celém území
městské části Praha 4 a navštěvuje
je přes 530 seniorů. Každý z klubů má svou
vedoucí, včetně centrálního klubu. Ten vedu já
a má sídlo v podolské budově ÚSS Praha 4.
www.praha4.cz

nestyďte se, obraťte se na nás a my to společně s vámi vyřešíme,“ uzavírá
Jan Schneider. (md)

Odlehčovací služby v Jílovské
Odlehčovací zařízení s kapacitou 30 lůžek
se nachází na sídlišti Novodvorská, poblíž
koupaliště Lhotka.
Je určené pro přechodný pobyt seniorů
a osob se zdravotním znevýhodněním. Je zde
zajištěna celodenní strava, úkony sociální péče
i ošetřovatelské úkony zajišťované odborným
zdravotnickým personálem. Provoz je nepřetržitý a služba zde funguje 24 hodin denně.
Pro více informací tel. kontakty:
Sociální pracovnice: 296 320 382,
773 791 409, 773 791 423.
Vrchní sestra: 296 320 381, 773 791 424.

Jídelny pro seniory
Kromě rozvozu do domácností nabízí ÚSS4 svým
uživatelům možnost stravování v jídelnách:
Svatoslavova 27
Dům s pečovatelskou službou (DPS) Marie
Cibulkové 626/4
DPS Branická 55/43
DPS Podolská 208/31
Objekt Domu seniorů, ošetřovatelské zařízení
Jílovská 432/11
Do všech objektů je bezbariérový přístup.

Radku Novákovou,
vedoucí klubové činnosti ÚSS4

Co je náplní zmíněných klubů?
Pro kluby seniorů zajišťuje ÚSS4 přednášky, a to
jak cestopisné, tak společenské a osvětové, pořádá pro ně výlety a zájezdy, zve členy na koncerty
a do divadel. Ve všech klubech také probíhají
samostatné pořady a kroužky, například hudební
produkce, zpěv, paličkování, jóga, cvičení paměti
či kroužky šachů, bridže a stolních her. Nedílnou
součástí klubového života jsou oslavy významných životních jubileí nebo jen prosté posezení
a povídání u kávy či čaje. Většina akcí je pro
seniory zdarma nebo se slevou.
O kterou aktivitu mají senioři největší zájem?
Podle ohlasů soudím, že především o výlety
a zájezdy. ÚSS4 pořádá do roka šest jednodenních
výletů, čtyři v tuzemsku a dva zahraniční, většinou do Německa, a to na jaře a na vánoční trhy.

Pak také nabízíme tři týdenní rekreace, jarní, podzimní a vánoční. Velice oblíbená je rovněž plavba
parníkem po Vltavě s hudebním doprovodem.
Chystáte na podzim nějakou programovou
novinku?
Zájemci budou mít možnost navštívit Letiště
Václava Havla a projít si jednu z tras, což určitě
bude zajímavý zážitek.
Pokud nejsem členem klubu seniorů a chtěl
bych jím být, co pro to mám udělat?
Kontaktovat mne na telefonních číslech
606 354 133 nebo 241 430 640. Kluby jsou otevřené pro každého v důchodovém věku z Prahy 4 a zájemce si může najít ten nejbližší svému
bydlišti. Srdečně zveme a těšíme se na všechny,
kteří by chtěli navštěvovat naše kluby.
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Zastupitelé adoptovali tučňáka

Celkem 44 členů Zastupitelstva MČ Praha 4
se rozhodlo adoptovat v pražské zoologické
zahradě tučňáka Humboldtova, který patří
mezi ohrožené druhy zvířat. Je to několikaletá
tradice, která se opírá také o skutečnost, že
městská část používá tučňáka jako název svého
radničního časopisu. (red)

Nusle a Michle prožily
letos Noc literatury

Vzpomínky na sokolské divadlo

Představení knihy nazvané Vzpomínky na
spořilovské sokolské divadlo se uskuteční
v sobotu 10. a 24. června v 10.00 hodin na
farmářských trzích na Spořilově a ve středu
28. června v 10.00 hodin v prostorách Polikliniky Spořilov. Publikace vyšla u příležitosti
90. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol
Praha – Spořilov, Roztyly. Vypovídá o bohaté činnosti sokolských ochotníků, loutkařů
a hudebníků od počátků osídlení zahradního
města na Spořilově až do rozpuštění a zákazu
Sokola v době komunistické totality. Byla vydána s finanční podporou MČ Praha 4 a řady
drobných dárců. Publikaci bude možné na
uvedených je mimo sede pozadi. (red)

Praha 4 pronajala prostor pro fitko

Zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) podepsal
v minulých dnech smlouvu o pronájmu se
společností GYM Prag, která na Pankráci začala
provozovat Fitko Hanky Kynychové. MČ Praha 4
jí pronajala zhruba 450 m2 na dobu určitou
(10 let). (red)

Den zdraví spojuje prevenci a zábavu

MČ Praha 4 zve na open air festival zdravého životního stylu Den zdraví 2017, který
v sobě spojí prevenci, zábavu a vzdělávání
široké veřejnosti.
V TJ Sokol Podolí a jeho zahradě bude
připraven bohatý program od pohybových
aktivit pro všechny cílové skupiny přes preventivní přednášky a workshopy po praktické i teoretické workshopy o racionálním
stravování, to vše s bohatým doprovodným
programem. Chcete-li žít zdravě, přijďte 4.
června v době od 10.00 do 18.00 hodin do
TJ Sokol Podolí, Podolská 90/5. Akce se
koná pod záštitou starosty Petra Štěpánka a zástupkyně starosty Ivy Kotvové (oba
Trojkoalice/Zelení). Více na www.praha4.cz.
(red)

Hledá se Podolská sportovní
hvězdička

Zveme všechny malé i větší sportovce na skvělé
odpoledne se soutěžemi a cenami. Přijďte si
zasportovat na hřiště u TJ Sokol Podolí. Akce
se koná 8. června od 15.00 do 19.00 hodin
a připravilo ji Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo
náměstí. Bližší informace na www.zs-podoli.cz.
Předškoláci se mohou těšit na báječný program
Dne dětí, který pro ně připravil TJ Sokol Podolí. (red)
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Literatura zazněla také v prostorách Nuselské radnice, kde z knihy Tango staré gardy španělského
autora Artura Péreze-Reverta četla Kamila Moučková.

N

oc literatury, unikátní kulturní akce, na
níž známé osobnosti čtou díla současných zahraničních autorů v zajímavých
nebo běžně nedostupných místech
v celé České republice, letos hostila Praha 4. Letošní trasa měla 19 zastávek v Nuslích a v Michli
a záštitu nad akcí převzal starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení).
„Literaturu u nás podporujeme, protože čtení je
nejdůležitější dovedností a literatura největším
darem civilizovaného člověka,“ uvedl starosta
Petr Štěpánek. „Organizujeme řadu aktivit,
které souvisejí se čtením a s literaturou. Pro
děti pořádáme literární soutěž nazvanou Malí
velcí spisovatelé, pro dospělé Čtení z cely, které
je koláží dobových textů nebo literárních děl
připomínajících dobu bezpráví. Máme sedm
knihobudek a jejich síť dále rozšiřujeme. Proto
je pro nás Noc literatury logickým pokračováním těchto aktivit a současně vyvrcholením

naší snahy připomenout lidem význam knih
v minulosti i v současnosti,“ doplnil.
Letošní novinkou Noci literatury bylo autorské
čtení Daniely Šafránkové z její knihy nazvané
„Bydlim v Nuslích“. Atypický a po všech stránkách pozoruhodný román je v pořadí druhou
knihou české výtvarnice a je tvořen trojicí
dějových linií, samostatných pramenů, které se
vzájemně prolínají a v závěru tvoří jediný proud.
„Je to jedna z nejvýznamnějších kulturních
akcí, které v letošním roce spolupořádáme,
a samozřejmě velká čest, že se tato prestižní literární akce letos konala v Praze 4. Mně osobně
navíc dělalo obrovskou radost hledat společně
s Českými centry všechna ta zajímavá a normálně nepřístupná místa v Nuslích a Michli, kde se
o Noci literatury četlo,“ uvedla Adéla Gjuričová
(Trojkoalice/nez.), členka Rady MČ Praha 4.
Literární happening Noc literatury organizují
Česká centra od roku 2006. (red)

Solná jeskyně zlepší zdraví dětí

V

solnou jeskyni se proměnil protiatomový
kryt v mateřské škole Čtyři pastelky v ulici
Sedlčanská. Postarala se o to především
její ředitelka Zdeňka Nováková. Děti stráví v jeskyni dvacet minut týdně, což se pozitivně odrazí
na jejich zdraví.
„Solná jeskyně bude sloužit dětem jako důležitá
součást prevence proti respiračním onemocněním a k posílení jejich imunity,“ uvedl radní
pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Děti si buď

budou v soli hrát jako na písku, nebo se posadí
na židličky a paní učitelka jim bude číst pohádku,“ doplnil.
Přeměna části dosud funkčního protiatomového
bunkru v solnou jeskyni trvala tři měsíce, o její
výzdobu se pak postarala jedna z učitelek – Kristýna Samková.
„Ušetřili jsme si na ni a zhruba deset procent
nákladů uhradili sponzoři z řad rodičů,“ uvedla
Zdeňka Nováková, ředitelka mateřské školy. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Parkovací zóny bude mít i Praha 4

Den co den parkující vozidla zabírají celý jízdní pruh v obou směrech zejména mezi Vyšehradským tunelem a křižovatkou s Podolskou ulicí a vytvářejí nebezpečné situace pro tramvaje a vozidla záchranné služby. 
Foto: Martin Dudek

M

ěstská část Praha 4 požádala hlavní
město Prahu o zavedení parkovacích
zón na území městské části v souladu
s návrhem projektu zón placeného stání, včetně rozšíření okruhu parkujících rezidentů
na obyvatele městské části Praha – Kunratice.
Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4.
„Praha 4 se stala klínem mezi Prahou 2 a Prahou 5,
kam svá auta parkují mimopražští řidiči, kteří už
nemohou v těchto městských částech bezplatně
zaparkovat. Naše ulice a komunikace jsou přeplněné i v místech, kde to může ohrozit bezpečnost
silničního provozu,“ uvedl starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení). „Proto nastal čas pro zavedení parkovacích zón také u nás,“ doplnil.

