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slovostarosty
Rád bych napsal, že bude lepší než ten předchozí, že se naše ekonomika odrazí od pomyslného dna a na politické scéně nastane konečně
zklidnění. Naše společnost si to zaslouží. Byl
bych opravdu rád, kdybychom si více naslouchali
a méně se obviňovali, kdybychom se snažili
o porozumění místo vyvolávání zbytečných
konfliktů, které ostatně k ničemu dobrému nevedou, nic neřeší a jen přispívají k „blbé náladě“,
jak před lety trefně pojmenoval naši situaci
prezident Václav Havel.
Za sebe mohu slíbit, že o to budu usilovat. Byl
jsem vždy mezi vámi a budu i nadále.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,
starý rok končí, čeká nás nový a zřejmě každý
z nás si začíná klást otázku: Jaký asi ten rok
2014 bude? V osobním životě i v životě celé
společnosti…

Městská část sice není všemocná a nemůže
nahradit stát nebo hlavní město Prahu, její
kompetence jsou omezené, ale i přesto vám
mohu slíbit, že jsme připraveni udělat vše proto,
aby se vám v Praze 4 dobře žilo.

spořilovské spoluobčany, kteří trpí nadměrnou
dopravní zátěží. Více se zaměříme na zvelebení
veřejných prostranství a údržbu zeleně. Stejně
jako v roce 2013 budeme podporovat preventivní
akce proti kriminalitě a podpoříme také kulturu
a sport. Chceme, aby naše městská část byla
příjemným a bezpečným místem pro všechny
a stále dobrou adresou.
Každý váš podnět, nápad a připomínka
pro mne mohou být inspirující. Stále jsem
vám všem k dispozici na e-mailové adrese:
starosta@praha4.cz.
Vážení čtenáři, přeji vám veselý konec roku
2013 a šťastné vykročení do roku 2014.

Určitě budeme podporovat rozvoj zdravotnictví a sociální péči, protože si moc dobře uvědomujeme, že všichni lidé nejsou mladí, zdraví
a zajištění. V příštím roce začneme stavět nový
domov pro seniory, mělo by ho postavit hlavní
město, ale protože to nedělá, pustíme se do toho
sami. I nadále budeme bojovat nejen za naše

Vůně jehličí, světla svíček,
koledy a cukroví, to vše
patří k Vánocům stejně
jako sváteční atmosféra
a vlídné slovo. Dovolte
mi proto říci také pár
slov, kterými bych všem
občanům městské části
Praha 4 chtěla popřát nejen
tu správnou vánoční náladu
a hodně dárků pod stromečkem, ale
především to, co člověk nejvíce potřebuje – ZDRAVÍ, ale také to, co člověk
stále hledá – ŠTĚSTÍ, a to, co člověku často schází – SPOKOJENOST. Až
usednete k štědrovečernímu stolu, mějte na paměti, že Vánoce nejsou
pouze dárky v hedvábném papíru a překvapení, ale je to čas, kdy bychom
se měli zastavit a zamyslet nad tím, co je pro nás důležité. Právě v tuto
dobu bychom si víc než jindy měli uvědomit, že tím nejkrásnějším dárkem
k Vánocům je úsměv, láska, pohlazení, porozumění a vzájemná úcta.
A troufám si říci, že toto platí jak pro děti, tak i pro nás starší.
Užijme si tedy v klidu vánoční chvíle a do Nového roku opět naplněni
svými předsevzetími a vírou v to lepší vykročme nanovo.
Do roku 2014 přeji všem kromě pevného zdraví i hodně krásných
okamžiků s lidmi, které máte rádi.
Ivana Staňková, zástupkyně starosty

Pavel Caldr,
starosta
městské části Praha 4

Když se řekne slovo Vánoce,
každý si může představit
něco jiného. Rodinu u společného stolu, pečení
cukroví, zdobení stromečku i celého bytu
nebo třeba smažení
kapra. Vzhledem k tomu,
že už se pomalu považuji
za pamětníka, představují
pro mě Vánoce také čas, kdy se
alespoň v duchu vracím do dětství.
Vždy jsem se na toto období roku těšil. Praha bývala na konci prosince
pravidelně bílá, a proto jsem si tradičně krátil čas, než přijde Ježíšek, sáňkováním s kamarády po zasněženém Petříně. Často jsme chodívali také
hrát hokej do Františkánské zahrady. Asi jako každé dítě jsem býval velice
zvědavý na dárky. Sledoval jsem tajně klíčovou dírkou, zda nám z pokoje
někdo neodnesl vánoční stromek. Bez něj by přece Ježíšek nevěděl, kam
je má pro mě položit. Kouzelný zvuk zvonečku pak ohlašoval opravdový
začátek Vánoc.
Dovolte mi vyslovit přání, aby se vám o letošních svátcích vše vydařilo
a současně se vyplnily všechny vaše velké i malé sny. Přeji vám rovněž
vše nejlepší do nového roku. Ať jsme všichni zdravější, moudřejší a o něco
spokojenější.
Jiří Bodenlos, 1. zástupce starosty
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témaměsíce
CO PŘEJÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 JEJÍ ČESTNÍ OBČANÉ?
Na dohled je nový rok s letopočtem 2014. Co nás v něm čeká zatím nevíme, ale můžeme si
– jako každoročně – na silvestra něco přát. Tučňák se proto zeptal našich čestných občanů, co
do roku se symbolickou čtyřkou na konci přejí městské části Praha 4 a jejím obyvatelům?

JAROSLAV NĚMEČEK,
výtvarník a ilustrátor

VĚNCESLAVA HRDLIČKOVÁ,
překladatelka a spisovatelka

ADOLF BORN,
malíř

P

řeji občanům Prahy 4 a vůbec všem občanům, aby nepropadali skeptickým náladám a neustále neskuhrali, neboť život nabízí
i spoustu pozitivních zážitků.

Nový rok, do temnoty skok!
Tu přání přijde vhod.
Nuže, ať jste mladí nebo staří,
nechť se vám v něm dobře daří.
Zapomeňte na zloby a hádky,
vstupte do něj jako do pohádky.

V

ážení přátelé, spoluobčané, byl jsem požádán, abych i já vám popřál do příštího roku
něco hezkého a optimistického.
Mám jedno velké a neskromné přání, abychom zapomněli na svoje starosti, bolesti
a přestali se na sebe mračit. Poznal jsem
několik zemí, kde lidé mají stejné nebo i větší
starosti, než máme my. Přesto, když se potká
soused se sousedem, popřeje mu hezkého dne
a zeptá se ho, co si myslí o počasí.
Ve Španělsku každou sobotu tančí celá ulice
za doprovodu kapely nadšenců. Na cyklostezkách v Rakousku se vás zeptají desítky protijedoucích, kam jedete a popřejí vám s úsměvem
šťastnou cestu.
Úsměv po ránu nic nestojí a dá vám naději, že
se budete usmívat celý den. Když se to podaří
365krát za rok, máte jistotu, že ten rok nebyl
ztracen. To vám přeji z celého srdce.

PAVEL PAFKO,
lékař

O

bčanům Prahy 4 přeji v roce 2014 hlavně
radost ze života. Znám bohužel mnoho
těch, kteří, ač zdraví, se neumí radovat. Znám
ale mnoho vážně nemocných, kteří se umí radovat z každého dne. Dále všem přeji, aby se
v Praze 4 stavělo tam, kde si to přejí oni
a ne tam, kde si to přejí developeři.
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EVA ZAORALOVÁ,
filmová publicistka

IVAN KLÍMA,

M

oje přání se netýká jen občanů městské
části Praha 4, ale všech lidí, co žijí v naší
zemi: určitě bychom si všichni přáli víc pořádku
ve věcech veřejných, ovšem ne na úkor demokratických svobod.

spisovatel

A

ť Praha 4 vzkvétá
a občané s ní.
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NADĚŽDA KAVALÍROVÁ,

AUGUSTIN BUBNÍK,

předsedkyně Konfederace
politických vězňů ČR

bývalý hokejový
reprezentant a trenér

N

a prvním místě zdraví a pohodu duševní
i tělesnou. Na druhém místě další dynamický růst, který se zatím úspěšně rozvíjí, neboť
prostory kolem této městské části to dovolují.
S dynamickým růstem souvisí nabízený moderní
bytový fond včetně ekonomického zajištění, a to
je ten nejdůležitější podnět pro mladou generaci,
která zabydluje a trvale omlazuje MČ Praha 4.
A sousedství s bájným Vyšehradem a Vltavou,
která sice není stříbropěnná, přesto jsou to trvalé hodnoty, které tu zůstanou od věků do věků.

V

ážení spoluobčané Prahy 4, moc vás zdravím a chci vám popřát krásné a pohodové
prožití vánočních svátků, bez starostí a stresu
a vychutnejte si je jako malé a bezstarostné děti.
Do nového roku 2014 přeji hlavně hodně zdraví,
štěstí a jen samé radosti.

JAROSLAV HOFRICHTER,
válečný veterán

V

šem přeji hlavně pevné zdraví a hodně
optimismu i víru, že se všechno obrátí
k lepšímu. A současně chci poděkovat vedení
Prahy 4 za péči o nás, válečné veterány,
a o lidi v důchodovém věku.

ČESTNÍ OBČANÉ PŘEDSTAVUJÍ
SVOJE OBLÍBENÁ MÍSTA
Kalendář MČ Praha 4 na rok 2014 poprvé přináší portréty 12 žijících
čestných občanů naší městské části a místa, která si v Praze 4 oblíbili.
„Jsem opravdu rád,
že nás budou naši
čestní občané
v našem kalendáři
provázet celým
rokem 2014,
protože jde o osoby,
které dosáhly
výrazných úspěchů
v některém oboru
lidské činnosti,“
uvedl starosta
Pavel Caldr.

EMMA SRNCOVÁ,
výtvarnice

T

o, co všem přeji, není moc originální, ale
pravdivé. Zdraví, štěstí, hodně lásky od lidí
kolem a udržet si nadhled a pohodu. Složité, ale
jedině možné v tomto bláznivém světě.

Nástěnný kalendář
si můžete zakoupit
za 60 Kč
v Czech POINTu,
Antala Staška
2059/80b, budova
Úřadu MČ Praha 4.

STRANA 5

**TU‰ĹçK-0114-pa13 13.12.2013 9:39 Str‡nka 6

aktuálně

MČ PRAHA 4 NEPRODÁ POZEMKY
V BLÍZKOSTI JEREMENKOVY ULICE
Rada MČ Praha 4 následně s tímto návrhem souhlasila. Praha 4 nyní bude
společně s občanským
sdružením, které obyvatelé
této lokality v současné době zakládají, hledat nové
využití bývalého školního
areálu. „I na mne se obraceli obyvatelé z této oblasti,“ uvedl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
„Jsem proto rád, že Rada
dospěla k rozhodnutí pozemky neprodat.“
Rada MČ Praha 4 schváBÝVALÝ ŠKOLSKÝ AREÁL zarůstá zelení,
lila také návrh na změnu
a doslova tak symbolizuje místní ulici V Křovinách.
v platném územním plánu
ního plánu tato plocha v území s využitím
– zařadit plochu části bývalého školního areálu
všeobecně smíšeným – SV, což znamená, že je
při křižovatce ulic Gončarenkova a V Křovinách
zde možno stavět polyfunkční budovy nebo
do funkční plochy SP – sportu, kde je možné
stavby pro bydlení, obchod, administrativu,
realizovat pouze stavby a zařízení pro sport
kulturu, veřejné vybavení apod.
a tělovýchovu. Nyní je podle platného územFoto: Martin DUdek

MČ Praha 4 neprodá pozemky v blízkosti
Jeremenkovy ulice (křižovatka Gončarenkova
a V Křovinách), které v minulosti užívala zdejší
základní škola. Navíc navrhla hl. m. Praze změnu v Územním plánu hl. m. Prahy. Ta by měla
lokalitu do budoucna ochránit před nežádoucími stavebními záměry s funkcemi, které by ji
mohly negativně zatížit.
Starosta městské části Praha 4 Pavel Caldr
se setkal se zástupci předkladatelů petice, která
nesouhlasí se záměrem prodat pozemky v blízkosti Jeremenkovy ulice. Obyvatelé z přilehlých
domů starostu informovali o svých výhradách
a vyjádřili snahu najít společně s městskou částí
nový způsob využití opuštěného školního pozemku.
„Vnímám nesouhlas veřejnosti se záměrem
prodat pozemky v blízkosti Jeremenkovy ulice,“
uvedl starosta Pavel Caldr. „My jsme tu pro
občany, občané nás zvolili a já chci veřejnosti
naslouchat. Rozhodl jsem se proto, že Radě naší
městské části předložím návrh od tohoto záměru odstoupit.“

DOMINIKÁNSKÝ DVŮR
Foto: Martin Dudek

HLEDÁ NOVÉHO NÁJEMCE

DOMINIKÁNSKÝ DVŮR je dlouhodobě opuštěný a jeho renovace bude vyžadovat desítky milionů korun.
Hercům, zpěvákům, hudebníkům, výtvarníkům a tanečníkům, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci, měl pomoci projekt Nadace Charty 77
s názvem Dům čtyř múz. Ten Rada městské
části Praha 4 vybrala ve veřejné soutěži, ale po
více než 1,5 roku trvajících jednání nedošlo
k podpisu nájemní smlouvy mezi nadací a MČ
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Praha 4. V půli listopadu Nadace Charty 77 od
dalších jednání ustoupila. Projekt Dům čtyř múz
měl využít chátrajícího a památkově chráněného Dominikánského dvora v Braníku a přeměnit
ho za investici více než 150 milionů korun v pečovatelský dům aktivního stáří se 30 byty.
„Podobný projekt nemá v Praze obdoby, pro-

to ho naše Rada podpořila a Nadaci Charty 77,
která o Dominikánský dvůr opakovaně projevila
zájem, potvrdila na jaře 2012 jako vítěze veřejného výběrového řízení,“ říká starosta Pavel
Caldr a pokračuje: „Téměř ve všech bodech jsme
nadaci vyšli vstříc včetně požadavku na pronájem v délce 30 let. Neuralgickým bodem se však
stalo samotné znění nájemní smlouvy. I když
bylo naším záměrem nezdržovat proces rekonstrukce objektu, nemohli jsme například souhlasit s vložením nemovitosti do neexistující obecně prospěšné společnosti, která by v budoucnu
Dům čtyř múz provozovala. Nadace také nebyla
schopna oznámit, kdo bude odepisovat investice, což má velký vliv na účetnictví MČ Praha 4.
A co nás poněkud zklamalo, byl rovněž fakt,
že místo toho, aby se obě strany snažily intenzivně najít vyhovující kompromis, Nadace
Charty 77 začala o projektu souběžně vyjednávat s Prahou 6.“
Odstoupením Nadace Charty 77 z probíhajícího jednání se tak záměr pronájmu Dominikánského dvora vrací zpět na začátek celého
procesu. Nový záměr jeho pronájmu je již
zveřejněn na úřední desce.
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SLAVNÍ OLYMPIONICI
CHTĚJÍ PŘIVÉST DĚTI KE SPORTU
NA SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ radnice a olympioniků se řešilo, jak děti a mládež získat pro sport.
Mnozí z rodičů s nostalgickou slzou u oka
vzpomínají na dobu, kdy je jejich rodiče volali
a naháněli domů a oni se nemohli odtrhnout
od dovádění a her. Dnes mají dospělí opačný
problém – nemohou dostat děti z domova
a především od počítačů.
Tento negativní fenomén, se kterým v ruku
v ruce jde zneklidňující nárůst počtu obézních
dětí, se snaží zvrátit společná iniciativa městské
části Praha 4 a Českého klubu olympioniků.
Jejím výsledkem je založení Spolku olympioniků při městské části Praha 4, který si do vínku

vetkl hlavní cíl – přitáhnout děti k pohybu a ke
sportování.
„Radnice vnímá tento projekt jako důležitou
součást rodinné politiky Prahy 4. Životní příklady úspěšných olympioniků, kteří se aktivně
zapojují do besed na základních školách a do
sportovních akcí na území naší městské části,
mohou ke sportování přilákat hodně dětí,“
myslí si starosta Pavel Cadr. Jeho slova potvrzuje i 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD):
„Je v podstatě jedno, jaký sport si dítě vybere.
Důležité je začít se hýbat, protože pohyb je

Foto: Zdeněk Kříž

zdravý. Naším cílem je zvednout pasivní děti od
počítačů a přivést je na hřiště a do tělocvičen.“
Spolek olympioniků při městské části Praha 4
čítá přibližně 35 bývalých vrcholových sportovců a účastníků olympijských her a jeho členové
se snaží předávat svoje pozitivní zkušenosti
se sportem mladé generaci. Osobně se rovněž
v roli patronů účastní sportovních podniků
v Praze 4, z nichž ten největší, školní 4x4 letní
hry Prahy 4 pořádané MČ Praha 4, nás čekají
již za půl roku.
(md)

METROPOLITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN
MYSLÍ I NA VOLNÝ ČAS OBČANŮ
V rámci postupu tvorby
Metropolitního územního
plánu (MUP) Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém zasedání
7. listopadu vznik Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy (IPR), který se transformoval
z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (URM), zpracovatele nového územního plánu. Institut plánování
a rozvoje hl. m. Prahy nadále zůstává zpracovatelem MUP a jako nová koncepční organizace se
zaměří také na výzkumnou činnost v oblasti
architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.
„Doufám, že Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy bude aktivně spolupracovat s městskými částmi při tvorbě metropolitního územního plánu a věřím v otevřenější přístup vůči
městským částem a veřejnosti,“ přeje si radní
MČ Praha 4 Milan Mikunda. Mezi městskou
částí Praha 4 a zpracovatelem MUP se během

posledních tří měsíců uskutečnila již čtyři pracovní setkání, na kterých byly ozřejmeny některé pracovní přístupy k lokalitám v našem území.
„S pracovní skupinou z kanceláře Veřejného
prostoru IPR jsme se zapojili do příprav materiálů k dokumentaci Koncepce pražských břehů.
Hlavním cílem je zapojení fenoménu řeky do
běžného života ve městě a zajištění lepšího
napojení a prostupnosti pobřežních území,“
informuje radní Milan Mikunda.

PODPORA ROZVOJE CYKLOSTEZEK
A VODNÍCH SPORTŮ
Městská část Praha 4 usiluje o posílení
sportovně rekreačního využití svých břehů
a podporuje zařazení pásu podél řeky do funkce
s využitím sport a rekreace. Proto jako příznivý
návrh přijala záměr obnovení přívozu mezi
Prahou 4 (Braník – Přístaviště, zastávka MHD)
a Prahou 5 (zastávka MHD Hlubočepy vedle

ústí Dalejského potoka), odkud pokračují turistické trasy do Prokopského údolí. „Chceme zvýraznit propojení cyklotras v Braníku směrem do
Krčského lesa a na Novodvorskou a také pěší
trasy přes Dobešku na Zelený pruh. Do budoucna podporujeme rozšíření a propojení cyklostezek jak směrem na Prahu 2 kolem Vyšehradu,
tak dále na jih do Modřan, vždy s ohledem na
zajištění bezpečnosti i pro pěší uživatele. K rozšíření možnosti provozování vodních sportů je
navrhováno umístění několika pontonových
mol – zátoka Delfín, Ledárny Braník, Žluté lázně, Plavecký stadion Podolí – která by sloužila
jako krátkodobá denní úvaziště,“ přibližuje
plány radní Milan Mikunda.
Dopracovaná dokumentace „Koncepce pražských břehů“ bude po schválení IPR a Zastupitelstvem hl. m. Prahy zveřejněna a využita
jako jeden z podkladů pro Metropolitní územní
plán.

STRANA 7
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rozhovor

Kameraman
Svatopluk Malý:

„FILM MI PŘINESL
OBŽIVU I LÁSKU“
NAD PRACOVNÍM STOLEM
kameramana Svatopluka Malého
visí artefaky
z jeho cestovatelských výprav.