Bezpečně s Prahou 4 už pošesté

Na ulicích se hromadí
automobily
Po zavedení parkovacích zón v sousedních městských částech se situace na území Prahy 4 stala
neudržitelnou. Především podél trasy metra C,
podél tramvajových linek v Nuslích a Podolí
a v ulicích sousedících s městskými částmi
Praha 2 a Praha 5 se hromadí automobily řidičů,
kteří zde nechávají svá vozidla zaparkovaná celý
den a tím brání obyvatelům Prahy 4 zaparkovat
krátkodobě poblíž zdravotnických zařízení nebo
úřadů.
„Jsem rád, že se naše městská část připojí
k civilizovaným velkoměstům západní Evropy,

Autoklub České republiky ve spolupráci s radním městské části Praha 4 pro bezpečnost Zdeňkem Pokorným
(STAN – Tučňák), regionálním pracovištěm BESIP Praha
a obvodním ředitelstvím Městské policie Praha 4 připravil
pro všechny řidiče již šestý ročník soutěže Bezpečně Prahou 4. Soutěž proběhne v neděli 4. června startem od Nuselské radnice. „Cílem soutěže je naučit řidiče dodržovat
dopravní předpisy,“ uvedl radní Zdeněk Pokorný a dodal:
„Z minulých ročníků víme, že většina řidičů nesprávně
používá blinkr na kruhových objezdech nebo na křižovatkách. Řada chyb se objevuje i při řazení do jízdních
pruhů nebo nedodržování předepsané rychlosti.“ (red)

Pomoc pro hendikepované

Za účasti starosty MČ Praha 4 Petra Štěpánka a zástupkyně starosty Ivy Kotvové (oba Trojkoalice/Zelení) předal Nadační fond Tesco symbolický šek ve
výši 30 000 Kč organizaci Modrý klíč. Program společnosti Tesco nazvaný Vy
rozhodujete, my pomáháme je zaměřený na podporu lokálních neziskových
a příspěvkových organizací. Modrý klíč, o. p. s., poskytuje sociální služby
dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
„Jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc, a každá pomoc a podpora má velký význam,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. „Proto si velmi vážím
práce Modrého klíče, který pracuje s hendikepovanými lidmi a pomáhá v jejich integraci
do společnosti,“ dodal.
„Praha 4 každoročně podporuje Modrý klíč v rámci dotačních řízení,“ doplnila zástupkyně
starosty Iva Kotvová. (red)

Reality Prahy 4 jsou nově na Facebooku
Městská část Praha 4 zveřejňuje své záměry o možnostech pronájmu nebo
prodeje nemovitostí nejen v tištěné podobě na svých úředních deskách,
z nichž jedna se nachází před budovou Úřadu městské části Praha 4 v ulici
Antala Staška, ale také elektronicky. Jedná se o realitní inzerci Reality Prahy 4, prostřednictvím webové stránky sReality.cz a nově i na zcela nové
facebookové stránce www.facebook.com/realityprahy4.
„Od jara letošního roku jsme spustili novou facebookovou stránku, kde jsou zvewww.praha4.cz

kde cílem je, aby občan měl možnost i garanci,
že zaparkuje v blízkosti svého bydliště,“ uvedl
zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák). „A jsem naprosto přesvědčen, že Praha 4
nemá sloužit jako parkoviště pro mimopražské
obyvatele, kteří od nás pokračují dále do centra
města,“ upozornil.
Vzhledem k tomu, že městská část Praha 4
vykonává v některých oblastech státní správy
přenesenou působnost i pro obyvatele městské
části Praha–Kunratice, a její obyvatelé tak často
navštěvují Úřad městské části Praha 4, navrhla
rada poskytnout výhody rezidentury na území
Prahy 4 také obyvatelům Kunratic. (red)

řejňovány pronájmy nebo prodeje bytů, nebytových prostor, nebytových objektů,
pozemků, garáží, reklamních ploch, případně movitých věcí,“ uvedl zástupce
starosty pro majetek Lukáš Zicha (STAN – Tučňák). „Věřím, že novým kanálem
přilákáme víc zájemců, a tedy potencionálních pronajímatelů či kupců,“ dodal.
Součástí každého zveřejněného záměru je podrobný popis nemovitosti,
který obsahuje adresu, stav objektu s fotodokumentací, plochu včetně
kolaudovaného stavu a samozřejmě i cenové rozpětí. Každý záměr je
zveřejňován na stanovenou zákonnou lhůtu. (red)
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Veřejná prostranství v majetku
městské části Praha 4 a jejich proměna
Veřejná prostranství? Myslíte ony „nadbytečné“
ubohé zelené pruhy s jedním stromem nebo křoviskem vedle chodníku a zdi? Tahle trojúhelníková zákoutí jakoby nepatřila nikomu, nehodila se
k ničemu, jen je rychle míjíme při cestě za svým
cílem - do práce, do školy, za nákupy. Venku se
válí všelicos, což ale nikomu nevadí. Sotva však,
co zavřeme dveře do bytu, přezouváme se do
papučí, vytíráme, vysáváme, smejčíme, zdobíme
a uklízíme.
Lukáš Zicha
Něco vám na uvedeném popisu situace nehraje?
Ale takový je přeci v některých nejmenovaných
zemích zvyk a nikdo se nad ničím nepohoršuje. Kam patříme my Češi
a Pražané? Na veřejných místech uklizeno a upraveno někdy je a někdy
není. Ale hlavně, vadí nám nepořádek a oko netěšící nelad? Řekl bych,
že ano a že lidé vítají, když se někde objeví čisté a upravené zákoutí. Co
je třeba udělat, aby se tak stalo? Základní podmínkou je vědět, komu
které místo patří. Naše hlavní město je v tomto ohledu komplikované.
Něco patří přímo Praze, něco je svěřeno městské části, něco spravuje
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, něco soukromý vlastník.
Jako zástupce pro majetek a podporu podnikání se ke svému dílu odpovědnosti hlásím, naše městská část má v majetku veřejných prostranství
velké množství. Naše radnice v Praze 4 ví, že prosté vynaložení peněz

na údržbu dosud zanedbaného místa nestačí. V minulosti se totiž leckde
ukázalo, že za drahé peníze sanované místo zase brzy zpustlo. Proto
moje kolegyně z rady Alžběta Rejchrtová iniciovala vznik Generelu
veřejných prostranství – dokumentu, který stanoví základní principy pro
jejich efektivní správu a rozvoj.

Přijďte říci svůj názor
Už v listopadu loňského roku proběhla série setkání s obyvateli různých
částí Prahy 4. Architekti a urbanisté se vás ptali, jaká veřejná prostranství ve
svém okolí rádi používáte a jakým se spíše vyhýbáte, co se vám ve veřejném
prostoru naší městské částí líbí a co bychom měli zlepšit. Od května letošního roku probíhají další veřejná setkání. Tři setkání už proběhla a další
dvě brzy proběhnou. Nejprve se 8. června v 18.00 hodin bude v Kulturním
centru Novodvorská konat setkání věnované oblastem Krče, Novodvorské,
Lhotky a Hodkoviček. Ve staré Nuselské radnici v Táborské ulici se pak
12. června v 18.00 hodin rádi seznámíme s názory obyvatel týkajících se
veřejných prostranství v Nuslích a Michli.
Přijďte a řekněte svůj názor, těšíme se na váš pohled na věc! Klíčem k trvalé
udržitelnosti je zapojení bezprostředních sousedů. Ti především by se měli
vyjádřit, jak by mělo jejich nejbližší okolí vypadat. Proto je potřeba s obyvateli hovořit. Je to totiž jako s květinou. Jen člověk, který vidí svou myšlenku
růst a kvést, ji nenechá zvadnout.
Lukáš Zicha (STAN - Tučňák), zástupce starosty městské části Praha 4

Spořilov by neměl propásnout šanci
odstranit křivdy minulosti
Je to již třicet let, co Spořilov hyzdí jizva v podobě
Spořilovské spojky. Dopravní tepny, která oddělila
historickou část od nové sídlištní výstavby. Zpřetrhala vazby mezi oběma územími, dala zaniknout
přirozeným centrům a v posledních letech je pro
blízké okolí i mohutným zdrojem hluku a do celé
lokality přináší další nemalé množství exhalací
a prachu. Když v nedodělaném základním celopražském dopravním skeletu něco selže, tak se
pravidelně stává Spořilovská i stojícím parkovištěm
pro mohutnou masu supících a dýmajících
Jan Schneider
kamionů. Stručně řečeno – místo k bydlení jak dělané, že? S železnou pravidelností, v níž nelze nevypozorovat čtyřletá volební
období, se na Spořilov vydávají politici, aby obyvatelům přislíbili lepší zítřky.
Nejinak je tomu i v poslední době. Přesto si dovolím upozornit na to, že jedno
z řešení, které není ani dokonalé, ani jednoduché a ani levné, je v poslední
době skloňované „těžké zakrytí Spořilovské“. Kamiony ani zbytečně projíždějící auta sice nevyžene, ale zčásti pomůže zmírnit některé z výše zmiňovaných
negativních jevů. Určitě je lepší, než neudělat nic nebo Spořilovskou s nadsázkou řečeno „dopravně zasypat“ a myslet si, že si doprava najde cestu sama.

Pomůže Praha s výkupem pozemků?
Stále jsem naprosto přesvědčený, že jediným a správným řešením je dokončení celého Pražského okruhu a především jeho nyní nejcitelněji chybějící
části – tedy stavby SOKP 511 – která umožní těžkému tranzitu si to od dálnice D1 u Modletic namířit k Běchovicím, kde okruh pokračuje a přímo navazuje na dálnice D11 a D10. Uleví se jak Spořilovským a dalším obyvatelům
městských částí a čtvrtí podél „vyhlídkové trasy metropolí“, tak i samotným
řidičům, a to nejen kamionů. Věřte mi, jízda mezi dvěma desítky tun vážícími kolosy je stresující sama o sobě, a to si ani nemusím představovat, kolik
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toho jejich řidiči naspali a odpřestávkovali… Ohledně této stavby se snad již
blýská na lepší časy. Tedy opravdu jen v dálce, ale blýská. Na ministerstvo
životního prostředí po mnoha kotrmelcích doputovala od státní firmy ŘSD
žádost o posouzení EIA ke stavbě SOKP 511 a ke konci roku by mohlo být
jasno či jasněji. Zároveň se v posledních dnech nechal slyšet i magistrát, že
státu pomůže. Jde o to, že stát nemůže vykupovat pozemky dříve, než bude
mít platné územní rozhodnutí, které bez zmíněné EIA nedostane. Pokud
by tedy Praha pomohla s výkupem pozemků dopředu, bylo by to vynikající
a doba do zahájení stavby by se mohla zkrátit až o dva roky. Pokud tedy
bude metropole schopna v rozpočtech příštích let postrádat okolo 2,5 miliardy korun, udělá nám tím velkou radost. V horším případě by totiž mohly
zmizet kamiony až někdy v roce 2025 či později. Nevěřím totiž, že by Praha
šla do války se státem a podobně jako některá středočeská města a obce by
zakázala tranzit kamionů přes své území.
A již jsme zpátky u „těžkého zakrytí“. Samozřejmě je namístě debatovat
o tom, jaké stromy a hřiště budou nad novým tunelem stát a podobně. Je
však neustále mít na zřeteli, že se Spořilovu nyní nabízí jedinečná šance
zacelit tu strašnou jizvu uprostřed. Pokud do toho chce hlavní město jít,
tak buďme pro a neklaďme si nesplnitelné podmínky. Šance, že by takováto nabídka přišla i poté, co bude jezdit SOKP 511, je dosti mizivá. A to
i s ohledem na fakt, že cenové odhady zakrytí se pohybují dle komfortu
od 1,8 do 3,6 miliardy korun.
A na závěr bych si dovolil dát i jeden návrh. Když ještě „bývalo lépe“, tak
tramvaje na Spořilově končily na Bratislavském náměstí. Tedy zhruba
tam, kde Spořilovskou spojku protíná pomyslná spojnice ulic Severovýchodní I. a Na Chodovci. V rámci prodloužení tramvajové trati by zhruba
také v těchto místech měla vzniknout zastávka s veřejným prostranstvím.
Co byste řekli na to, kdybychom jí, nejen z nostalgie, ale i jako symbol
lepších časů pro Spořilov, dali název Bratislavské náměstí?
Jan Schneider (Pro Prahu), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Kontrola a předpisy nade mnou… pusto ve mně
Přeji všem čtenářům krásný den, školákům a studentům zajímavé inspirativní prázdniny a nám
všem přesně takové léto, jaké máme rádi!
Parafrázi slavného Kantova výroku do titulku jsem
si dovolil vypůjčit, přišla mi plně vystihující moje
rozpoložení. Chci poděkovat drtivé většině našich
úředníků, kteří se snaží většinou s úsměvem
vypořádat s přebujelou legislativní smrští zákonů,
vyhlášek, hlášení a kontrol všeho druhu.
Je to chyba nás politiků, že se snažíme každý dílčí
problém, stížnost a mimořádnou událost řešit
Zdeněk Kovářík
změnou zákona, změnou vyhlášky nebo alespoň
dalším hlášením a kontrolou. Každá sebemenší zájmová skupina chce
mít svůj zájem ošetřen legislativně. A my pak houfně podléháme! Dobrá
víra vyhovět jedné zájmové skupině v důsledku obtěžuje mnohem větší
počet lidí okolo. Každá regulace má totiž své menšinové vítěze, kterým
je vyhověno, ale většinové poražené, kteří si to často ani včas neuvědomí
a nemohou se tak bránit.
Příkladem nechtˇ je třeba parkování, vznešeně doprava v klidu. To musí
Praha řešit jako celek. Neděje se tak, proto městské části v zoufalství
volí princip regulace ve snaze ochránit místní obyvatele. Nevyřeší se tím
nijak rozpor mezi potřebou parkování a prostorovými možnostmi. Je to
jen jednosměrné omezení poptávky při zcela neřešené nabídce. Je to jen
selektivní zvýhodnění jedné části poptávky před těmi ostatními.