Čtyři dny před Štědrým dnem oslaví 90. narozeniny kameraman
doc. Svatopluk Malý z Podolí. Muž, který v 50. až 90. letech natáčel
vědecké, výukové, loutkové, kreslené i dokumentární filmy a sklidil
za ně řadu domácích a mezinárodních ocenění. Navíc filmový průmysl
obohatil o nové trikové techniky.
Jste celoživotním obyvatelem Prahy 4, ale
v kolonce „místo narození“ máte uvedenou
lounskou vesničku Peruc. To byl nějaký rozmar rodit ve 20. letech mimo hlavní město?
Opravdu to byl rozmar. Moje maminka jezdila do Peruce k sestře a já jsem se jí tam jako trochu nečekaný vánoční dárek narodil. Na Peruc
vzpomínám s velkou láskou a nostalgií, trávil
jsem tam veškeré letní a zimní prázdniny. Pro
městského kluka, jako jsem byl já, to bylo pravé
eldorádo. Třeba v zimě jsme měli v lese asi kilometr dlouhou sáňkařskou trať. Nebo jsme „rumali“ led. Když jeho tloušťka dosáhla asi pěti
centimetrů, pobíhali jsme držíce se za ruce vyrovnaným krokem po hladině. Led se rozvlnil
a byl to nádherný pocit se vznášet nad vodou.
Pravda, občas někdo z nás do vody „zahučel“,
ale vždy jsme nešťastníka včas vytáhli.
Vaši rodiče postavili v roce 1922 vilku, ve které
v podstatě celý život bydlíte. Tehdy stála
v polích daleko za Prahou, nyní je obklopena
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dalšími bytovými domy. Vyměnil byste ji za
opuštěnější místo?
Nikoliv, mám k této lokalitě hluboký citový
vztah. Když mi bylo 12 let, nečekaně mi
umřel v nemocnici tatínek. Na vile byl ještě
dluh 60 000 korun a na maminku různí lidé
vyvíjeli silné tlaky, aby dům prodala. Ale ona ho
udržela, i když se nám nežilo právě nejlépe.
Mám to tu rád, ob jeden dům bydlel můj dlouholetý kamarád, se kterým jsem jako malý
chodil do kina Libuš na Pankráci. A už v sedmi,
osmi letech jsme oba věděli, že film bude naše
celoživotní láska.
To vás již v tak nízkém věku uchvátily
pohyblivé obrázky?
Musíte si představit tehdejší promítání.
V neděli odpoledne se promítaly němé černobílé filmy. Kovbojky a indiánky byly doprovázeny při napínavých scénách pokřikem, dupotem a jiným zvukovým doprovodem nás,
malých diváků. Když už toho bylo moc, přišel

majitel a za uši vyvedl kluky, kteří dělali
největší randál. Mělo to nenapodobitelnou
atmosféru.
Trochu poskočím v čase, ale vím, že jste jako
dospělý rád točil filmy s loutkami. Předpokládám, že jste k nim získal v mládí rovněž vřelý
vztah…
Určitě, mohli za to bratři sokolové z Podolí.
Od podzimu do jara hráli každou neděli
dvě loutková představení ve staré dřevěné
sokolovně. Dělali to s velkou láskou a to, jak
to uměli, ve mně zanechalo nesmazatelné
vzpomínky.
Vraťme se ještě do vašeho dětství. Prý jste
si s kamarádem postavil vlastní projekční
přístroj, na kterém jste pak promítali doma
filmy…
To je pravda, doslova na koleně jsme
s přítelem Liborem Chrášťanským sestavili
tři projekční přístroje, z nichž ten poslední byl
už skoro profivýrobek. Založili jsme skupinu
HAF – Hold americkému filmu – a pro známé
jsme promítali filmy, které nám obstarával
Myrtil Frída, pozdější filmový historik. Když
se Libor přestěhoval na Pankrác, sestavili jsme
zmíněný třetí projektor, a v jeho novém bytě
se promítalo až pro 15 lidí. Měli jsme ale velké
štěstí, protože promítané filmy byly hořáky
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a nás ani nenapadlo, jak moc si doslova zahráváme s ohněm.
Že jste byl velký fanda do filmů, dokládá i vaše
přítomnost v projekčních kabinách biografů,
například Zdaru v Podolí nebo v „Boučkárně“
v Nuslích. Budoucí manželku jste si vyhlídl
v kině Rokoko, tedy opět na území dnešní
Prahy 4…
Rokoko jsem často navštěvoval a jednou mě
tam upoutala asi třináctiletá „žába“. Po představení mi ale zmizela. Tři roky nato jsme natáčeli
na gymnáziu v Michli a ona se objevila mezi
studenty. Od té doby jsme se při náhodných
setkáních zdravili, pak už nebyla náhodná a vše
skončilo po osmi letech svatbou. Už je to přes
padesát let a vychovali jsme spolu dvě dcery,
po kterých následovali dva vnuci, z nichž jeden
je kameramanem a druhý lékařem.
Po maturitě jste se díky vaší mamince dostal
do Zlína, do Filmových ateliérů firmy Baťa.
Jak na toto období vzpomínáte?
Byla to moje učednická léta. Mým prvním
pracovištěm byly vyvolávací automaty v suterénu filmové laboratoře. Později jsem prošel
dalšími štacemi, pozoroval například Hermínu
Týrlovou při natáčení
Ferdy Mravence, a postupně se dostával ke
kameře. Po roce jsem
se stal kameramanem
kresleného filmu a vzápětí asistentem kamery při natáčení reklamních
a instruktážních filmů. Tehdy už některé firmy
začaly myslet na poválečnou dobu. Jeden ze
snímků – Není prase jako prase – byl pro chovatele vepřů z Orlických hor. Končila válka, zásobování potravinami se hroutilo a my seděli před
plnými stoly masa a uzenin. Já už odmala miloval párky, ale rok předtím jsem onemocněl žloutenkou a měl dietu. Dokážete si asi představit ta
muka, když ostatní baštili a já v koutě žmoulal
suché rohlíky…

PŘI PRÁCI na filmu Něco z Alenky.
nasávat za pochodu. Uvědomil jsem si, že
jako kameraman musím být doslova u toho, což
je při operacích problém. To se dalo zvládnout
jen 16milimetrovou amatérskou kamerou,
vážící ovšem šest kilogramů. Já jsem natáčel
35milimetrovou profesionální kamerou a s ní
byla práce z ruky vyloučena. Měl jsem ale štěstí.
Ve skladu nemocnice jsem našel vyřazený zubolékařský stativ. Nohu stojanu jsem zasadil do
kamerového hydraulického stativu a na konec
výsuvného ramene, tam, kde běžně visela rent-

„Kolega neunesl pohled na krev,
musel jsem ho zastoupit“

Válečná vřava skončila a vrátil jste se do
Prahy, do Podolí. Ale místní vás na zahradě
před domem příliš často neviděli…
V Praze jsem nastoupil ke Krátkém filmu
a pracoval v té době s nejlepšími kameramany.
Jezdili jsme po celé republice a natáčeli dokumenty, vědecké filmy, zajímavosti, aktuality
i krátké hrané filmy. Doma jsem se skutečně
zdržoval minimálně. V roce 1950 jsem složil
zkoušky na samostatného kameramana a tři
roky na to jsem jako první v republice natáčel
operaci srdce.
To jste si dobrovolně vybral?
Pomohla mi náhoda. Původně měl film snímat kolega, ale při obhlídce místa natáčení
neunesl pohled na krev… Z rozhodnutí podniku
jsem ho zastoupil a společně s režisérem Goldbergerem jsme se vydali do Hradce Králové za
profesorem Janem Bedrnou. Neměl jsem žádné
zkušenosti z tohoto oboru, vše jsem musel

Foto: archiv SM
trikového ateliéru, všechny jsem si dělal kamerou sám.
Závěrečná otázka – bude vám 90 let. Změnil
byste něco v naší městské části, aby vám více
připomínala doby minulé?
Já jsem spokojen. Trochu jsem se bál přestavby polikliniky na Budějovické a včlenění Úřadu
MČ Praha 4 na tento pozemek, ale podle mého
soudu se to udělalo vkusně a líbí se mi to. Víte,
jako kameraman mám rád kolem sebe hezké
věci.
(md)

DOC. SVATOPLUK
MALÝ
■ Narozen 20. prosince 1923

genová lampa, mi v naší dílně přidělali stativovou hlavu. Kamera se tak stala pohyblivou ve
všech směrech a v kterékoliv poloze se dala
zajistit. Dále jsem si musel opatřit malou osvětlovací lampičku, která by byla umístěna těsně
vedle objektivu. Tu mi vyrobil kolega z laboratoří ve Zlíně. Kompletní metodu jsem nazval
Očima chirurga. Chirurgické filmy jsem pak
točil celý život a končil jsem v roce 1980
v krčském IKEMu, při jejich první náhradě
poškozených srdečních chlopní za umělé. Kruh
se uzavřel (úsměv).
Vy jste ovšem netočil jen chirurgické filmy, ale
i animované, cestopisné, dokumentární, ke
spolupráci si vás vybrala Organizace spojených národů. A filmové či technické triky vás
rovněž provázely celý život. Můžete ještě nějaké připomenout?
Triky po mně chtěl hlavně režisér Jan Švankmajer, s nímž jsem natočil 15 filmů. Například
ve filmu Byt je nešťastník, který se dívá na sebe
do zrcadla, ale místo tváře vidí svou hlavu zezadu. Trik jsme vyřešili pomocí soustavy zrcadel,
z nichž jedno bylo vykryto sametem. Nebo ve
filmu Něco z Alenky měla Alenka na poli v exteriéru vlézt do šuplete. Natáčet toto v ateliéru by
nebyl problém, šlo by pro mě o rutinní věc.
Čtrnáct dní jsem si doslova lámal hlavu, jak to
udělat, pak mě napadla technika děleného obrazu, která byla pro mě běžnou záležitostí. A tak
bych mohl jmenovat další. Jsem hrdý, že jsem
nikdy nemusel kvůli trikům do barrandovského

v Peruci (okr. Louny).
■ Po maturitě odešel jako

■

■
■

■

■

■

filmový laborant do Zlína, od roku 1945 působil v pražském Krátkém filmu, nejdříve jako
asistent kamery, později jako samostatný
kameraman.
Natočil desítky dokumentárních, populárně-vědeckých, výukových a instrukčních filmů,
např. Petr Brandl, Mozartova Praha, Operativní léčení mitrální stenosy, Plicní resekce,
Chirurgické léčení varikosního syndromu,
Jícnové choroby, Anatomická náhrada kolenního kloubu, Poselství krásy, Johannes doktor
Faust, Nad oblaky, Poklad z Mahdie, Děti bez
lásky, Poslední trik pana Schwarzwaldea
a pana Edgara, J. S. Bach: Fantasia g-moll aj.
Na svém kontě má i dva celovečerní filmy:
Něco z Alenky a Lekce Faust.
Od 60. let přednášel na katedře kamery
na pražské FAMU a byl členem výběrových
komisí a porot na různých festivalech doma
i v zahraničí.
V roce 1968 získal vyznamenání Za vynikající
práci, v roce 1998 mu byla udělena Cena
Asociace českých kameramanů za celoživotní
dílo.
V roce 2008 vydal Národní filmový archiv jeho
životopisnou knihu V zajetí filmu (Vzpomínky
kameramana).
V roce 2011 mu udělil rektor Akademie
muzických umění Zlatou medaili AMU
za přínos české kinematografii a za jeho
dlouholetou pedagogickou činnost.
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MOST slavnostně uvedli do života ředitel TSK Ladislav Pivec, starosta městské
části Praha 4 Pavel Caldr, jeho 1. zástupce Jiří Bodenlos a náměstek primátora
Jiří Nouza (zleva).

Necelých sedm měsíců od zbourání starého mostu Ke Garážím přes Jižní
spojku byl koncem listopadu otevřen 86 metrů dlouhý most, který snese
zatížení těžkou kamionovou dopravou. Přispěje tak ke snížení hlukové
zátěže ve Spořilovské ulici. „Jedná se však bohužel pouze o dílčí opatření.
Systémovým řešením bude až výstavba Pražského okruhu mezi D1
a Běchovicemi, která je ale v režii státu,“ uvedl 1. zástupce starosty Jiří
Bodenlos (ČSSD), který společně se starostou Pavlem Caldrem a s dalšími
zástupci MČ Praha 4 a pražského magistrátu most slavnostně otevřel.
Technická správa komunikací zároveň zahájila přípravné práce na
doplnění protihlukových opatření k ochraně tzv. Spořilovského plácku.
Konkrétně se jedná o výstavbu protihlukového valu a stěny v úseku mezi
ulicí 5. května a ulicí Hlavní a po kolaudaci mostu Ke Garážím i protihlukové stěny přímo na něm. Pro oba projekty pražský magistrát v současnosti získává různá povolení. Pokud vše půjde hladce, zahájí práce
v průběhu příští stavební sezony.

KDO SE NEBÁL a řekl na pódiu třeba básničku, získal pěkný dárek.

Foto: Zdeněk Kříž

■ NOVÝ MOST UŽ SLOUŽÍ KAMIONŮM

■ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA POTĚŠILA DESÍTKY DĚTÍ
Mikuláš v doprovodu čerta a anděla přišel 3. prosince před Obchodní
centrum Arkády Pankrác, aby obdaroval hodné děti. Velkou mikulášskou
zábavu připravila MČ Praha 4 za finanční podpory Pražské teplárenské
a pohodové odpoledne plné her a dárků vyvrcholilo vystoupením hudební
skupiny Maxim Turbulenc.

DĚTI BYLY OBDAROVÁNY z rukou starosty Pavla
Caldra a jeho 1. zástupce Jiřího Bodenlose.

Foto: Zdeněk Kříž

SETKÁNÍ SE ZÚČASTNIL také válečný letec a čestný
občan MČ Praha 4 Jaroslav Hofrichter s manželkou.

■ POHÁDKOVÉ BYTOSTI
SE ROJILY V KC NOVODVORSKÁ
I v Kulturním centru Novodvorská proběhl
prosincový sraz dětí se zástupci pohádkových
bytostí, který pro naše nejmenší připravila MČ
Praha 4. Nechyběly soutěže, písničky a samozřejmě dárky.
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■ VÁLEČNÍ VETERÁNI A POLITIČTÍ
VĚZNI SE SEŠLI V NUSLÍCH
I letos v předvánočním čase MČ Praha 4 připravila setkání válečných veteránů a politických
vězňů ve Slavnostním sále Nuselské radnice.
Starosta Pavel Caldr všem přítomným popřál
příjemné vánoční svátky, úspěšný rok 2014 a
především zdraví a v uvolněné atmosféře poté
pokračovala zábava až do odpoledních hodin.
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rozhovoryzradnice
„PŘÍŠTÍ ROK PŘIBUDE PŘES 100 MÍST
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH,“
budovy do druhé, ve Švýcarsku malí školáci všude chodí
samostatně. Na druhou stranu, když k nám zavítali na
oplátku švýcarští kolegové, byli nadšeni z našeho školního
zázemí, především z jídelen. U nás do nich chodí 90 %
školáků, ve Švýcarsku pouze děti ze sociálně slabších
rodin.

říká zástupkyně starosty Ivana Staňková.
Jaký byl letošní rok v mateřských a základních školách? A bude MČ Praha 4
pokračovat v organizování seniorských aktivit i v roce 2014? O tom jsme si
popovídali se zástupkyní starosty Ivanou Staňkovou.
Pro mnoho městských částí je Achillovou patou
v oblasti školství nedostatečná kapacita
mateřských škol. Jak si stojí Praha 4?
Domnívám se, že patříme v této oblasti k premiantům
Prahy. Každoročně zvyšujeme kapacitu našich mateřských
škol v průměru o 100 míst, stejné číslo plánujeme i příští
rok. V letošním školním roce se nám podařilo umístit do
mateřinek všechny děti pracujících rodičů a navíc přibližně třetinu dětí, jejichž rodiče jsou doma na mateřské
dovolené. A ještě nám volná místa zbývají. Jejich přehled
eviduje náš odbor školství, na který se mohou zájemci
z řad rodičů obrátit. Ráda bych také připomněla, že jako
jedni z mála provozujeme na území Prahy i jesle.
Nelze volná místa v mateřských školách
komerčně zpoplatnit a nabídnout je třeba
Středočechům, kteří do Prahy 4 jezdí za prací?
Místa, která se v mateřských školách v průběhu roku
uvolní, nabízíme rodičům s trvalým pobytem na území

naší městské části, neboť podle zákona jsme povinni zajišťovat potřeby svých občanů. Navíc musíme rezervovat
několik volných míst pro děti, které se do naší městské
části společně s rodiči přistěhují, a zákon nám přikazuje
zajistit i v průběhu školního roku místo pro dítě v posledním roce před vstupem do základní školy. Volná místa pro
Středočechy v době, kdy je populační křivka ve vyšších
polohách, nemáme.
Ředitelé a ředitelky našich základních škol díky
grantu z projektu Česko-švýcarské spolupráce
navštívili letos dvakrát Curych a poznávali místní
školství. Co je nejvíce zaujalo?
Výměnná aktivita byla zaměřena na rozvoj spolupráce
a získávání poznatků v pedagogicko-výchovném procesu
a v práci školních psychologů. Naši delegaci překvapila
mnohem vyšší zodpovědnost kladená na místní děti již
od první třídy. Zatímco u nás pedagogové musí o přestávkách držet dozor a doprovázet děti třeba z jedné školní

V poslední době se hodně mluví o pronikání
návykových látek do základních škol. Zaregistrovali jste, že by se to dělo i ve školách zřizovaných MČ Praha 4?
Počet drogově závislých mladých lidí narůstá, to je
bohužel pravda. Ale Odbor školství MČ Praha 4 letos
nezaregistroval jediný podnět z našich škol, že by se něco
takového na školské půdě dělo. MČ Praha 4 prostřednictvím finančních příspěvků ze svého rozpočtu podporuje
preventivní projekty ve školách, o jejichž obsahu samostatně rozhodují ředitelé a ředitelky škol, a zřejmě jsou
velice úspěšné.
Budete mít na závěr dobrou zprávu i pro naše
seniory?
Mám. I přes snížené finanční prostředky od pražského
magistrátu se nám podařilo udržet oblíbené seniorské
aktivity, například počítačové kurzy, cvičení, plavenky
a pravidelná setkání na Novodvorské, a i nadále s nimi
v roce 2014 počítáme. Navíc vyhledáváme další, které
nejsou pro Prahu 4 finančně náročné. Tím se nabídka akcí
pro seniory rozšiřuje a účastní se jich nové tváře. Jsem
tomu velice ráda, protože víme, s jakými problémy se
senioři potýkají, a chceme jim alespoň částečně život
zpříjemnit a ulehčit.

„NÁVŠTĚVNÍCI ÚŘADU MOHOU NOVĚ VYUŽÍVAT VOLNĚ
PŘÍSTUPNOU WI-FI SÍŤ,“
informuje radní Martin Píša.
Hezký a především praktický vánoční dárek získají občané od Úřadu MČ
Praha 4. V jeho prostorách bude do konce roku zprovozněna bezplatná wi-fi
síť. „Volně přístupné internetové připojení pomůže návštěvníkům úřadu
ukrátit čas a umožní jim vyřídit si e-mailovou korespondenci, nebo získat ze zpravodajských
serverů aktuální informace,“ říká radní Martin Píša.
Jste zastáncem bezplatného přístupu k základním informacím prostřednictvím internetu.
Předpokládám, že wi-fi síť na našem úřadě
zapadá do vašeho konceptu vnímání internetu
jako informační dálnice volně přístupné pro
všechny…
Přesně tak, přístup ke stránkám veřejné správy, psaní
a odesílání e-mailů a zjišťování potřebných informací by
měli mít občané zdarma. Tuto moji vizi wi-fi síť naplní
a jsem rád, že se nám její projekt povedl dotáhnout ke
zdárnému konci.
V těsném sousedství úřadu sídlí poliklinika. Jak
je ošetřeno, že wi-fi síť nebude rušit lékařské
přístroje?
Technické zabezpečení jsme složitě a pečlivě vybírali,
a to právě s ohledem na bezpečnost. Mohu pacienty poli-

kliniky ubezpečit, že wi-fi síť je provozovaná certifikovanými přístroji z Evropské unie a její vlnové délky nebudou
rušit lékařské přístroje.
Bude mít wi-fi síť nějaká omezení?
Ano, jejím prostřednictvím si nestáhnete film, ani se
nepodíváte na mládeži nepřístupné stránky, ty budou
blokovány.
Plánujete v oblasti bezplatného internetu další
projekty?
Do konce volebního období chceme pokrýt wi-fi sítí
i některé parky. Začneme na Spořilově, na jaře budeme
pokračovat v parku Družby a výhledově i v parku Jezerka,
byť jsou zde složité majetkoprávní vztahy. Aby se celý projekt zlevnil, nezbytné síťové kabely se budou pokládat
současně s naplánovanými výkopovými pracemi.

Wi-fi síť by podle vašich předešlých výroků měla
pomoci i v boji proti zločinnosti…
To je pravda. Na základě požadavků státní a městské policie bude v ulicích Prahy 4 příští rok instalováno
pět kamer, které využijí naši wi-fi síť. Jejich prostřednictvím budou strážníci monitorovat situaci ve vytipovaných
lokalitách, např. v Nuselské ulici, a případně ihned
zakročí.
Díky získané dotaci z Evropské unie Praha 4
věnuje v březnu příštího roku našim občanům
500 kompostérů. Jaký je o ně zájem?
Po zveřejnění výzvy v Tučňáku se nám denně hlásí zájemci, což mě samozřejmě potěšilo. Je mojí prioritou, aby
se Praha 4 chovala ekologicky, a proto se snažím naší
městské části zajistit na tyto projekty dostatek evropských
financí. Jen musím upozornit, že kompostéry jsou určeny
pro zpracování bioodpadu výhradně na území Prahy 4
a lidé si je nemohou odvézt na chalupy a chaty. To je
podmínka Evropské unie a my ji musíme nejen dodržet,
ale budeme ji i kontrolovat.
Ale co když chci kompostér, ale o získanou
biomasu již nemám zájem?
Biomasa je obchodovatelná, můžete ji na volném trhu
prodat. Nebo někomu věnovat. Praha 4 ji ovšem vykupovat nebude a ani neplánujeme žádný centrálně řízený
odběr.
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■ KOORDINACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ
USNADŇUJE ŽIVOT OBČANŮM
V prostorách Nuselské radnice se sešli zástupci
radnice s investory liniových staveb, aby společně
ukončili sezonu výkopových prací a připravili
se na akce v roce 2014. „Smyslem našich schůzek
je především koordinace prací. Chceme společně
předejít zbytečnému omezování obyvatel v chůzi
po chodnících, narušení plynulosti silniční dopravy, ohrožení životního prostředí a tím i ke snížení
kvality života našich občanů,“ uvedl 1. zástupce
starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). Investory výkopových prací MČ Praha 4 prosí o zaslání přehledu
prací vždy s měsíčním předstihem (ideálně do 10.
dne předcházejícího měsíce), aby je bylo možné
zveřejnit v měsíčníku Tučňák. Kontaktní e-mail:
eva.simkova@praha4.cz. V e-mailu uveďte: název
akce (specifikace místa), investora, inženýrink,
termíny realizace, dopravní opatření a telefonický kontakt na osobu, která za akci zodpovídá.