vytvářené omezení mobility dopadá na každého z nás, zvláště tvrdě na
lidi se zdravotním handicapem a všechny, kteří o ně pečují. Musíme
dosáhnout urychleného řešení nabídky za veřejné i soukromé peníze,
protože jinak lze regulaci udržet jen narůstající kontrolou a represí.
Zmínil jsem jen jednu aktuální oblast, ale mohl bych jít od kontroly topenišť, kdy bezohlednost jedinců vyvolala prolomení práva na soukromí,
přes módní vytváření kontrolních protikuřáckých hlídek k plošnému
zákazu segwayů, který se postupně šíří i na motorové koloběžky a blíží
se k úplnému zákazu kol v pražském centru. Ovšem nápaditost vyhlášek
vždy pokulhává za nápaditostí poptávky a nabídky, takže vytváříme jen
spirálu.
Chtěl jsem vás všechny ujistit, že mnohem lepší než vyrábět zákazy,
regulace, hlášení a kontroly je věřit každému z vás, každému z nás
a především sobě samým. Chtěl jsem vás poprosit o ohleduplnost, ať už
jde o parkování, hluk, čistotu a pořádek, nebo společné užívání veřejných
prostor pro rozdílné zájmové skupiny.
Pravidelně sním o tom, že za každý nový zákon, vyhlášku, hlášení či kontrolu se vždy nejprve nejméně dva stávající zruší…
Zdeněk Kovářík (ODS), zástupce starosty MČ Praha 4

Regulaci lze udržet jen represí
Navíc současná nesmyslně nastavená pravidla vylučují okolo pětiny
v místě trvale žijících lidí z tohoto zvýhodnění dodatečnými podmínkami.
Nastavená pravidla výrazně komplikují práci podnikatelům, řemeslníkům,
obchodníkům a živnostníkům a tím zdražují život nám všem. Regulací

Když se s vaničkou vylije i dítě
Je to více než rok, co jsem v únorovém Tučňáku
prezentovala svůj názor na populistické a nedomyšlené rozhodnutí ZHMP o nulové toleranci
hazardu na území městské části (MČ) Praha 4.
Rada MČ Praha 4 schválila pouze regulaci na svém
území, ale na návrh jednoho ze zastupitelů z toho
nakonec byla nulová tolerance. Zda toto rozhodnutí je v souladu s příslušnými předpisy, dodnes řeší
ÚOHS. V letošním únorovém Tučňáku místostarosta Lukáš Zicha děkuje Bohu a také ZHMP za to, že
nulovou toleranci v Praze 4 schválilo. Já bych tedy
Jarmila Machová
neděkovala za to, že někdo rozhodl jinak, než jsem
chtěla. Výsledek schválení nulové tolerance pro Prahu 4 znamená konec
Casina Admiral Bohemia v Kongresovém centru, jednoho z nejluxusnějších kasin v Praze vyhledávané turisty a cizinci. Skončilo Casino Corinthia
umístěné v pětihvězdičkovém hotelu. Přitom tato místa Rada MČ Praha 4
svým usnesením z 18. 11. 2015 akceptovala. Už se těším, až v Kongresovém centru podle návodu pana místostarosty bude místo kasina pekárna,
kam si budu chodit do 4. patra pro rohlíky. Klasicky se s vaničkou vylilo
i dítě a ještě se souhlasem a děkováním našeho vedení radnice.

jejich území herny a kasina nacházejí, nebo ne. Mimo jiné tuto změnu
odůvodňuje tím, že se občané MČ, kde je nulová tolerance, zúčastňují
provozování her v jiných částech Prahy, kde herny a kasina jsou provozovány v rámci tzv. hazardní turistiky, což znamená, že případné následky
nezákonného jednání těchto osob (agresivita, kriminalita) nesou i MČ,
kde je nulová tolerance. To mě přivádí k otázkám: Proč tedy v rámci
jednoho města máme někde nulovou toleranci a například přes ulici,
kde už je jiná MČ, jsou k dispozici dvě kasina? Jaký to má smysl? Jestliže
HMP upravuje vyhláškou problematiku hazardu komplexně v celé Praze,
jestliže rozděluje finance z hazardu podle počtu obyvatel městských částí,
nikoli podle počtu VHP (na tento systém nejvíce doplácí Praha 1, která má
nejméně obyvatel a nejvíce heren a kasin), jestliže ZHMP nemusí respektovat návrh MČ k regulaci hazardu na jejím území, pak se ptám – k čemu ta
„kolečka“ a připomínkování městských částí? To aby se příště MČ Praha 8
bála, že někdo z pléna navrhne a ZHMP schválí pro ně nulovou toleranci a s Casinem Atrium v hotelu Hilton, které je vyhlášené jako součást
European Poker Tour, mezinárodního pokerového turnaje s účastí tisíce
hráčů z celého světa, bude konec. Myslím, že tento stav je do budoucna
neudržitelný.
Jarmila Machová (ANO 2011), zastupitelka MČ Praha 4

Současný stav je neudržitelný
Je všeobecně známo, že část výtěžku z hazardu rozděluje ZHMP mezi
městské části na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
působících na území MČ, které zajišťují organizovanou sportovní výchovu
mládeže a pro oblast sportu obecně. Klíč k rozdělení až do roku 2014
byl stanoven procentem podle počtu výherních hracích přístrojů (VHP)
umístěných na území MČ k počtu VHP v celé Praze. Od roku 2015 ZHMP
schválilo klíč podle počtu obyvatel MČ bez ohledu na to, jestli se na
www.praha4.cz
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Obrazem z Prahy 4

Uctění památky obětí války
V květnu jsme si při pietních aktech připomněli ukončení druhé světové války. Představitelé MČ Praha 4 a zástupci Poslanecké sněmovny ČR se poklonili památce obětí válečného konfliktu na náměstí Generála Kutlvašra, na Roztylském námětí a v parku Na Jezerce. (red)

Pomohli jsme křesťanům z Eritreje
Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení), zástupce starosty pro majetek
a podporu podnikání Lukáš Zicha a zastupitel Ivo Vaněk (oba STAN - Tučňák)
předali volný nuselský byt o velikosti 2+1 uprchlíkům z Eritreje. Otec a dcera
uprchli ze své vlasti před konflikty, ve kterých celé křesťanské rodině šlo často o život. V České republice jim Ministerstvo vnitra ČR udělilo doplňkovou
ochranu a povolení k pobytu do 19. září 2018. (red)

Pankrác oslavila Den Země
Naše městská část se i letos připojila k oslavám Dne Země. V parku Na
Pankráci návštěvníci zhlédli pestrý program - ukázky techniky Pražských
služeb, výcvik hlídacích psů městské policie a služebních koní městské
policie, půldenní program se sokolníkem a jeho dravci nebo si prohlédli
stánek Lesů hl. m. Prahy s tématy poznávání pražské přírody a zvířat. (red)

První retenční nádrž
je v provozu

Vedení městské části Praha 4 pokřtilo
v úterý 2. května první retenční nádrž,
kterou městská část vybudovala v areálu
ZŠ Jílovská.
Bude sloužit k zachycení dešťové vody
v době přívalových dešťů a v měsících,
kdy více prší, a následně využita jako
užitková voda především k zalévání trávníků a další zeleně, což povede k finančním úsporám. (red)
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OBRAZEM z Prahy 4

Pamětní deska připomíná statečný boj
Dramatické střetnutí československých odbojářů s gestapem v roce 1941 připomíná na domě v Čiklově ulici 1238/19 pamětní deska. Společně ji odhalily
Společnost Václava Morávka v Kolíně a pražský Spolek Pocta Mašínům ve spolupráci s městskou částí Praha 4 a za účasti místopředsedy vlády Pavla
Bělobrádka (KDU-ČSL), starosty MČ Praha 4 Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení), jeho zástupce Zdeňka Kováříka (ODS) a také Zdenky Mašínové, dcery
Josefa Mašína. (red)

Dětské skupiny se otevřely zájemcům

Čtení z cely připomnělo dobu bezpráví

Den otevřených dětských skupin v Dětské skupině Rabasova připravilo
ZZ MČ Praha 4 za účasti zástupkyně starosty Ivy Kotvové (Trojkoalice/
Zelení) a zastupitele a ředitele ZZ MČ Praha 4 Jana Schneidera (Pro
Prahu). Během zábavného odpoledne se děti vydováděly na různých
atrakcích či s klaunem a rodiče získali zajímavé informace o službách pro
nejmenší. (red)

Také na letošní rok připravila městská část Praha 4 večer s uměleckou koláží
textů, kterými veřejnosti v prostředí literární kavárny připomíná dobu bezpráví. Letos bylo na programu umělecké zpracování příběhů bezpráví v literárních dílech autorů tří generací. Herci Libuše Švormová a Jiří Klem četli za doprovodu violoncellisty Karla Hutha z knih Balada o pilotovi Jiřího Stránského,
Návrat krále Šumavy Davida Jana Žáka a Útisk Jiřího Bigase. (red)

Zábavný den s hasiči
Městská část Praha 4 připravila akci zaměřenou na profesionální a dobrovolné hasiče.
Pro více než pětistovku návštěvníků bylo
přichystáno v parku Na Pankráci odpoledne plné her a zábavy. Akce se konala pod
záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy,
za podpory radního pro bezpečnost Zdeňka Pokorného (oba STAN - Tučňák) a ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem
hl. m. Prahy a Sborem dobrovolných hasičů
Braník. (red)
www.praha4.cz
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Děti úspěšně reprezentovaly Prahu 4

Starou školu v Braníku
čeká rekonstrukce

N
Zasněžený břeh Vltavy, tak se jmenuje výtvarné
dílo, s nímž Natálie Demeterová z mateřské
školky 4 pastelky (Plamínkové 2) získala 1. místo ve výtvarné přehlídce nazvané ŠKOLKA PLNÁ
DĚTÍ 2017. V rámci přehlídky se sešlo 3.213
dětských výtvarných prací z 309 mateřských,
speciálních a základních uměleckých škol z celé
České republiky. Její práce byla vystavena na
univerzitě v Hradci Králové, kam si také Natálka
jela užít svůj den slávy a převzít cenu.

ová plynová kotelna v suterénu, výměna
rozvodů kanalizace a vody, elektrorozvodů a vzduchotechniky pro odvětrání
sociálního zázemí a výměna všech podlah,
to vše je součástí rozsáhlé rekonstrukce budovy ZŠ
Školní v Braníku, kterou zahajuje MČ Praha 4. „Jde
o největší investiční akci městské části Praha 4 ve
školství v letošním roce. Trvat bude 220 dní a přijde
na 57,5 mil. Kč. Po ukončení rekonstrukce bude
sloužit jako vedlejší budova ZŠ Školní pro první stupeň,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).
Při rekonstrukci se nezmění tvar ani vnější
podoba budovy. Dispozičně bude tato škola ob-

sahovat osm učeben, jeden multifunkční sál pro
až 80 osob, školnický byt, sociální a administrativní zázemí a klubovnu v suterénu.
„Jsem velmi rád, že bude maximálně zachována
původní podoba této takzvané Staré školy,“ uvedl
branický zastupitel Aleš Borkovec (ODS).
Školní okna budou vyměněna za repliky, vstupní
dveře budou repasovány. Na fasádě budou vyměněny všechny klempířské prvky, vlastní fasáda
bude v okrovo-žlutém odstínu, nová bude i střešní
krytina z pálených bobrovek. A navíc – na školní
zahradě bude vybudována retenční nádrž na zadržování dešťové vody, druhá v MČ Praha 4. (red)

Omšelý objekt branické školy získá okrovo-žlutou fasádu.

Tomáš Jareš, žák 8. D ZŠ Filosofská, triumfoval
v celostátním kole soutěže Junior Erb s webovými
stránkami své školy www.zsfilosofska.cz. Zvítězil
ve velké konkurenci 40 projektů. Oběma úspěšným reprezentantům Prahy 4 blahopřejeme. (red)
Jubilejní padesátka ZŠ Plamínkové
Základní škola Plamínkové slaví letos 50 let od
svého založení. Součástí oslav jsou akce pro
současné žáky a v souladu se sportovní tradicí
školy budou převažovat mimořádné sportovní
turnaje. Absolventům, pracovníkům a příznivcům školy bude patřit středa 25. října, na kterou
je přichystán program včetně prohlídky budovy
a společné setkání v sále školní jídelny. Aktuality
na www.zsplaminkove.cz. (red)
Dny pro záchranu života
V polovině května proběhly v ZŠ Bítovská
„Dny pro záchranu života“, které zajišťovala
organizace Zdravotníci s.r.o. Žáci všech tříd
absolvovali dvouhodinový program, který si
kladl za cíl motivovat je k poskytnutí první pomoci a posílit informovanost. Účastníci se učili
základům první pomoci, seznámili se s tím, jak
rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky
si vyzkoušeli ošetřit rány, zlomeniny i krvácení.
Součástí celého programu byla i prohlídka plně
vybaveného sanitního vozu. (red)
12 Tučňák • 6/2017

V ZŠ Mendíků se starají o keře
Vzdělávací centrum TEREZA a IKEA Česká republika ocenily
částkou 10 000 Kč deset nejzajímavějších nápadů žáků na zlepšení prostředí v okolí školy v rámci výzvy „Velké změny začínají
od nejmenších“ mezinárodního programu Ekoškola. Jedním
z podpořených byl projekt dětí základní školy ZŠ a MŠ Mendíků
s názvem „Staráme se o keře“. Cílem výzvy bylo podpořit žáky,
aby sami vymysleli, co by chtěli v okolí své školy zlepšit, připravili projekt a dovedli celou realizaci až do vysněné podoby.
V ZŠ Mendíků bylo obsahem projektu především poznávání
a péče o keře na pozemku školy, vytvoření školního arboreta
a motivování žáků k pocitu zodpovědnosti za svěřené rostliny. Školáci rozhodli o vhodném stanovišti
Arboretum po skončení projektu nyní slouží jako stálá expozice pro výsadbu keřů a o způsobu i freka je využíváno jako přírodní učebna. (red).
venci jejich zálivky. Foto: ZŠ Mendíků

Čtyřka sportuje

Za krásného slunného počasí
hostil 11. května areál 1. HFK
Děkanka Sportovní hry školáků
v rámci soutěže OVOV – odznak
všestrannosti olympijských vítězů nazvané Čtyřka sportuje. Žáci
soupeřili v pěti disciplínách: hod
medicinbalem, skok přes švihadlo, trojskok, kliky či dribling.
Nejzdatnější sportovce má opět
ZŠ Křesomyslova, která zvítězila
i v letošním roce. (red)
www.praha4.cz

vOLNÝ ČAS

Příběhy domů

Šimsovo sanatorium připomíná zámeček
Bezpečné porody
jsou relativní novinkou

Dnes je toto zařízení součástí krčské nemocnice a nese název Dětské centrum při Thomayerově
nemocnici. MČ Praha 4 pro něho pořádá každoroční humanitární sbírku. 
Foto: Martin Dudek

P

ři procházce po okrajových částech mnoha
našich měst, Prahu 4 nevyjímaje, často
objevíme zvláštní stavbu. Uprostřed nádherného anglického parku stojí stavba postavená někdy mezi rokem 1860 a první světovou
válkou. Ve slohu secese, nebo klasicismus. Sami
sebe se v duchu ptáme, jaký je účel této stavby.
Je to lovecký zámeček šlechtice z dob Rakouska-Uherska? Anebo je to vila nějakého romanticky
založeného předválečného podnikatele? Nebo
snad hotel pro náročnější klientelu…
A teprve při bližším prozkoumání zjistíme, že
nejde ani o šlechtický zámeček, ani o továrnickou vilu, ani o noblesní hotel, ale o sociální
ústav. A nejde o nějaký k jinému účelu využitý
konfiskát, ale o původní účel budovy.
Při takových příležitostech si musíme často
poupravit mínění o časech minulých. Doba

průmyslové revoluce v českých zemích je často
popisovanou slovy jako Disckensovský kapitalismus, Grunderovský kapitalismus, prostě jako
doba bezohledná a krutá. Ano, společnost byla
před sto a více lety chudší než dnes. Lékařská
věda nebyla na dnešní úrovni, před 150 lety
zemřel i ředitel banky na nemoc, jakou dnes
umíme vyléčit u bezdomovců. I středostavovské
rodiny si tenkrát mohly dovolit maso k obědu jen
jednou za týden. Ale vůbec není pravda, že by se
naši předkové od dob národního obrození nesnažili, jak mohli, pomoci slabším a hendikepovaným. Města, církev i dobročinné spolky stavěly
potřebné léčebné ústavy. A bývaly to nádherné
budovy, uprostřed parků, architektonicky zdařilé,
umělecky vyzdobené. Žádné „odkládací“ budovy
kasárenského typu. Jedním z takových zařízení
je i Šimsovo sanatorium v Krči.

Café Na půl cesty vyhlásilo vítěze
U příležitosti 20. výročí založení tréninkové kavárny Café Na půl
byli oceněni tři nejlepší autoři povídek, kteří popsali svůj příběh
spojený s kavárnou. Jednou z oceněných byla i Lucie a zde je její
vzpomínka.
Před několika lety jsem měla v Café Na půl cesty svoji první
výstavu. Byl to pro mě neuvěřitelně krásný zážitek. Když jsem
do kavárny vstoupila v den mé vernisáže, tak jsem užasla,
jaká nádherná atmosféra tam byla. Mé obrázky se na stěnách
Ocenění autoři povídek.
krásně vyjímaly. Přišlo velmi mnoho lidí. S napětím jsem
Foto: Sabina Skácelová
očekávala tatínka, se kterým jsem se dlouho neviděla. Opravdu
přišel a přinesl mi dárek. Objali jsme se. Obrázky ho zaujaly a moc se mu líbily. Setkání v kavárně
způsobilo, že jsme od té doby ve stálém kontaktu a náš vztah je harmonický a moc hezký. Později mi
poslala jedna klientka Baobabu fotky, které fotila na mé vernisáži. Jaké překvapení a velká radost, ona
zachytila právě moment, kdy jsme se s tatínkem objali. Vernisáž způsobila, že se můj život pozitivně
změnil. Získala jsem zdravé sebevědomí, pocit, že jsem v životě něco dokázala, mnohem více si věřím
a můj život je od té doby více šťastný. (red. zkr.)
www.praha4.cz

Před první světovou válkou nebyla obec Krč
součástí Prahy, z hlediska zástavby si udržela ještě vesnický ráz. Známý lékař MUDr.
Jan Šimsa koupil od zdejšího statkáře Welze
pozemky a vystavěl na nich nervové sanatorium. Jde o rozlehlý komplex s hlavní budovou
od architekta Černého, dokončenou v roce
1910, několika samostatnými vilami a provozním zázemím uprostřed parku. Byl to luxusně
vybavený prestižní ústav. Budovy disponovaly
veškerým léčebným zázemím, pro pacienty bylo
k dispozici také kulturní a sportovní zázemí.
Za první světové války bylo sanatorium
uzavřeno, po vzniku republiky zakoupil tento
ústav za velké státní podpory Spolek československé ochrany matek a dětí a zřídil zde
Nemocnici a útulek pro ochranu matek a dětí
v Praze–Krči. Připomeňme si, že naši předkové
dbali o ochranu matek, malých dětí a sirotků.
Dnes se to již nezdá, ale bezpečné porody jsou
fenoménem starým tak sedm desetiletí. Pokud
zapátráme v matrikách, většinou zjistíme, že
máme mezi předky v příbuzenstvu víc žen, co
zemřely při porodu, než mužů, kteří padli ve
válce. A to za první světové války bylo tempo
ztrát rakouské armády zhruba 100 Čechů
denně! Za okupace byl ústav zabaven Němci,
po válce se navrátil původnímu účelu jako
kojenecký ústav.
A ještě jedno připomenutí: Názory na péči a léčbu se různí, vyvíjejí se, medicínský pokrok se
nikdy nezastaví. Ale nikdy bychom neměli zpětně dehonestovat vlastní předky, v péči o potřebné
dělali, co mohli. A už vůbec bychom neměli
sklouzávat k frázovitým klišé typu „ústavní péče
je bolševický vynález“. Na otevření Nemocnice
a útulku pro ochranu matek a dětí v Praze–Krči,
předchůdce dnešního Dětského centra, se osobně
dostavil i prezident T. G. Masaryk. (red)
Baseballový týden opět v Krči
Konec června si fanoušci baseballu již tradičně
spojují s mezinárodním turnajem Pražský baseballový týden, který se bude opět konat v Eagles
Parku v Krči. Letošní 36. ročník bude probíhat
od 27. 6. do 1. 7. a zúčastní se jej šest týmů. Do
Prahy přijede obhájce loňského vítězství, celek
International Stars, domácí ČR, Rusko, ČR U23,
Německo U23 a International Future Stars.
Evropu zastupují jednotlivé reprezentace, tým
International Stars je složen jako výběr Američanů, Australanů a hráčů z Latinské Ameriky,
kteří hrají v nejvyšších evropských soutěžích. Ve
skupině se týmy utkají systémem každý s každým, ve finále v sobotu 1. 7. od 18.00 hod. se
střetnou celkově první a druhý tým ze skupiny.
Info na www.praguebaseballweek.eu. (red)
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Kolébkou českého fotbalu byla Praha 4,
Slavoj Vyšehrad byl u toho
Fotbalové kluby červených a sešívaných, tedy
Spartu a Slavii, zná prakticky každý, ale o tom,
že u kolébky českého fotbalu zrovna tyhle dva
kluby nestály, ví jen málokdo. Oba sice vznikly
už koncem 19. století, ale fotbal se u nás začal
hrát daleko dřív. A bylo to na území dnešní
Prahy 4!
„Když se k nám fotbal na konci 19. století
dostal, přímo ve městě nebylo kde kopat,“
uvádí člen zastupitelstva Prahy 4, historik,
který se zabývá dějinami sportu, a dlouholetý
sportovní funkcionář a dříve také aktivní hráč
Karel Šplíchal (ČSSD). „Fotbalových plácků moc
nebylo ani kolem tehdejších městských hradeb.
Letná byla daleko, oklikou přes řeku a do kopce.
Císařská louka byla ještě dál a na ostrov se dalo
jen složitě dopravit. Fotbal se tam všude sice
hrál, ale třetím a nejdostupnějším místem byl
palouk přímo pod Vyšehradem, tam, co je dnes
Divadlo Na Fidlovačce.“
Tato příznivá okolnost se spojila ještě s jinou.
Fotbal se u nás začal masově prosazovat u studentských spolků. Mezi prvními hráli fotbal
studenti přírodovědy na Albertově. Naučil je to
jeden z anglických asistentů na fakultě. Hojně
se fotbalu věnovaly i další studentské spolky,
řadu kroužků založili třeba studenti z reálky
v Ječné ulici. Ti všichni to měli jen pár minut na
Fidlovačku, kde si mohli zakopat.

Zápasy trvaly až tři hodiny
Počátky fotbalových utkání neměly charakter

oficiálních ani ligových zápasů. Liga i oficiální
zápasy vyžadují jasná a závazná pravidla a stejné
podmínky pro každý zápas. První pravidla fotbalu ale u nás česky vyšla až v roce 1892. Avšak
ještě připouštěla různé rozměry hřiště, délku
zápasu i počet hráčů podle toho, v jakém počtu
se sejdou. Některé utkání trvalo až tři hodiny!
Prostě podle chuti i podle počasí. Rozhodčí nebyli delegováni, obě strany se vždy nějak dohodly.
Klasická liga se začala hrát teprve od roku 1925.
A kluby z dnešní Prahy 4 byly u toho!
„Nejstarším sportovním klubem, který byl
v centru tehdejšího fotbalového dění, byl SK
Vyšehrad, zvaný též Bohema,“ uvedl dále Karel
Šplíchal. „SK Vyšehrad byl v roce 1901 také
jedním ze zakládajících členů Českého svazu
fotbalového a účastnil se prvního mistrovství.