www.praha4.cz

DŮM SE STARTOVACÍMI BYTY JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚN
Na začátku prosince proběhlo druhé veřejné losování o startovací
byty MČ Praha 4. O jeho průběhu informuje Olgerd Pukl, předseda
Komise pro bytovou politiku a zastupitel MČ Praha 4.
Již podruhé měli mladí zájemci
nejen z naší městské části možnost zúčastnit se veřejného losování o startovací
byty, které nabízí Praha 4. S jakým ohlasem?
Na úvod se vrátím malým shrnutím k prvnímu jarnímu losování. V nově opraveném objektu určeném
k pronájmu startovacích bytů na adrese Roztylské
nám. 2774/47 a 2775/48 má MČ Praha 4 k dispozici
43 bytových jednotek různých velikostí. V prvním kole
losování z přítomných 38 uchazečů, kteří splnili podmínky určené pravidly pro startovací byty, získalo
nájem v startovacím bytě 36 zájemců. Nebylo tedy
obsazeno 7 bytových jednotek, které byly nabídnuty
v druhém kole.
Do druhého doplňovacího, tzv. mikulášského kola,
se přihlásilo 18 žadatelů, z toho čtyři byli vyřazeni
pro nesplnění podmínek. K losování nakonec dorazilo
12 oprávněných žadatelů, kteří mohli získat sedm bytů
2+kk a 1+kk. Po druhém veřejném losování můžeme
konstatovat, že dům se startovacími byty je již zcela
obsazen.

Změnily se oproti prvnímu kolu podmínky pro
pronájem bytů?
Proti původně schváleným pravidlům pro pronájem
startovacích bytů byla před vyhlášením druhého kola
do pravidel zanesena jedna rozšiřující změna, a to i do
budoucna. Nově může podat žádost i rodič samoživitel. K této úpravě nás vedl fakt, že nám po prvním
losovacím kole zbyly neobsazené byty malé velikosti.
Původní pravidla řešila pouze pronájem pro mladé
páry splňující předepsaná kritéria – občan ČR, věk
18–35 let, manželé nebo nesezdaný pár s dítětem.
Dům se startovacími byty je plně obsazen.
Plánuje MČ Praha 4 v dohledné době výstavbu
dalšího?
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouvy startovacích
bytů jsou podle schválených pravidel uzavírány na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení až na 4 roky,
budou se startovací byty průběžně uvolňovat a nově
obsazovat. MČ Praha 4 v nejbližší době neplánuje přípravu dalšího objektu s režimem startovacích bytů.

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE V KOMPOSTOVÁNÍ
V Nuselské radnici se uskutečnilo vyhodnocení
školní soutěže v kompostování. V tomto již druhém
ročníku se posuzovaly písemné projekty, které dokumentovaly práce dětí a pedagogů v kompostování.
Prvním rokem byla hodnocena i struktura kompostu.
V soutěži nebylo poražených, každá zúčastněná
MŠ a ZŠ dostala dárek. Od Pražských služeb sedm
soutěžících dostalo kvalitní fotoaparáty, od EKO-KOMu
názorné pomůcky k třídění odpadů a od městské části
Praha 4 obdrželo dvanáct soutěžících dárkové balíčky.
Navíc městská část Praha 4 do soutěže věnovala
40 000 Kč.
Na 1. místě v kategorii vyhodnocení písemných
projektů kompostovacího procesu se umístila MŠ
K Podjezdu a ZŠ Křesomyslova. Zvláštní cenu za umělecké a literární pojetí projektu obdržela ZŠ Sdružení.
V hodnocení vzorku kompostu se na 1. místě umístily

Foto: Zdeněk Kříž

■ PRAHA 4 OPRAVILA HŘIŠŤĚ V ZŠ SDRUŽENÍ
Za více než dva a půl milionu korun zrekonstruovala městská část Praha 4 víceúčelové hřiště
u Základní školy Sdružení v Nuslích. I toto sportoviště bude, podobně jako další hřiště ve školských areálech, využíváno pro výuku a sportovní
aktivity žáků školy a v odpoledních hodinách
i širokou veřejností. „Je to již třetí hřiště, které
po zahájení školního roku 2013/2014 předáváme
školákům i veřejnosti,“ uvedl starosta Pavel
Caldr. „Jsem rád, že jsme v rozpočtu našli finanční prostředky na opravy a žáci i veřejnost nyní
dostávají kvalitní a hlavně bezpečné sportoviště.
Přeji všem, aby si nové sportoviště užili, a věřím,
že přispěje k čestnému sportovnímu zápolení
našich obyvatel a rozvoji sportovních aktivit
v Praze 4.“ Víceúčelové hřiště s rozměrem
22 metrů x 34 metrů má povrch z umělého
trávníku, je vybaveno ochrannými sítěmi
a obvodovým dřevěným mantinelem. Může být
využito pro tenis, volejbal a malý fotbal.
Stavební práce se uskutečnily v období od 7. října
do 20. listopadu 2013, zahrnovaly rekonstrukci
povrchu hřiště a jeho oplocení a městskou část
přišly na 2 410 034 Kč s DPH.

Nejlepším účastníkům kompostovací soutěže předával ceny 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos.
MŠ K Podjezdu, MŠ V Zápolí a ZŠ Na Chodovci.
Umístění ostatních najdete na www.praha4.cz.

Foto: ZZ Praha 4

ODDĚLENÍ FIREMNÍCH JESLÍ POMÁHÁ RODIČŮM PŘI NÁVRATU DO PRÁCE

Vznik firemních jeslí Úřadu MČ Praha 4 umožnil finanční příspěvek Evropského sociálního fondu.

STRANA 12

Oddělení firemních jeslí, jehož provoz je
finančně podpořen z Evropského sociálního
fondu, pomohlo od října 2012 do prosince 2013
celkem 30 rodičům, zaměstnancům Úřadu MČ
Praha 4 a jeho příspěvkových organizací, k návratu do práce po rodičovské dovolené nebo
k udržení jejich pracovního místa. „V tuto chvíli jsou firemní jesle plně obsazeny,“ sdělila
manažerka projektu Dana Zichová. Realizace
projektu potrvá do října 2014.
Projekt přináší výhody nejen pro zaměstnance městské části Praha 4, ale i pro její obyvatele. V rámci realizace projektu byly v létě

roku 2012 kompletně zrekonstruovány Jesle
Rabasova a rozšířeny o dvě nová oddělení.
Navíc díky speciálnímu oddělení firemních
jeslí zbývá kapacita dalších šesti oddělení Jeslí
Rabasova a Kotorská právě k umístění dětí
obyvatelů Prahy 4. Více podrobných informací
o provozu jeslí a realizaci projektu najdete na
www.zzpraha4.cz nebo www.praha4.cz.
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kultura/společnost
Křesomyslova 625,
Praha 4

Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
GALERIE:
TO JE MŮJ ŽIVOT
– výstava k 15. narozeninám Domova Sue Ryder
(výstava je prodloužena do 31. 1.)
Výstava vychází z kalendáře profesionální fotografky
Lucie Maršíkové. Ukazuje střípky z životních příběhů
dvanácti klientů Domova.

13. po
14. út
15. st
16. čt
17. pá
19. ne
20. po
21. út
22. st
23. čt
24. pá
25. so
27. po
28. út
29. st
30. čt

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

PRÁSKNI DO BOT
ŽENITBA
LÁSKY PANÍ KATTY
JEPPE Z VRŠKU
KOMEDIANTI
DARDA
PRÁSKNI DO BOT
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
CHARLEYOVA TETA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
JÁ, FRANCOIS VILLON
DARDA
DARDA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
KOMEDIANTI

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí najdete
i na hlavní straně

www.praha4.cz
pod záložkou Kalendář akcí.

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

8. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

5. ne

8., 15., 22., 29. st
10.00–11.00 hod.
SENIORFITNES – tělesná cvičení
Každá středa, vstupné: 30 Kč. Kontakt na e-mailu:
seniorfitnes@seznam.cz. Cvičebna Domova Sue Ryder.

8. st

20. po
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce i pravidelné srazy
korálkářek budou v lednu i únoru spojeny. Společně
se budou vytvářet babičky a dědečci do projektu
Babička Sue a dědeček Ryder aneb senioři na cestách a bižuterie pro dobročinné obchody. Registrace
na e-mailu: radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Restaurace
Michelský dvůr.

6. po

12. ne

13. po
15. st
16. čt
18. so

22. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.

19. ne

27.–28. po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.

21. út

20. po

22. st
26. ne
27. po

www.ceskydomov.cz

28. út
29. st

15.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
– pohádkový příběh
17.00–21.00 TŘÍKRÁLOVÁ SLAVNOST,
aneb sousedé sobě
19.30 VELKÁ NÁDHERA
– kinokavárna
15.00 PAST NA PTÁČKA
– pohádková rezervace,
hudební veselohra nejen pro děti
18.00 TOULAVÉ BOTY – Josef Bichler,
fotografie – vernisáž
19.30 SVĚTOVÁ VÁLKA Z
– kinokavárna
19.30 DRJ – TARTUFFE
– divadelní komedie
15.00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE – kinokavárna pro děti
15.00 LÍNÁ STRAŠIDLA
– veselá pohádka
20.00 MARSYAS 40 ROKŮ
– koncert
19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU
– tentokrát na téma Argentina
19.30 ROZBITÝ SVĚT – kinokavárna
15.00 LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA
ANKA – veselá pohádka
19.30 BESÍDKA 2014 – tradiční
představení divadla Sklep
19.30 BESÍDKA 2014
19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK – sklizeň
nejlepších plodů posledních let

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
14. út 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
15. st 19.30 NEVĚSTA – muzikál
16. čt 19.30 NERUŠIT, PROSÍM – činohra
17. pá 19.30 MY FAIR LADY – muzikál
18. so 15.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
21. út 19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra
22. st 19.30 PROUTNÍK POD PANTOFLEM
– činohra
23. čt 19.30 NEVĚSTA – muzikál
24. pá 19.30 JEPTIŠKY – muzikál, 70. repríza
25. so 15.00 BABIČKA – činohra
26. ne 15.00 DIVOTVORNÝ HRNEC – muzikál
28. út 19.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
29. st 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
30. čt 19.30 NEVĚSTA – muzikál
31. pá 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
18. so 19.30 PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
20. po 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– činohra
21. út 19.30 PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– činohra
22. st 19.30 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
23. čt 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
– činohra, ZADÁNO
28. út 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
29. st 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT
– činohra, 90. repríza
30. čt 19.30 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
31. pá 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra

PUTUJTE KNIŽNÍ
PRAHOU ON-LINE
Oddělení Pragensia Městské knihovny
Praha připravilo nové webové projekty.