Jeho činnost po krátké době zanikla, avšak
v místě se začínaly tvořit jiné menší fotbalové
kroužky – SK Libuše, SK Viktorie Vyšehrad
a jako jeden z prvních i Slavoj Vyšehrad – tehdy
se jmenoval Český klub sportovní Vyšehrad. To
bylo už v roce 1907.“
Slavoj Vyšehrad a další kluby z Prahy 4 byly od
začátku také kolébkou hráčské základny. Vychovávaly stále nové a nové generace hráčů, které si
pak rozebíraly excelentní „profesionální kluby“.
Většinou hrál Slavoj Vyšehrad nižší fotbalové
soutěže, hlavně divizi. Ale byly doby, kdy hrál
i Národní ligu. A jistě i jeho budoucnost bude
stejně slavná jako jeho minulost.
„Co vydrželo 110 let, jistě vydrží i dál. Díky
pomoci městské části pro to má klub mimořádné předpoklady, má nové šatny, nový trávník
a další zázemí. A to hlavní, má velkou hráčskou
základnu. Kromě A-mužstva má pět mládežnických mužstev, juniorku, šest dorosteneckých
mužstev a přípravky i fotbalovou školičku.
Právě odtud pocházejí později špičkoví hráči,“
uzavřel Karel Šplíchal. (red)

Výročí oslaví dvakrát

Jedna z unikátních historických fotografií Slavoje Vyšehrad z roku 1925. 
Foto: SV

Kulatých 110 let existence si letos Slavoj Vyšehrad připomene hned dvakrát. Nejprve v neděli
4. června od 12.00 hod. na Dětském dnu, který
již od 9.00 hod. odstartuje turnajem přípravek.
A začátkem září, pokud jednání dopadnou podle
předpokladů, by měl být sehrán zápas staré
gardy Vyšehradu s výběrem hráčů „Evropy“.

Praha 4 se zúčastnila závodu dračích lodí

Letos stejně jako minulý rok se posádka Prahy 4 zúčastnila tradičního,
již 20. ročníku závodu dračích lodí na Vltavě. Oproti loňskému roku
se zlepšila hned o čtyři příčky. Loni obsadila sedmnácté, letos třinácté
místo. V posádce vedle zaměstnanců úřadu městské části pádloval i radní
pro školství Jaroslav Míth (ODS). Akce se konala pod záštitou zástupce
starosty MČ Praha 4 Zdeňka Kováříka (ODS). Akce se zúčastnilo celkem
1740 závodníků v 87 posádkách na malých i velkých plavidlech. Soutěžilo
se v 200metrovém sprintu i na delší trati, která měřila 2 kilometry. (red)

Do práce na kole
Do práce na kole je celostátní týmová soutěž pro každého, kdo má chuť
udělat něco pro své zdraví a také přispět ke zdravějšímu a příjemnějšímu
prostředí ve městě. Zaměstnanci MČ Praha 4 včetně starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení) letos utvořili dva týmy a během května jezdili
do práce na kole nebo chodili pěšky. (red)
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volný čas

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

1. čt 19.00 Práskni do bot – komedie (zadáno)
2. pá 19.00 Už je tady zas! - tragikomedie
5. po 19.00 Poslední aristokratka - komedie
7. st 19.00 Takový žertík - komedie
8. čt 19.00 Už je tady zas!
9. pá 19.00 Zahraj to znovu, Same
		- tragikomedie
12. po 19.00 Shylock - tragikomedie
13. út 19.00 Paní plukovníková - komedie
14. st 19.00 Už je tady zas - tragikomedie
15. čt 19.00 Generálka - komedie
16. pá 19.00 Poslední aristokratka
17. so 19.00 Tři bratři v nesnázích
		
- divadlo BOSKI (zadáno)
18. ne 19.00 Tři bratři v nesnázích - zadáno
19. po 19.00 Manželské vraždění - komedie
20. út 19.00 Poslední aristokratka
21. st 19.00 Tři bratři v nesnázích – zadáno

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio

1. čt 16.30 Dětský den na Dobešce
16.30 Pohádkový karneval s maskami
		
i bez a pohádkové soutěže v divadle.
17.30 Malá bublinová show, balónkový klaun,
		
zábavné hry a soutěže v blízkém okolí
		
divadla, výtvarné tvoření ve Studiu Dobeška.
4. ne 18.00 Jolaniny hvězdy - pěvecký koncert dětí
5. po 19.30 Besídka 2017 - divadlo Sklep
6. út 19.30 Výběr z Besídek
7. st 19.30 Všechno nebo nic - kinokavárna
11. ne 18.00 Jarmila Ditrychová / akvarely - vernisáž
13. út 19.00 Přednáška o architektuře Davida Vávry
		
- na téma Srbsko
14. st 19.30 Tvrz - komedie husitská - ve spolupráci
		
s Divadlem Bolka Polívky v Brně
		a divadlem Sklep
15. čt 20.00 Chrám pod Nebesy - divadelní představení
19. po 19.00 Linka důvěry - M. Stehlík - ZUŠ Modřany
20. út 19.00 Terno a Lochneska - ZUŠ Modřany
21. st 16.00 Slavnosti Slunovratu - tradiční
		
slavnostní zakončení kurzů na Dobešce
19.30 La La Land - kinokavárna
27. út 20.00 MTO Universal - koncert věnovaný
		
památce kytaristy Jirky Podzimka
28. st 19.30 Spojenci - kinokavárna

PROGRAM DIVADLA
ČERVEN 2017

Branická 63, Praha 4
info@branickedivadlo.eu | www.branickedivadlo.eu
Dopravní spojení:
Předprodej on-line: TICKETSTREAM
tramvaje 2, 3, 17, 21, 52 (zastávka „Přístaviště“)
Pokladna divadla: po–pá 15.00–19.00 | tel. 244 461 397 autobus 196, 197, 170 (zastávka „U staré pošty“)
ČTVRTEK

1. 6. 19.30
PÁTEK

2. 6. 19.30
PÁTEK

9. 6. 19.30
PONDĚLÍ

12. 6. 15:00
ÚTERÝ

13. 6. 19.30
STŘEDA

14. 6. 19.30
ČTVRTEK

15. 6. 19.30

Běž za svou ženou

Komedie o tom, když se zapomene manžel.

Žena vlčí mák

Monodrama o ženě, která ani na sklonku života nepřestala žít. Excelentní herecký koncert Hany Maciuchové.

Zázračné cvičení

Komedie o partnerských vztazích s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli.

Na správné adrese aneb holky z inzerátu

Čtyři inzeráty se společnou značkou P.P.S., která však pokaždé znamená něco jiného.

Hledání ztraceného ráje

Komedie o životních peripetiích jednoho zvláštního páru s Ivanou Jirešovou a Zdeňkem Podhůrským.

Frída Kahlo - kabaret života

Strhující životní příběh slavné mexické malířky a aktivistky se Světlanou Nálepkovou v hlavní roli.

Dva nahatý chlapi

Dva advokáti ze stejné kanceláře se objeví nazí ve stejné posteli…

Uršula Kluková

herečka Branického divadla

www.praha4.cz

Divadlo Na Fidlovačce

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

Komorní Fidlovačka

Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna tel.: 241 404 040

Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz. On-line rezervace a prodej:
www.webticket.cz, prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt, Ticketpro, GoOut
a Kulturní portal.cz

1. čt 19.30
2. pá 19.30
3. so 15.00
5. po 19.30
6. út 19.30
7. st 19.30
8. čt 19.30
9. pá 19.30
10. so 15.00
12. po 19.30
13. út 19.30
14. st 19.30
		
15. čt 19.30
16. pá 19.30
17. so 15.00

Famílie
Sugar
Sen noci svatojánské
Magor
Jeptišky
Dohazovačka
Sugar
Sugar
Eva tropí hlouposti
Sen noci svatojánské
Sugar
Tři holky jako květ
- 200. repríza
Jeptišky
Famílie
Eva tropí hlouposti

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

1. čt
2. pá
5. po
12. po
16. pá
17. so
19. po
20. út
21. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Nejlepší kamarádky
Třetí prst na levé ruce
Třetí prst na levé ruce
Plný kapsy šutrů
Nejlepší kamarádky
Můj báječný rozvod
Pět ve stejných šatech
Můj báječný rozvod
Umění vraždy

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4,
rezervace@divadlobezhranic.cz
tel. rezervace 607 088 273
Čt 1. 19.00 Drákula vs Frankenstein
		
- divadlo Sentiment
Pá 2. 19.30 Vražda sexem - PREMIÉRA
		
- divadlo Bez Hranic
Po 5. 19.30 P. Ammendola: Na Vánoce
		budu gay...! - divadlo Bez Hranic
Út 6. 19.30 L. Feldek: Smrt v růžovém
		
- divadlo Komorní Svět
St 7. 19.30 M. Macourek: Racajda
		(Tonka Šibenice)
		
- divadlo Bez Hranic
Čt 8. 20.00 Improvizace.cz:
		Tak počkej! - Improvizace.cz
Ne 11. 19.30 A. Totíková: Žena přes
		palubu - divadlo Komorní Svět
Po 12. 19.30 L. Procházková: Ucho
		
- divadlo Komorní Svět
Čt 15. 19.30 C. Michel: Ani o den dýl!
		
- divadlo MIRAON
Pá 16. 19.30 J. Švarc: Obyčejný zázrak
		
- divadlo Maškara
Po 19. 19.30 C. Goldoni: Sluha dvou
		pánů - divadlo Bez Hranic
St 21. 19.00 Drákula vs. Frankenstein
		
- divadlo Sentiment
Pá 23. 19.30 J. Švarc: Obyčejný zázrak
		
- divadlo Maškara
So 24. 19.30 N. Machiavelli: Mandragora
		
- divadlo Bez Hranic
Ne 25. 19.30 P. Ammendola: Na Vánoce
		budu gay...!
		
- divadlo Bez Hranic

Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory
· Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
5. – 6. po - út 10.00 – 16.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun. Divadelní sál Sue Ryder.
12. a 26., po 15.00 – 18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
15. čt 17.00 – 22.00 hod.
VEČERNÍ ŠPACÍR – Neztratit se ve stáří
Pojďte s námi na charitativní pochod za důstojné
stáří! Sejdeme v 17.00 hodin na Letenské pláni, odtud v 18.00 hodin vyrazíme na šestikilometrovou
procházku směrem k Pražskému hradu, Petřínským
sadům až ke Střeleckému ostrovu. Na ostrově bude
čekat špacírující hudební vystoupení s Matějem
Ruppertem a Bing bandem Horáček
SwingOrchestra. Startovné v hodnotě 300 Kč. Svojí
účastí podpoříte Sue Ryder, který pomáhá neztratit
se ve stáří jak starým lidem, tak i jejich blízkým.
Více informací a registrace: www.vecernispacir.cz
19. – 21. po – st 11.00 – 18.00 hod.
VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ V SUE RYDER
Přijďte do restaurace Michelský dvůr ochutnat grilované hovězí, vepřové, kuřecí steaky a zeleninu.

Co, kdy a kde
Železniční nádraží Braník: so
3. června (9.00 – 18.00 hod.) Den dětí.
V rámci akce se můžete svézt historickými vlaky, tramvajemi i autobusy,
a dokonce dojet vlakem až do depa
metra na Kačerově. Na návštěvníky
čeká v Braníku mnoho atrakcí i možností občerstvení včetně soutěží nebo
ukázek hasičské techniky a lokomotiv.
Kavárna/bar ROJ (Mečislavova 8):
fotografka Tereza Bonaventurová
představuje projekt s názvem Plocha
k pronájmu o problematice vizuálního smogu a všudypřítomných
reklam. K vidění do 10. června.
Studio Dobeška: 7. – 11. srpna
(9.00 – 16.00 h.) Sportovní příměstský
tábor pro děti od 6 let. Tábor proběhne ve Studiu Dobeška, na přilehlém
hřišti a v lesoparku. Přihlášky na
studio@divadlodobeska.cz.
Zvukové lázně Dajána: čt 8. června
(18.30 hod.) Komunikace s archetypy. Přednáška Pjéra la Šéze (psychologa, muzikanta a hereckého kolegy
Jaroslava Duška). Aula základní školy Horáčkova 1100, Krč. Rezervace na
akce@dajanapraha.cz.
ZŠ Jílovská: so 3. června Den dětí
(Jílovská 1100/16). Připraven je rozmanitý program pro malé i velké s občerstvením. Akci pořádá STTO, z.s.
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rodina
Vítání nových občánků
V dubnu byli přivítáni zástupkyní starosty Ivou
Kotvovou (Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským
školám Matěchova, Kaplická a Voráčovská.
V úterý 4. dubna byli přivítáni: Lucas Gliksohn, Šimon Komrska, Tobias Vitvar, David
Zít, Lucie Šobotníková, Antonín Sikora, Matteo
Forasassi, Johana Holasová, Karin Pospíšilová,
Ondřej Turek, Anna Švihlíková, Tobiáš Konarovský, Patricie Ludvíková, Bernard Petr, Daniel
Janeček, Elizabet Dokoupilová, Ella Svatošová,
Anna Jokelová a Amálie Simková.
V úterý 11. dubna byli přivítáni: Laura Boháčová, Jiří Matějovič, Valentina Mia Minářová, Miroslav Moravec, Eliška Padevětová, Ella Ternklerová, Alžběta Beranová, Filipe Agostinho Pereira
de Souza Hladík, Josefína Pirochová, Leontýna Svobodová, Gabriela Mulačová, Kateřina
Hamplová, Marie Gottwaldová, Jakub Frydrych,
Štěpán Kaprálek, Karolína Bendlová, Tomáš Hrubeš, Jakub Kocman, Alžběta Pechrová, Kryštof
Vítovec, Adéla Vítovcová, Marie Hájková, Marie
Anna Doubková, Antonín Zábojník, Natálie Jarošová, Alžběta Malá, Evelína Kopecká, Magdaléna
Kopecká, Viktorie Seidlová a Viktorie Veinerová.
Ve středu 12. dubna byli přivítáni: Žofie
Homolková, Štěpán Lakatoš, Agáta Tichá, Pavel
Kadlec, Jakub Vaňo, Ema Chrenová, Vojtěch Sojka, Eliška Pražáková, Oliver Biederman, Anna
Kostolníková, Natálie Kostolníková, Eleonora
Smolková, Thomas Enrique Nebeský, Tereza
Špalková, Patrik Švejda, Aneta Čadová, Oliver
Hajgajda, Nikol Zíková, Petr López Ramos, Elena Pňačková, David Kraft, Emma Hlavatá, Emma
Weignerová, Sebastian Šturma, Matouš Lébl,
Oliver Perman, Tomáš Pospíšil a Filip Malý.
V úterý 25. dubna byli přivítáni: Karla Borovcová, Matyáš Vaněček, Beata Volrábová, Alena
Linhová, Karolína Nováková, Otakar Krejčí,
Tomáš Fládr, Barbora Hurychová, Alžběta Tejnecká, Rozálie Anna Janoušková, Ema Adamová,
Bartoloměj Jan Stejskal, Adam Šavrda, Jakub
Červinka, Thea Procházková, Viktor Petr, Ondřej
Charvát, Mikuláš Svoboda a Filip Daruda. (red)

Podporujeme rodiny
s dětmi i seniory
Podpora rodinné politiky je jednou z priorit
MČ Praha 4. I proto má Úřad MČ Praha 4 jako
jeden z mála úřadů v hlavním městě při Odboru
školství, prevence a rodinné politiky samostatné
oddělení rodinné politiky.
„Od 1. června letošního roku bude u nás navíc
nově zřízena samostatné e-mailová adresa rodina@praha4.cz, kam se mohou rodiče obracet
se svými dotazy a podněty,“ uvádí zástupkyně
starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení) a pokračuje: „Nově je zřízena i vitrínka v přízemí
našeho úřadu, ve které rovněž mohou naši
obyvatelé nalézt aktuální nabídku aktivit pro
rodiče, děti i seniory a další zajímavé a užitečné
informace.“
MČ Praha 4 připravuje akce pro maminky na
mateřské či rodičovské dovolené. Svou oblibu
si mezi rodiči našly zvláště kurzy první pomoci
vedené odborníky z Červeného kříže, které
se pořádají pravidelně na jaře a na podzim.
Informace z různých oblastí (vítání občánků,

dostupné MŠ a ZŠ, mateřská a rodinná centra,
dětská hřiště, zájmová činnost a další) mohou
rodiče najít na familywebu http://www.praha4.
cz/FAMILYWEB-Prahy-4.html.

Zavolejte si o radu
Oddělení rodinné politiky zajišťuje také akce
pro seniory z Prahy 4. Snahou je, aby nezůstávali osamocení a měli možnost vyzkoušet si
různé aktivity, například počítačové kurzy či
kurzy jazyků, trénování paměti, dále přednášky,
prohlídky Prahy nebo sportovní aktivity a navazovali tak kontakty se svými vrstevníky.
Od 1. června bude rozšířena bezplatná linka
pro seniory a rodiny na telefonním čísle
800 100 128, kam lze zavolat své dotazy týkající
se jednak pořádaných akcí, dále též podpory
rodiny ze strany MČ Praha 4 nebo i jiných
organizací, ať už se jedná o péči o nemohoucí
rodiče, postižené dítě, složité životní situace
apod. (red)

Ovečky a Třešňobraní
v branickém sadu

Co, kdy a kde
MC Balónek (Ke Kamýku 686/2): čt 22. června
(15.30 – 18.30 hod.)Vítání léta aneb Hurá na
prázdniny. Zábavné, tvořivé a sportovní odpoledne
pro celou rodinu. Přijďte si ozdobit tričko/šátek
na prázdniny, korálkovat, barvit sádrové odlitky
a poslouchat živou hudbu v podání kapely Marná
snaha. Akce proběhne na zahradě MC, od 17.00
hod. bude též možno opékat cokoliv, co si donesete, na ohništi. Info na www.mcbalonek.cz a FB.
RC Rybička (Stallichova 514/2): pá 2. června
příměstské tábory. Přijímání přihlášek pro děti ve
věku 4 - 8 let. Termíny táborů: 7. – 11. 8. a 14.
– 18. 8. Cena 2000 Kč/os. Přihlášky a info na www.
mcrybicka.com, e-mail mcrybicka@centrum.cz.
Římskokatolická farnost u kostela Panny
Marie Královny míru (Lhotka): pá 9. června
(15.00 – 01.00 hod.) Noc kostelů. Program na
www.nockostelu.cz a www.lhoteckafarnost.cz.
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Ovce se opět stanou středem dětské pozornosti. Foto: EP

V červnu branický sad ožije ještě více než
obvykle. Vrací se sem ovečky, které zde budou
dva týdny spásat trávu, proběhne týden volného
sběru třešní tzv. TřeŽně a vše vyvrcholí sousedskou slavností Třešňobraním.
Pamatujete na ovečky, které se na podzim
minulého roku pásly v branickém sadu? Tráva
poporostla a ovečky se vrací. Začátek pastvy
začne asi kolem 13. 6. podle počasí a možností
stáda.
Ve čtvrtek 15. 6. zde od 16.00 hod. proběhnou
aktivity pro děti, ukázky nahánění ovcí, práce
ovčáckého psa atd. V 18.00 hod. začne informační schůzka, kde se dozvíte od Jana Čecha,
koordinátora obnovy sadu, proč je údržba
pastvou prospěšná, informace o jejím průběhu

a bezpečnosti. Bude prostor také pro otázky
i prohlídku fotografií, jak se sad za poslední
roky, díky aktivitám Ekocentra Podhoubí a lidí
z okolí, proměnil.
V dalším týdnu mezi 19. – 23. 6. si přijďte
bezplatně natrhat třešně v rámci tzv. TřeŽní.
Dopoledne sami, v odpoledních hodinách vám
brigádníci zapůjčí žebříky a česáčky nebo
přímo pomohou. TřeŽně zakončí v neděli
25. 6. mezi 15.00 – 19.00 hod. sousedská
slavnost Třešňobraní, kde si na své přijdou
děti i rodiče.
Branický sad je přístupný z ulic Věkova, Psohlavců, Vrbova a Ve Studeném. Kontakt: Jan
Čech, Ekocentrum Podhoubí, tel. 774 481 835.
Info na www.podhoubí.cz. (red)
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
červen 2017
Barrandovské skály (Praha 5) 1. 6. od 10.00 h., sraz na autogeologická exkurze s Lesy hl. busové zastávce Malá Chuchle
m. Praha – nenáročná trasa
(z Lihovaru bus 129, 244)
2 km - délka trvání cca 3 hod.
Botanická zahrada Troja –
prohlídka s průvodcem
Výlet naboso - návrat cca
v 15.00 – 16.00 h; celkem
cca 7 km (přiměřená fyzická
kondice)
Malostranský hřbitov – prohlídka s průvodcem

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 22. 5.;
35 míst; poplatek 50 Kč/os.
(opakování za akci zrušenou
kvůli počasí)
1. 6. od 11.30 h., sraz u po- přihlášky na bezpl. linku
kladny Jih (nejblíže ZOO)
800 100 128 od 22. 5.;
25 míst; zvýhodněné vstupné 75 Kč, od 70 let 20 Kč
6. 6. od 10.00 h., sraz louka přihlášky na bezpl. linku
vedle McDonalds u konečné 800 100 128 od 29. 5.;
tramvaje Divoká Šárka
50 míst; poplatek 50 Kč

6. 6. od 14.00 h., sraz u kos- přihlášky na bezpl. linku
tela Nejsvětější trojice
800 100 128 od 29. 5.;
35 míst
Nový cyklus 4 procházek Pra- 8. 6. od 10.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
hou: Pražská náměstí
u Malostranských mostec800 100 128 od 5. 6.;
– 3. Maltézské náměstí
kých věží
35 míst
Zámecký areál Ctěnice – pro- 8. 6. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
hlídka s průvodcem
u zámku, Bohdanečská 259/1 800 100 128 od 29. 5.;
Praha 9-Vinoř; (metro C Let- 35 míst; vstupné 100 Kč;
od 65 let jen 50 Kč
ňany, bus 185 Ctěnice)
Jižní zahrady Pražského
13. 6. od 10.00 h., sraz nahoře přihlášky na bezpl. linku
hradu
po výstupu po starých zámec- 800 100 128 od 5. 6.;
– procházka s průvodcem
kých schodech (před kontrolou) 35 míst
Dendrologická zahrada
13. 6. od 14.00 h., sraz
přihlášky na bezpl. linku
Průhonice
u hlavního vchodu do
800 100 128 od středy 5. 6.;
– procházka s průvodcem
zahrady (pokladny) spojení
35 míst; vstupné 70 Kč;
bus z Opatova 385, 363 do
od 65 let vstupné 35 Kč;
zast. Čestlice, V Oblouku; 328 průvodce hradí MČ P4
Čestlice-Kika
Nový cyklus Literární toulky 15. 6. od 10.00 h., sraz před přihlášky na bezpl. linku
Prahou – 3. část Po stopách
Novoměstskou radnicí směr 800 100 128 od 12. 6.;
Boženy Němcové v Praze
Karlovo náměstí
35 míst
Chvalský zámek – dotek
15. 6. od 14.00 h., sraz u vstu- přihlášky na bezpl. linku
romantiky na okraji Prahy – pu do zámku (spojení metro B 800 100 128 od 12. 6.;
prohlídka s průvodcem
stanice Černý Most, nástupiště 30 míst; vstupné 60 Kč/os.
č. 15 - stanice Chvaly)