• Praha v knihovně – Interaktivní mapa
zobrazuje body s více než 2000 tituly, které
se týkají daného místa. Kromě surfování po
mapě mohou zájemci využít i vyhledávání
podle místního názvu, ulice nebo objektu.
www.prahavknihovne.cz
• Literární mapa Prahy – Stránky nabízejí přístup do dvou literárních map Prahy
– historické a současné. Obě mapy jsou snahou propojit místa s autory, díly i literárními
institucemi působícími v Praze.
www.prahamestoliteratury.cz
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KALENDÁRIUMNALEDEN
koncert

Ne 5.
17.00 hod.

Út 7.
18.00–20.00 hod.

18.00 hod.

děti

rodina

sport

přednáška/beseda

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Vystoupí pěvecký sbor Gabriel. Vstupné dobrovolné. Kaple sv. Václava v Thomayerově
nemocnici.

MONTESSORI SEMINÁŘ PRO RODIČE
Na pravidelném setkání v prostorách školky 4medvědi vás (vzhledem k lednovým
zápisům do ZŠ) čeká aktuální téma „Příprava předškoláků pro zápis do ZŠ, porovnání
vzdělávacích postupů a pomůcek v Montessori MŠ a ZŠ“. Seminář vede ředitelka
Montessori centra 4medvědi a učitelka v Montessori třídě při ZŠ Sdružení Eva Houdková. Vstup na seminář je zdarma, rezervace nutná (na e-mail: eva@4medvedi.cz).
K semináři je možné zajistit i hlídání dětí (též nutno rezervovat), cena 3 „medvědí“
kredity nebo 120 Kč za hod. za dítě. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace
na info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. 4Medvědi.
DO TAJGY SEVERNÍHO MONGOLSKA
Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

Od čt 16.
9.45–10.45 hod.

17.30 hod.

Čt 9.
17.00 hod.

TIP!

18.00 hod.

KANADA
Přednášející: Jiří Lehejček. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

So 11.

MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE S DĚTMI
Prostřednictvím pracovny pro menší si mohou děti s rodiči vyzkoušet práci
s materiály v Montessori miniškolce. Děti pracují zejména s aktivitami praktického
života a originálními Montessori pomůckami pro smyslové rozlišování, rozvoj řeči
a pohybových dovedností. Děti od 3–6 let pracují s rodiči v prostoru velké třídy
Montessori školky, kde jsou originální Montessori pomůcky a materiály pro věkovou
skupinu 3–7 let. Pracovny vede Helena Kavanová. Cena 10 „medvědích“ kreditů za
290 Kč za 2 hod. Info na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na info@elaaga.cz
či tel.: 774 144 485. 4Medvědi.

9.30–11. 30 hod.

Od po 13.
8.00–10.00 hod.

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

15.00–21.00 hod.

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

Od út 14.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU FCE
Základním studijním materiálem Objective First Certificate, autoři: Annette Capel
a Wendy Sharp, Student’s book, vydavatelství: Cambridge (prosíme o její zakoupení);
cena za 22 lekcí včetně hlídání 3500 Kč (možno platit ve 2 splátkách); registrace
do 5. 1. na e-maily: mcrybicka@centrum.cz a czechsunshine@yahoo.com.
MC Rybička.

9.45–10.45 hod.

11.00–12.00 hod.

ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE
Anglická konverzace upper-intermediate do 10. 6. Cena za 22 lekcí včetně
hlídání dětí 2530 Kč (možno platit ve 2 splátkách). Registrace do 5. 1. na e-maily:
mcrybicka@centrum.cz a czechsunshine@yahoo.com. MC Rybička.

Od út 14.

MASÁŽE PRO TĚHOTNÉ
Termín rezervovat nejpozději 1 den předem na tel.: 608 339 401, Běla Chocová.
MC Rybička.

Út 14.

TOULKY ČESKOKRUMLOVSKEM
Přednášející: Mgr. Libor Drahoňovský. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

18.00 hod.

STRANA 14

výstavy

volný čas

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Angličtina pro mírně pokročilé s hlídáním dětí každý čtvrtek do 12. 6. Zaměřené na
gramatiku; cena za 20 lekcí včetně hlídání 2300 Kč (možno platit ve 2 splátkách);
registrace do 5. 1. na e-maily: mcrybicka@centrum.cz a czechsunshine@yahoo.com.
MC Rybička.
ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE
Anglická konverzace intermediate s hlídáním dětí každý čtvrtek do 12. 6. (kromě
1. a 8. 5.). Cena za 20 lekcí včetně hlídání 2300 Kč, (možno platit ve 2 splátkách);
registrace do 5. 1. na e-maily: mcrybicka@centrum.cz a czechsunshine@yahoo.com.
MC Rybička.

15.30–17.30 hod.

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

Čt 16.

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

AFRIKOU V SRDCI
Přednášející: Miroslav Škulina. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

NOVOROČNÍ KONCERT
Ve společenském sále Nuselské radnice vystoupí Rev. Dom. Jiří Kusý, nuselský
farář. Za varhanního doprovodu přednese Dvořákovy Biblické písně,
opus 99.

film

11.00–12.00 hod.

16.00 hod.

St 8.

tanec/ples

18.00 hod.

ART EDUKACE
Využití kulturních prostředků pro ochranářskou osvětu. Přednášející: Ing. Jiří Haleš.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

Pá 17.

ZIMNÍ VÝTVARNÁ A ČTENÁŘSKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
Povíme si, proč je vlastně dobré dětem číst a jaké knížky se pro jaký věk dětí
doporučují. Dostanete tipy, co pořídit do vaší domácí knihovničky a možná si i něco
hezkého přečteme. Souběžně bude během odpoledne probíhat zimní výtvarná dílna
– v několika zastaveních si uděláme různé jednoduché a nápadité drobnosti pro
potěšení. Setkání nad knížkami vede Jana Holcová, výtvarnou dílnu Zdenka Benešová.
Cena 8 „medvědích“ kreditů, 250 Kč za rodinu. Více na www.4medvedi.cz, e-mail:
info@elaaga.cz, na tel.: 774/ 144 485 nebo na FB. 4Medvědi.

16.00–18.00 hod.

Ne 19.
9.30–11.30 hod.

Út 21.
18.00 hod.

KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
S keramičkou Alžbětou Labounkovou (www.labounkova.cz) budete tentokrát vytvářet
talíře vtlačením do forem a přívěsky z vykrajovátek, vše za použití bílé hlíny. Spojujícím motivem může být srdíčko – pro ty z vás, co chtějí valentýnské téma pojmout
hezky a se vkusem. Pokud by si někdo chtěl vyzkoušet vytvořit talíř na hrnčířském
kruhu, bude to také možné. Výrobky budou pak do 14 dnů vypálené a k vyzvednutí.
Cena je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za dvojici (za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic. Více informací a fotky pro inspiraci najdete na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. 4Medvědi.
POZNEJTE PAMÁTNÉ A VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY
Přednášející: Ing. Aleš Rudl. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

18.00–20.00 hod.

HOMEOPATIE – NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI U DĚTÍ
Přijďte se inspirovat, jak léčit děti i jinak, než klasickou medicínou!
Dozvíte se, která homeopatika pořídit na rýmu, kašel, záněty středního ucha, atd.
Zkušená homeopatka poradí, jak postupovat v případě těchto onemocnění, i jaké jsou
výhody homeopatické léčby. Prostor bude i pro dotazy. Přednáší Marcela Garncarzová,
která má mnoho let vlastní poradnu klasické homeopatie a absolvovala odborná
studia a výcviky – Homeopatickou akademii, postgraduální výcvik na llen College of
Homeopathy ve Velké Británii, aj. Cena semináře: 6 „medvědích“ kreditů, 190 Kč.
Info na www.4medvedi.cz, na tel. 774 144 485
či na http://homeopatie-poradna.webnode.cz. 4Medvědi.
TIP!

Pá 24.

MINIDISKOTÉKA
Pro rodiče a děti do 4 let. Více informací na www.mcrybicka.com. MC Rybička.

10.00–12.00 hod.

16.00–17.00 hod.

HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU
Další z oblíbených setkání, která vede hudebník, učitel a výrobce hudebních nástrojů
Ivo Vrba. Tentokrát s vyprávěním „Jak se ukulele dostalo na Havaj“ – pohádka
o moři, bouřce a skákající bleše. Těšte se jako obvykle na perkuse, hraní, zpívání
a tancování…Hrát (si) budou děti i rodiče. Cena: 7 „medvědích“ kreditů, 180 Kč
(rodič + 1 dítě). Více na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na info@elaaga.cz
či tel.: 774 144 485. 4Medvědi.
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4
● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT
●

DVA NA KANAPI
Výborná konverzační komedie o tom, že žít po rozchodu ve stejném bytě nelze,
a to ani za předpokladu, že se byt rozdělí pomyslnou hranicí. O to pak více,
když si do bytu oba manželé přivedou nové partnery. Vše vyřeší vychytralý sluha.
Vstupné 120 Kč. Divadlo Bez hranic, Křesomyslova 14,
TIP!
e-mail: rezervace@dbz.cz. Více informací na www.dbz.cz.

Út 28.
19.30 hod.

Čt 30.
18.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD VYRAZÍ OPĚT K JEŽÍŠKOVI

Z NEPÁLU PO HEDVÁBNÉ STEZCE DO PRAHY
Přednášející: Markéta Pecková, David Rolc. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

KONTAKTY:
●
●

Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,
info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.

Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Info tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz • www.hobbycentrum4.cz
6. po 13.30–16.30 hod.
14. út

od 16.30 hod.

16. čt

14.00–18.00 hod.

20. po 13.30–16.30 hod.
25. so
30. čt 14.00–18.00 hod.
31. pá

8.00–17.00 hod.

TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU AMFORA
– slané překvapení aneb peču, pečeš, pečeme
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
Z VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ HOBBY CENTRA 4
VÝTVARNÁ DÍLNA V PAVILONU D – voňavé obrázky
– výroba obrázků z koření a semínek
TVOŘIVÁ DÍLNA V KLUBU AMFORA – výroba svíček
Jednodenní lyžařský výlet i pro začínající lyžaře a snowboardisty
VÝTVARNÁ DÍLNA V PAVILONU D – není had jako had
– práce s textilem a barvami
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V KLUBU AMFORA
– hry, soutěže, tvoření a sportování pro všechny kluky a holky, které nechtějí
sedět doma. Součástí je i společný oběd.