Krátce
Třetí literární toulky Prahou
MČ Praha 4 zve seniory na v pořadí již třetí
literární toulky, tentokrát se vydáme po stopách
Boženy Němcové v Praze. Procházka se bude
konat 15. 6. od 10.00 hodin, sraz je před Novoměstskou radnicí směrem na Karlovo náměstí.
Přijďte si poslechnout zajímavosti ze života této
spisovatelky, které vám ve škole určitě neříkali.
Přihlášky přijímány na telefonu 800 100 128 od
12. června. (red)

Prohlídka zahrad
Pražského hradu

Na 13. června od 10.00 hodin zajistila MČ Praha 4
pro své seniory (od 63 let) prohlídku jižních
zahrad Pražského hradu navržených známým
slovinským architektem Jože Plečnikem, jehož
na Pražský hrad povolal v r. 1920 prezident
T. G. Masaryk. Díky úzké spolupráci prezidenta
a jeho architekta tak vzniklo opravdu pozoruhodné dílo - moderní, a přesto harmonicky
zapadající do pestré stylové mozaiky areálu
Pražského hradu. Na akci je možno se hlásit na
telefonu 800 100 128 od 5. června. (red)

Chvalský zámek
– dotek romantiky

Společenská rubrika
Dne 26. dubna oslavil 75. narozeniny
Stanislav Deml z Krče.
Všichni Ti přejeme
hodně štěstí zdraví
spokojenosti a hlavně
plno sil, až budeš vozit
kočárek se svým prvním
pravnoučátkem. Máme
tě moc rádi. Manželka Jitka, dcera Lenka
s manželem Pavlem,
vnukem Milanem, vnučkou Lenkou se svým
nastávajícím manželem
Zdeňkem a pravnoučátkem na cestě, dcera Jana
s manželem Martinem, vnuk Marek se svou
přítelkyní Sandrou a vnuk Tomáš. K přání se
www.praha4.cz

přidává i rodinný, ale hlavně dědečkův miláček
pejsek Teddýsek.
Dne 4. června oslaví 80. narozeniny
Helena Kazdová z Krče.
A protože 14. června slaví
neuvěřitelné 89. narozeniny také její manžel Zdeněk
Kazda, přejeme i jemu
především hodně zdraví.
Oba mají na svůj věk neuvěřitelný elán a spoustu
energie, kterou jim mnozí
mladší mohou jen závidět.
Za celou rodinu vše nejlepší přejí dcera Jitka, vnučka
Jana a pravnučka Soňa s celou rodinou.

První písemné zmínky o Chvalské tvrzi pocházejí ze začátku 15. století. Po dvě staletí měnila
tvrz často majitele, až v roce 1652 byla ve značně zpustlém stavu postoupena jezuitské koleji
u sv. Klimenta. Po zrušení jezuitského řádu
přešel zámek pod správu zemského studijního
fondu a až po roce 1992 byla zřízena nadace na
záchranu zámku, díky které byl zámek
1. 5. 2008 slavnostně otevřen pro veřejnost. MČ
Praha 4 připravila pro seniory komentovanou
prohlídku zámku na 15. 6. od 14.00 hodin.
Dostanete se tam ze zastávky Černý Most,
kde z nástupiště č. 15 jede autobus do stanice
Chvaly. Vstupné je 60 Kč. Přihlásit se můžete na
bezplatné telefonní lince 800 100 128
od 12. června. (red)
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Inzerce
THOMAYEROVA NEMOCNICE

Pražská
teplárenská
25 let s vámi

VÍDEŇSKÁ 800, 140 59 PRAHA 4 - KRČ
přijme

všeobecnou sestru do jednosměnného provozu

(pozice je vhodná i pro absolventky zdravotnických škol) pro Stomatologické oddělení
Požadujeme:
• odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb.
• flexibilitu a chuť učit se novému • schopnost pracovat samostatně i v týmu

největší dodavatel tepelné energie
v Praze, provozující 549 km tepelných sítí a dodávající teplo pro 224
tisíc domácností a řadu desítek
škol, úřadů, nemocnic, průmyslových
objektů a administrativních budov

Nabízíme:
zaměstnanecké benefity: • pro mimopražské možnost ubytování • vlastní mateřská škola
a jesle • vlastní rekreační zařízení • 5 týdnů dovolené + 3 dny dispozičního volna
• příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice
• příspěvky z FKSP (na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže, atd.)
• příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění

Věděli jste, že...
…teplo pro Prahu se „vozí“ nadzemním potrubím
podobně jako ropa nebo plyn, avšak při teplotě
90-140 ⁰C?
…z pohledu výroby tepla je Pražská teplárenská zcela
nezávislá na dovozu nerostných surovin?
…hlavní tepelný napáječ z Mělníka měří 34km
s průtokem 8200 tun vody za hodinu?
…pod Vltavou nejezdí jenom metro, ale proudí také
teplo díky vybudované štole 25m pod dnem řeky?

Nástup ihned nebo dle dohody
Kontakt: Bc. Šárka Bezděkovská, vrchní sestra stomatologického oddělení
e-mail: sarka.bezdekovska@ftn.cz, tel. 261 082 273, mobil: 730 581 085

Co jsou to letní odstávky?

SC-370831/01

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
do nové zubní ordinace
na adrese: U Strže 382/3,
Praha 4 – Krč.

Jednou ročně bez teplé vody. Provádíme nutné revize,
opravy teplárenských zařízení, které nelze provádět
za plného provozu v otopném období. Díky odstávkám
jsme schopni garantovat dodávky tepla a teplé vody
po celý zbytek celého roku.

Věnujte, prosím, pozornost
předběžným termínům ve vaší MČ.

Nově vzniklý Domov sv. Kryštofa
a sv. Terezky je zařízení domácího typu
s tradiční stravou v obklopení malého
hospodářství a ovocného sadu. Nachází
se v krásné lokalitě Přírodního parku
Jesenicko cca 20 km od Rakovníka.
Přijímáme všechny, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dále
osoby s chronickým postižením a seniory.

Odstávky
teplé vody

Volejte: 606 378 591, 724 357 774.
Piště: spol.andromeda@volny.cz.
Navštivte nás:
www.spolecenstvi-andromeda.cz

Lokality

Termíny od – do

Krč

7. – 10. 8. 2017

Michle *

4. – 11. 7. 2017

Novodvorská *

7. – 10. 8. 2017

Pankrác *

4. – 11. 7. 2017

Podolí

4. – 11. 7. 2017

Nusle

4. – 11. 7. 2017

Spořilov

4. – 11. 7. 2017

Zelený Pruh

4. – 11. 7. 2017

* v části těchto lokalit budou i individuální termíny
Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských
zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

Smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.
Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa jsou rozesílány formou dopisu
na naše smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Tel.: 773 953 717
info@styledent.cz
www.styledent.cz

www.ptas.cz
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SC-362669/06

SC-362702/06

SC-370020/05

SC- 362727/06

SC-362719/06

POPRVÉ NAŽIVO
A V ČEŠTINĚ

7.10.2017
PRAHA
TIPSPORT ARENA

SC-370217/04

Nabízím k výměně obecní
byt 2+kk, 62 m2, 2.p. bez výt.
v cihlovém domě, P4-Nusle.
Jedná se o zrekonstruovaný byt,
který nepůjde do privatizace .
Za byt v Praze s možností
privatizace.

Tel.: 602 235 978

PŮvodní hudba a texty

George Noriega & Joel Someillan
scénáŘ

Kevin Del Aguila

PŘEKLAD A ČESKÉ TEXTY

ADAM NOVÁK

WWW.MADAGASKAR-MUZIKAL.CZ
SC-370003/83

SC-370792/01

DEN DĚTÍ
S TRANSFORMERS
3 . č e r v n a 14 – 18 h
Moderované soutěže o ceny,
tanec TRANSFORMERS,
4 stanoviště, foto zóna, hrací
zóna, venkovní atrakce.

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16 HODIN V PRVNÍM
PATŘE CENTRA.

PROGRAM
NA ČERVEN

MYTÍ OKEN
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A NÁBYTKU
FIRMA PVJ GROUP
TEL.: 724 006 275

6. 6. ČERVENÁ STÁT
13. 6. KOBLÍŽEK
NA CESTÁCH
20. 6. KARKULKA
27. 6. STŘÍBRNÝ ZÁMEK

SC-362725/06

Zde může být i Váš
inzerát. Volejte
tel.: 777 114 473

KOOPERATIVA
SC-370488/56

SC-362610/06

SC- 362722/06

SC-370144/04

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

Nově otevřená pobočka
Kooperativy v přízemí nabízí plný
sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany,
drobné firmy i velké podniky.

SC-370148/05

HOROSKOP
V nových prostorách naproti
Tesco – široká nabídka
dekorací, kosmetiky, keramiky
a bytového textilu.
SC-370901/02

SC-370029/05

servis

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny

V

olby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České
republiky konají ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota. První den voleb, tj.
pátek 20. října 2017, začíná hlasování
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý
den, tj. sobota 21. října 2017, začíná hlasování
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Způsob volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR upravuje zákon č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o volbách do Parlamentu“). Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců,
kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Poslancem
Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve
dnech voleb překážka ve výkonu volebního
práva, překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva.

Důležité informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích
MČ Praha 4 se obrací na širokou veřejnost, která
má možnost zapojit se do práce v okrskových
volebních komisích (dále jen „OVK“), kterých
na území MČ Praha 4 je celkem 132. Ti, kteří se
chtějí skutečně aktivně podílet na práci v OVK
a splňují podmínky budoucího člena OVK,
tj. členem OVK může být státní občan České
republiky:
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
c) který není kandidátem pro volby do PS PČR,
musí podat přihlášku.
Čitelně vyplněnou přihlášku s označením
„VOLBY“ a s požadovanou přílohou můžete
nejpozději:
a) osobně 20. září 2017 do 16.00 hodin předat
pracovníkům odboru správních agend na
Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
(dále jen „OSA“), vpravo od podatelny (přes
přepážku „Informace OSA“), tel. kontakt č.
261 192 644,
b) odeslat na e-mail: volby@praha 4.cz
c) osobně do 19. září 2017 předat v jednotlivých informačních kancelářích MČ Praha 4
d) odeslat na adresu: Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, Antala Staška
2059/80b, tak, aby OSA byla doručena nejpozději 20. září 2017 do 16.00 hodin.
20 Tučňák • 6/2017

Pro informaci uvádíme, že členovi OVK přísluší
za výkon funkce zvláštní odměna ve výši
1 300 Kč, zapisovateli OVK ve výši 1 500 Kč
a předsedovi OVK ve výši 1 600 Kč.
Přihláška je přílohou tohoto článku, ale lze
ji také získat jak na webových stránkách MČ
Praha 4 www.praha4.cz , tak v informačních kancelářích MČ Praha 4 anebo přímo
v budově ÚMČ Praha 4 na přepážce „Informace OSA“. Podrobné informace k volbám
do PS PČR 2017 budou zveřejněny v příštím
TUČŇÁKu.
Veškeré aktuální informace k volbám budou
postupně k nahlédnutí na webu MČ Praha 4
http://www.praha4.cz/ (red)

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

PŘIHLÁŠKA

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně hůlkovým písmem!!!

příjmení

datum narození

jméno (popř. jména)

místo narození

titul

ID datové schránky

adresa trvalého pobytu

PSČ

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

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka)

e-mail

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, dostavte se do mzdové účtárny do 31. 10. 2017
Adresa, místo a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; kontaktní telefon: 261 192 456, 261 192 406.
Svým podpisem:
 stvrzuji v případě mého přijetí ú č a s t na 1. zasedání OVK, které se uskuteční v termínu od 25. 09. 27. 09. 2017 (doba zasedání bude cca 90 minut)
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.

V Praze dne:

podpis:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEZNAMENÁ AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO KOMISÍ. NA ZÁKLADĚ
VOLEBNÍHO ZÁKONA MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY DELEGÁTNÍ LISTINY VOLEBNÍCH STRAN.
O ZAŘAZENÍ DO OVK BUDOU JMENOVANÍ ŽADATELÉ VČAS INFORMOVÁNI. SEZNAMY ČLENŮ
OVK A TERMÍNY PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK BUDOU UVEŘEJNĚNY NA WEBU MČ PRAHA 4
www.praha4.cz.
O NEZAŘAZENÍ DO OVK NEMŮŽE ÚMČ PRAHA 4 ŽADATELE Z TECH. DŮVODŮ INFORMOVAT.
Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 1.300,-Kč brutto, pro předsedu OVK 1.600,-Kč brutto.

Přihlášku lze podat nejpozději do 20. 09. 2017 (do 16:00 hodin) na ÚMČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b (přes přepážku „Informace OSA“) v těchto hodinách:
po, st 08:00 – 18:00
út, čt 08:00 – 12:00
nebo v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 19. 09. 2017 v jejich úředních hodinách
(www.praha4.cz/KONTAKT).

Podmínkou přijetí přihlášky je její kompletnost vč. její přílohy, kterou je kopie OP. Po zákonném
ukončení voleb budou přihlášky vč. přílohy skartovány spolu s ostatními volebními materiály.
© ÚMČ Praha 4, odbor OSA 05/2017

www.praha4.cz
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Sběr nebezpečného odpadu
Trasa A
14. 6. – st křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní Ochoz č.1153/11
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí
Roztylské nám. č. 369/32
Jižní nám. č. 970/9
křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

st
15:00–15:20
15:30–15:50
16:00–16:20
16:40–17:00
17:10–17:30
17:40–18:00
18:10–18:30
18:40–19:00

Trasa B
15. 6. – čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

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

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

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

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

VOKy budou až v září

S velkoobjemovými kontejnery (VOKy) pro objemný odpad se setkáte znovu v ulicích
MČ Praha 4 až v září. V měsících červen až srpen nebudou VOKy přistavovány. (red)

Počítačové kurzy bez námahy
Individuální kurzy pro handicapované a seniory v ulici
U Zeleného ptáka v Kunraticích, které jsou všeobecně
oblíbené pro kvalitu a individuální přístup, budou opět pokračovat po prázdninách. Přihlásit se však můžete již nyní!
Naučíte se základy i pokročilou práci s počítačem a balíčkem
programů MS Office. Pro zájemce o výuku s moderními zařízeními (chytré telefony a tablety) jsou připraveny speciální
kurzy. Kurzy jsou vypsána od poloviny září do poloviny proFoto: Zelený pták
since 2017. Za celý počítačový kurz zaplatíte zvýhodněnou
cenu od 300 do 600 Kč. Novinkou bude kurz znakového jazyka od poloviny září, který by měl pomoci
v komunikaci s neslyšícími spoluobčany. Pokračuje se s výukou angličtiny pro pokročilé a klub připravuje různé kulturní akce a vlastní výstavy handicapovaných umělců a seniorů. Aktuálně vystavuje
Pavel Soukup průřez celým svým dílem. Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka
1158/5, tel.: 271913590, 607534184, www.zelenyptak.cz. (red)

Co, kdy a kde
Klub Zdraví Lhotka: út 27. 6. (18.00 – 19.00 hod.) Narušená páteř – bolavá záda. Fungující
návody ke zlepšení kondice vaší páteře a zad. Přednáška s praktickými ukázkami cvičení. Přednáší:
Roman Uhrin, lektor a poradce zdravého životního stylu. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (Bus
z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. na znamení Sulická). Info 733 761 059, www.zivotazdravi.cz.
Vstupné dobrovolné.
Tenisový areál Konstruktiva (Mezi sklady 107/3): 31. 7. – 4. 8. a 7. – 11. srpna. Příměstský tábor
Multidance camp. Camp s Gabrielou Filippi, Nelou Boudovou, Zorou Jandovou, Pavlem Karochem
a Sofií Karochovou s jejím tanečním týmem lektorů, který sestavil celý program s uměleckým a sportovním zaměřením na: street, break, jazz dance, dancehall, crump, R’N’B, house, moderní a klasický tanec,
herectví, jógu, tai-ti, improvizaci, fotbal, thajbox, tenis a kreativní dílnu. Začátek vždy v 8.30 hod., od
9.00 hodin začíná program. V 16.30 hod. ukončení, do 17.00 hod. předání dětí. Jídlo (2 x svačina a oběd)
zajištěno. Přihlášky na www.multidancecamp.cz, multi.dance.camp@gmail.com tel.: 720 694 727
www.praha4.cz

Krátce
Vraťte elektrozařízení
a vyhrajte tablet
Na podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy projekt „Praha v červeném“, který startuje
na začátku června a potrvá až do konce srpna. Během těchto tří měsíců budou mezi sebou soutěžit
všechny městské části hl. města Prahy v množství
nasbíraného elektrozařízení. Městská část, která
za léto nasbírá nejvíce kilogramů, bude oceněna
certifikátem ASEKOL a věcným darem. Více se
můžete dozvědět v rámci Festivalu sportu, který
se uskuteční 24. 6. ve Žlutých lázních. Kromě zajímavých informací na vás čeká zábavný vzdělávací
program pro děti. A každý návštěvník, který do
stánku ASEKOLU přinese starý mobil k recyklaci,
bude zařazen do slosování o nový telefon či tablet.
Info na www.cervenekontejnery.cz. (red)

Dětský den s lvíčkem
Braníčkem
V areálu ABC Braník (Za Mlýnem 1774/12) se
1. června (8.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 h.) uskuteční Dětský den. Dopolední program je určený
pro základní školy, na odpoledne je připraven
program pro veřejnost. Děti se mohou těšit na
fotbalové aktivity i nábor, ukázku hasičské techniky, podpisovou akci a na malý dáreček. (red)

Pomoc
Terapie pro rodiče
V Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy ve spořilovské Severní II 1565/3 se v září
otevře bezplatná skupina pro manželské páry
a rodiče dětí s ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou) a PAS (poruchami autistického spektra)
se zaměřením na podporu a posílení rodičovských
kompetencí, vztahu a osobní autonomie. Setkání
budou probíhat každé druhé pondělí od 16.30 do
18.00 hod. Více informací podají terapeutky: Elena
Lenártová, e-mail: elen.lenartova@csspraha.cz, tel.
731056190 a Irena Vetchá, e-mail: irena.vetcha@
csspraha.cz, tel. 739592065. (red)

Práce
Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolská 31,
Podolí, přijme v rámci letní aktivity (červenec,
srpen) brigádníky na DPP (pečovatelská služba,
80 až 95 Kč/hod. dle pracovního zařazení).
Průběžně ústav přijímá na HPP pečovatelky
a pracovnice přímé obslužné péče. Kontakt:
Jiřina Čižinská, tel.: 296 320 115, 606 949 422,
e-mail: jirina.cizinska@uss4.cz
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - Dětské skupiny Rabasova, Rabasova 1068/12, Praha 4 - přijme
od 1. srpna na HPP vychovatelku a asistentku
vychovatelky. Pro více informací kontaktujte
hlavní vedoucí dětských skupin paní Simonu
Hanusovou. Kontakt: 241 442 217, 724 817 619,
reditelstvi@zzpraha4.cz. (red)
Tučňák • 6/2017 21

na konec

Jubileum MŠ Přímětická

Soutěž
SOUTĚŽTE A VYHRAJTE DĚTSKÉ
KNÍŽKY V ANGLIČTINĚ
Rozvoj umění číst
ve skutečnosti začíná, v rozporu
s obecně rozšířeným přesvědčením, mnohem
dříve než v okamžiku, kdy děti začnou poprvé číst ve škole. Dobrý způsob, jak své
děti seznámit s knižními příběhy, je číst jim je. To
jim pomáhá seznámit se s čtením jako takovým
a jde o první stádium procesu, který končí tím, že
si děti přečtou knihu samy. Knižní sbírka jazykové
školy pro děti od jednoho roku Kids&Us nazvaná
Read me a Story zahrnuje knížky v anglickém jazyce pro děti v každém věku. Knížky s motivem Betty
the Black Sheep jsou určené pro děti ve věku
2 – 4 roků a s motivem Gina Ginger pro děti ve věku 5 - 7 let. Některé z hlavních postav těchto knížek se staly dětskými hrdiny v mnoha zemích.

Soutěžní otázka:

Ředitelka Božena Roubíčková a IV. oddělení mateřské školy ve školním období 1971/72. Foto: archiv BR

Mateřská škola v Přímětické ulice č. 1247 oslavila
17. dubna svoje padesátiny a Božena Roubíčková,
první ředitelka této mateřinky, zavzpomínala:
„Na sklonku 60. let se v Praze 4 stavěly nové objekty, byty a účelová zařízení. Bylo také nutné
postavit školy pro nové občánky. Na bývalém
žitném poli v krátké době vyrostla pro celé
sídliště a okolí jako první tato školka. Nebylo
však dost peněz na hračky a vybavení. Využili

jsme proto blízký podnik ČKD Polovodiče a jeho
patronát. Za pomoci rodičů se zbudovalo
první plně funkční dopravní hřiště a postupně i odhlučňovací zeď, protože školku ze tří
stran obklopovaly silnice a dálnice s hlučností
95 decibelů. Za ta léta prošly školním zařízením stovky dětí a stále se daří spolupráce se
sousední základní školou. Přeji mnoho dalších
plodných let.“ (md)

Kolik škol Kids and Us celkem bude
od září 2017 v Praze?
a) 3

b) 4

c) 5

Nápověda na www.kidsandus.cz.
Odpovědi zasílejte do 19. června 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz. Knížku získá 6., 23., 44.
a 75. autor/ka správné odpovědi.
Výherci z květnového čísla: c)19): Jana Cancellaro, Pavel Vysloužil, Jana Kestřánková a Lukáš Procházka.
Gratulujeme!

Z vašich dopisů
Vážený pane šéfredaktore,
inspirovala mě rubrika Příběhy domů v Tučňáku, a sice příběh Michelského dvora s dobrým
koncem! Velmi mě a mé přátele, kteří rádi chodí
sportovat podél Vltavy, tíží stále se zhoršující
situace Branických ledáren. Situace stavby je
naprosto tragická. Minulý týden jsme objevili,
jakým způsobem - přivázán popruhem ke krásnému topolu - je řešen chátrající zděný sloup
(pilíř), dříve asi část branky. Bylo by možné
tento příspěvek předat kompetentní osobě?
Mnohokrát děkuji.
Dr. Ludvika Záhořová
Dobrý den,
děkuji za váš dotaz k Branickým ledárnám. Váš
podnět byl neprodleně zaslán na Stavební odbor
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– odd. státního dozoru, který nastalou situaci
již řeší. Je samozřejmě smutné, že soukromí
majitelé nechávají chátrat krásné památky.
Bohužel, v naší zemi obecně existuje poměrně
nízký vztah ke kulturním památkám a k tomu,
že by se měly chránit. Také to souvisí s tím, že
na problematiku památkové péče se většina
majitelů dívá jako na něco omezujícího, co
zasahuje do jejich záměrů, ponejvíce podnikatelských. Řada majitelů rovněž řeší problém,
kde na opravy památek získat peníze. Podpora
z fondů záchrany architektonického dědictví,
kterou uděluje Ministerstvo kultury, není příliš
velká. Více peněz je možné získat například
z evropských fondů, je to však často vázané na
využití pro cestovní ruch.
Martin Dudek, šéfredaktor časopisu Tučňák
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S TÍMTO KUPONEM

Sleva

50 %

na všechna brýlová skla v kompletní brýlové zakázce!

Měřen
í zra
a aplik ku
a
kontak ce
tních
čoček!

Dioptrické obruby a sluneční brýle světových značek!
Kontaktní čočky a brýlová skla renomovaných výrobců!
Jedinečná péče o vaše oči, kvalita a příznivá cena
- to vše najdete ve FOKUS optik!

V Praze 4 nás najdete na těchto adresách:
Arkalycká 757/6, Budějovická 64 (DBK),
Hráského 2231, Nuselská 10

Kompletní brýlová zakázka = skla + obruba. Slevy nelze sčítat. Slevu lze uplatnit pouze ve výše zmíněných pobočkách do 15. 7. 2017.
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