NÁBOR DĚTÍ NA JACHTING
Český Yacht Klub z Podolí, který v roce 2013 oslavil 120 let své činnosti, zve do svých řad nové členy, děti
a mládež. Jachting je sport provozovaný ve zdravém prostředí, zoceluje tělo i psychiku, učí ukázněnosti a odpovědnosti. V týdnu se trénuje na řece pod Vyšehradem, o víkendech se vyjíždí na závody a soustředění na jezerech. V zimě se udržuje kondice v tělocvičně.
Bližší informace poskytnou trenéři mládeže:
Optimist – jednoposádková loď pro děti 7–8 let:
Pavel Schwarz, tel.: 603 789 545
Cadet
– dvouposádková loď pro děti od 7 let:
Zdeněk Davídek, tel.: 605 471 564
RS Feva – dvouposádková loď pro děti a mládež od 8 let:
Josef Kába, tel.: 603 758 262
Další informace na www.cyk.cz.

VÁNOČNÍ MŠE A BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA NAROZENÍ P. MARIE – MICHLE
tel.: 241 485 428, www.michlehabrovka.cz
MICHLE – Baarova 23, Kostel Narození P. Marie
MŠE SV.: Út 24. 16.00 hod. (z vigilie Narození Páně) • St 25. 8.00 hod. (za svítání) • Čt 26. 8.00 hod. •
So 28. 17.30 hod. • Ne 29. 8.00 hod. (s obnovou manželských slíbu) • Út 31. 16.00 hod. • St 1. 8.00
hod. • Čt 2. 17.30 hod. • So 4. 17.30 hod. • Ne 5. 8.00 hod. • BETLÉM: „Vánoční sestava“ – jenom
od 24. 12. do 4. 1. – figurky se přidávají při mši sv. na Štědrý den (od 16.00 hod.). „Tříkrálová sestava“ –
od 5. 1. do 2. 2. „Tiché“ návštěvy a osobní modlitby 30 min. před každou mši; po mši je možné i zazpívat si
koledy. Mimo stanovených hodin návštěvy jsou možné po dohodě.
KRČ – U Habrovky 2, Kostel Sv. Františka z Assisi
MŠE SV.: St 25. 24.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod. ( „dětská“) • Čt 26. 9.00 hod. • Pá 27. 17.30 hod. •
Ne 29. 10.00 hod., 19.00 hod. (s obnovou manželských slíbu) • Po 30. 17.30 hod. • St 1. 10.00, 19.00
hod. • Pá 3. 17.30 hod. • Ne 5. 10.00 hod. • BETLÉM: od 5. 1. do 3. 3. Návštěvy a osobní tiché modlitby
30 min. před každou mši; po mši je možné i zazpívat si koledy.
HRADČANY: Průvod Tří Králů k Betlému – Ne 5. 1. 15.30 hod.

OSLAVTE NOVÝ ROK BĚŽECKÝM ZÁVODEM
V úterý 31. prosince ve 23.50 hod. bude odstartována poslední letošní sportovní akce – závod v běhu
(chůzi) na čtyřkilometrové trati v Centrálním parku MČ Praha 13. Vítěz a všichni účastníci jsou očekáváni v cíli
po půlnoci, tedy již v novém roce. Závod je zároveň zařazen do seriálu Běh METROPOLE, kdy každý
může svojí účastí podpořit domovskou městskou část v dlouhodobé soutěži o nejsportovnější část Prahy.
Na účastníky čeká originální účastnická medaile, symbolický přípitek šampaňským a vánočka.
Přihlášky elektronicky na: http://www.czechbigman.cz/prihlaska/beh-metropole do 27. 12. a do naplnění kapacity závodu 500 účastníků. Startovné 180 Kč, po 27. 12. platba hotově při prezentaci 230 Kč.
(red)

Tři králové i letos budou putovat
k Betlému.
Foto: archiv TK

Již po devatenácté vyjedou Tři králové na velbloudech, a to v neděli 5. ledna 2014 v 15.30 hod.
na Hradčanském náměstí. Po krátkém pozdravu
a požehnání arcibiskupa pražského Dominika Duky
půjdou v doprovodu svých pážat, vojáků Hradní
stráže, staročeského lidu a koledníků tříkrálové
sbírky k živému Betlému. Cestou se v Loretánské
ulici setkají s králem Herodem a od něj půjdou už
přímo k Betlému, který bude umístěn na Loretánské
náměstí. Tam se pokloní malému Ježíškovi a předají mu své dary, zlato, kadidlo a myrhu. Potom
předají své poselství všem přítomným, celému městu
a národu.
Závěrem se všichni, především děti, mohou se
Třemi králi i s malým Ježíškem pozdravit a předat
mu dárek, který následujícího dne, 6. ledna, bude
Třemi králi předán potřebným dětem. Dárky mohou
být například hračky (ne plyšové), knížky pro děti
a mládež, omalovánky, skicáky a různé spíše volnočasové školní nebo sportovní potřeby.
Organizátoři akce Občanské sdružení Mládež
Idente, Římskokatolická farnost v Michli, Arcidiecézní charita Praha a Arcibiskupství pražské srdečně
zvou všechny děti s rodiči, školáky s učiteli a vůbec
každého, kdo si cení dobré vůle, smyslu pro tajemství a lidské naděje.

PŘEHLED AKCÍ MC BALÓNEK
7. 1.

9.30 hod. PŘEDNÁŠKA – Fyziologický vývoj mozku u nejmenších dětí
a jeho správná stimulace – Vstup volný, zájemce prosíme o nahlášení
na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz
8. 1. 18.30–21.00 hod. VEČERNÍ DÍLNA PRO MAMINKY
(háčkování, háčkované dekorace, aplikace, zvířátka) – nutno hlásit předem
na e-mail: hanicca@centrum.cz
14. 1.
9.30 hod. UKÁZKOVÁ HODINA NOVÝCH KURZŮ PRO DĚTI
– Ostrov objevů – Námořníci – více info na webu MC. Nutno hlásit na e-mail:
mcbalonekpraha@seznam.cz. Vstup volný.
14. 1.
10.30 hod. UKÁZKOVÁ HODINA NOVÝCH KURZŮ PRO DĚTI
– Ostrov objevů – Kormidelníci – Více info na webu MC.
Nutno hlásit na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz – vstup volný
14. 1. 9.30–11.30 hod. SEMINÁŘ NA TÉMA: „Sladění rodinného a pracovního života“
– „Mateřská dovolená jako nová příležitost“ – Vstup zdarma,
nutno registrovat na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz – více info na webu MC.
21. 1.
OTEVÍRÁME NOVÉ KURZY PRO DĚTI – Ostrov objevů
– více info na webu MC
22. 1. 18.30–21.00 hod. VEČERNÍ DÍLNA PRO MAMINKY (háčkování, háčkované čepičky)
– nutno hlásit předem na e-mail: hanicca@centrum.cz
28. 1. 9.30–11.30 hod. SEMINÁŘ NA TÉMA: „Sladění rodinného a pracovního života“
– „Co dělat, abych neztratila kontakt se svou profesí“
– vstup zdarma, nutno registrovat na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
Více info na webu MC.
MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, www.mcbalonek.cz

ZA BETLÉMY DO TELČE, TŘEŠTĚ ČI BETLÉMSKÉ KAPLE
Český zahrádkářský svaz Praha 4 – Hodkovičky a Spolek českých betlemářů pořádají 11. ledna poznávací zájezd do Telče a Třeště. Na účastníky čeká prohlídka světově unikátních dřevěných třešťských betlémů v bytech
jejich majitelů. Velikost betlémů se pohybuje od 120 x 50 cm do 600 x 150 cm. Počet figurek na jednotlivých
betlémech je od 50 do 500! V Telči následuje prohlídka města a betlémů v muzeu a kostele. Cena 350 Kč,
odjezd je v 7.15 hod. Modřanská, rest. Černý kůň
a v 7.30 hod. Budějovická-poliklinika. Přihlášky:
Ing. Kolín, tel.: 602 413 421, 241 062 138,
e-mail:kolin@biomed.cas.cz.
Komu se nechce cestovat, může se vydat do
Betlémské kaple na vánoční výstavu. „Expozice je
stylizovanou procházkou českými pohádkami,
a vlastně i jejich oslavou, protože právě naše pohádkové příběhy patří díky své poetičnosti k těm
V Betlémské kapli je vystaven i betlém z ovčí- nejhezčím na světě,“ říká Ing. Blahoslav Lukavec
ho rouna.
Foto: archiv BL
z Prahy 4, hlavní autor a organizátor výstavy s více
než třicetiletou tradicí. Součástí výstavy je i mnoho betlémů ze dřeva, papíru, kovu i textilu i dalších materiálů.
Unikátní betlém vyřezal z lipového dřeva Jiří Lain z Abertam. K již dříve vytvořenému Týnskému chrámu
a Betlémské kapli letos přibyl Karlův most, chrám sv. Mikuláše a Hradčany. Mezi figurkami můžete hledat Jana
Nerudu, Vojtěcha Náprstka, Jana Husa, Rudolfa II., France Kafku a mnoho dalších slavných osobností, které se
v průběhu staletí starou Prahou procházely. Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hod., vyjma 24. a 31. 12.
(do 14 hod.) a 25. 12. a 1. 1. (od 13 hod.), až do 5. ledna. Více na www.vanocnivystava.cz.
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senioři
Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY: LEDEN–ÚNOR 2014
NÁZEV AKCE

DEN KONÁNÍ AKCE

MÍSTO KONÁNÍ AKCE

DEN VÝDEJE VSTUPENEK

PŘEDNÁŠKA HOUBY JAKO VÁŠEŇ 1
– „Jedovaté houby a možné záměny“ (50 míst)

14. 1.
od 10.00 hod.

MALÝ SÁL Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 1.

PŘEDNÁŠKA „JAK BÝT V KLIDU“
– význam relaxace jako pravidelné
součásti životního stylu (30 míst)

14. 1.
od 14.00 hod.

MALÝ SÁL Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 1.

ABY ZÁDA NEBOLELA
– ukázky cvičení na bolavá záda (15 míst)

16. 1. a 30. 1.
od 14.15 do 15.15 hod.

TĚLOCVIČNA ZŠ POLÁČKOVA,
Poláčkova 1067

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 1.

„POZNÁVÁME ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY A KULTURU“
– návštěva expozic v šesti historických objektech
(25 míst)

21. 1.
od 10.00 hod.

SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE V 9.45 HOD.
PŘED MAISELOVOU SYNAGOGOU,
Maiselova 10/63,
vstupné činí 88 Kč/osoba

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 1.

PŘEDNÁŠKA „CO NÁM ŘEKNE NÁŠ PODPIS
ANEB GRAFOLOGICKÉ MINIMUM“ (30 míst)

21. 1.
od 14.00 hod.

MALÝ SÁL Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 1.

NOVOROČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
„O POHÁR STAROSTY PRAHY 4“

23. 1.
od 14.00 hod.

ZŠ JÍLOVSKÁ
ul. Jílovská 1100

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 1.

VÝTVARNÉ DÍLNY – NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
SVATÍ CYRIL A METODĚJ. DĚJINY,TRADICE, ÚCTA.
– ateliér: starobylé způsoby psaní a iluminace (16 míst)

23. 1.
od 14.00 hod.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ,
U Milosrdných 17

přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 1.

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA
(2x 25 míst)

28. 1.
od 9.00 a od 14.00 hod.

SRAZ PŘED VCHODEM
DO NÁRODNÍHO DIVADLA

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

PŘEDNÁŠKA „JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ“
– (opakování akce – 40 míst)

28. 1.
od 14.00 do 15.30 hod.

SLAVNOSTNÍ SÁL Nuselské radnice,
Táborská 350, 3. patro

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

ORIENTÁLNÍ TANEC PRO ZAČÁTEČNICE
– ukázková lekce orientálního tance (20 míst)

28. 1.
od 14.30 do 15.30 hod.

MALÝ SÁL Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

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

4. 2.
od 14.00 hod.

MALÝ SÁL Nuselské radnice
Táborská 350, 3. patro

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

ÚNOR
4x OKÉNKEM DO HISTORIE
přednáška z cyklu Omyly a záhady české historie I
– „Jak to bylo s poklady a korunovačními klenoty“
(50 míst)

PESTRÁ NABÍDKA

VZDĚLÁVACÍCH
PŘEDNÁŠEK
Již od ledna 2014 připravuje MČ Praha 4 pro
své seniory několik zajímavých přednášek.
Vzhledem k velkému zájmu se bude opakovat
přednáška věnovaná trénování paměti (28. 1. od
14.00 hod.) a pokračování přednášek pro houbaře (14. 1. od 10.00 hod.). Zajímavou novinkou
bude přednáška věnovaná grafologii nebo-li
psychologii písma. Jedná se o psychodiagnostickou metodu, která pomáhá charakterizovat
člověka na základě rozboru jeho písemného
projevu. Chcete-li se dozvědět něco o grafologii
a poznat, co všechno se dá vyčíst z podpisu
významných osobností, určitě si nenechte tuto
přednášku 21. ledna ujít a včas se přihlaste.

NOVOROČNÍ ŠACHOVÝ

TURNAJ O POHÁR
STAROSTY PRAHY 4
Městská část Praha 4 zve na první ročník šachového turnaje O pohár starosty Prahy 4 s podtitulem „senioři vs junioři“. Turnaj se odehraje 23.
ledna od 14.00 hod. v ZŠ Jílovská. Oceněni budou
vítězové v kategorii žáků a seniorů, kteří společně
změří hráčské dovednosti v turnaji open, tempem
hry 2x 10 minut švýcarským systémem. Turnaj je
určen pouze pro seniory s dosaženým věkem nad
63 let a trvalým pobytem v MČ Praha 4. Přihlášky
na bezplatné seniorské lince 800 100 128 nebo
na lince 261 19 630, p. Valenta.

VYZKOUŠEJTE
SOBOTNÍ
CVIČENÍ S DĚTMI
Pravidelné setkávání dětí a (pra)rodičů s pohybovou aktivitou a hledáním možností, jak dítě zapojit
do pohybu v běžném životě, probíhá v Gymnáziu
Na Vítězné pláni.
Cílem je zapojit rodiny do dlouhodobého programu
léčby a prevence dětské obezity a cukrovky. Městská
část Praha 4 podporuje v rámci grantu tento projekt.
Děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 mají sobotní
cvičení zdarma, podmínkou je registrace s prokazatelností bydliště.
Termíny cvičení:
každou první sobotu v měsíci 4. 1., 1. 2., 1. 3.,
5. 4., 3. 5. a 7. 6. 2014 vždy od 9.00 do 11.30
hodin v Gymnáziu Na Vítězné (GVP), Na Vítězné
pláni 1160/1, Praha 4.
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senioři

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
MANŽELÉ
VĚRA A KAREL
PAZDEROVI z Michle

V lednu 2014 oslaví 90. narozeniny

MIROSLAV
ADAMEC
z Nuslí.
Všechno nejlepší,
hodně lásky,
zdraví a spokojenosti
přejí Eva, Edita a Josef.

oslaví 30. ledna 50 let
společného života.
Blahopřeje rodina a známí.

NABÍDKA SENIOR ORIENTÁLNÍ TANEC PRO SENIORKY – ZAČÁTEČNICE
HOBBY KLUBU
● Každý čtvrtek
9.30–11.00 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU LAHODNÉHO ČAJE
Senior Hobby klub. Info Lenka Jedková, tel.: 241 731
489, 602 507 510. Klub Amfora, Pujmanové 9. Zdarma.
● Každé úterý
10.00–11.00 hod.
TRÉNINK PAMĚTI
Info Alena Svobodová, tel.: 241 731 510, linka 32.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● Čt 9. 1.
9.30–11.00 hod.
SPOLEČENSKÉ DESKOVÉ HRY
Hry známé i neznámé v Klubu Amfora. Info Lenka
Jedková, tel.: 241 731 489, 602 507 510. Zdarma.
● Čt 16. 1.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA PRO SENIORY
Setkání s keramickou dílnou. Hobby centrum 4, keramická dílna v pavilonu B, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● Čt 23. 1.
10.00–11.30 hod.
VÝTVARNÝ KURZ PRO SENIORY
Technika akvarelu v Klubu Amfora. Vstup 40 Kč.
● Čt 30. 1.
STOLNÍ TENIS PRO SENIORY
Klub Amfora. Vstup zdarma.

9.30–11.00 hod.

Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora (Lenka Jedková, tel.:
241 731 489, 602 507 510).

SENIORWEB PŘINÁŠÍ
UŽITEČNÉ INFORMACE
Seniorský web na www.praha4.cz/seniorweb nabízí
všem seniorům, občanům MČ Praha 4, informace
o společenských aktivitách pro ně pořádaných městskou částí. Zároveň jsou zde odkazy na bezplatné
právní poradenství a bezplatnou linku pomoci.

Bezplatná informační linka
pro seniory 800 100 128
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„Pro všechny seniorky, které jsou ještě plné
energie a chtějí si vyzkoušet v našich krajích
netradiční styly tance, je určena ukázková
lekce orientálního tance, kterou pořádáme
28. ledna od 14.30 do 15.30 hod. v Nuselské
radnici,“ informuje zástupkyně starosty Ivana
Staňková a dodává: „Navíc všem dámám, které
by váhaly, chci říci, že se nám podařilo zajistit
pozitivní a trpělivou lektorku Vendulku
Pánkovou. Ta povede ukázkovou lekci s ohledem na to, že v jistém věku už prostě tělo
neslouží tak jak by mělo, ale samozřejmě vše
je o vašem odhodlání a chuti.“
Proč se věnovat orientálnímu tanci? Jedná

se pohybovou aktivitu přiměřenou věku, protože právě v seniorském věku oceníte pohybovou
nenáročnost na klouby. Je vhodný i pro ženy,
které jsou „prostorově výraznější“. Pomáhá
mírnit bolesti zad a díky pravidelnému tančení
zpevníte svaly pánevního dna a zmírníte například potíže s inkontinencí. Navíc si při tanci
báječně psychicky odpočinete a získáte nové
kamarádky.
Ukázkovou lekci pořádá MČ Praha 4 ve spolupráci s Centrem Tance, které je jednou
z mála tanečních škol v České republice, která
hostí nejvýraznější osobnosti světové taneční
scény, organizuje jejich semináře a workshopy.

POZNÁVÁME ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY A KULTURU
Židovské muzeum v Praze jako největší muzeum svého druhu v Evropě spravuje v oblasti
bývalého pražského ghetta několik objektů,
ve kterých jsou stálé expozice a které v rámci

V LEDNU
ANGLIČTINA PRO SENIORY
St 8. 1.
8.50 hod.
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA! – Tempo výuky v malých
skupinkách do 10 studentů je přizpůsobeno seniorům
a jejich znalostní úrovni. Možnost výběru pravidelného
kurzu v různých časech.

poznávání židovských památek a kultury
senioři mohou navštívit 21. ledna. Vstupné pro
seniory činí 88 Kč/osoba, přihlášky od 13. 1.
na bezplatné seniorské lince 800 100 128.

způsobit tak osnovu kurzu vašim požadavkům. Rozsah:
5x 120 min.
KAREL TEJKAL UVÁDÍ: PAVLÍNA FILIPOVSKÁ
St 15. 1.
15.00 hod.
Z cyklu pravidelných besed českého novináře, redaktora
a moderátora českého rozhlasu Karla Tejkala, tentokrát
se zpěvačkou a herečkou Pavlínou Filipovskou. Vstupné:
50 Kč.

UKÁZKOVÁ LEKCE TRÉNINKU PAMĚTI
Čt 9. 1.
11.45 hod.
Nejen tělo, ale i paměť a myšlení potřebuje trénink.
Zábavná forma, dobrá společnost.

ZAČÍNÁME S TABLETEM
27.–31. 1. každý den
16.30–18.30 hod.
Naučíte se základům práce s tabletem. Obsah: nastavení,
internet, e-mail, základy psaní, skype, fotoaparát, kalendář,
čtečka novin. Výuka probíhá na zapůjčených tabletech.
Rozsah: 5x 120 min.

VELKÝ OPAKOVACÍ KURZ PC
8.–22. 1., St a Po
16.30–18.30 hod.
Získáte jistotu opakováním nejdůležitějších témat. Ve
velkém se můžete lektora ptát na to, co vás zajímá a při-

Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech a přihlášení na tel.:
272 701 335 nebo na e-mailu info@elpida.cz.
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školství
ZÁPISY DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL SE BLÍŽÍ
Přinášíme informace o termínech dnů otevřených dveří a termínech zápisů dětí do prvních
tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2014/2015.
Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do
konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.

§ 36 odst. 2 – Povinná školní docházka se vztahuje na státní
občany České republiky a na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než
90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.

§ 36 odst. 4 – Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna
do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 36 odst. 3 – Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které
dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty

§ 36 odst. 5 – Žák plní povinnou školní docházku v základní
škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském
obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen
„spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka
jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou
než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost
řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.

§ 37 odst. 1 – Není-li dítě po dovršení šestého roku věku
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku.
§ 37 odst. 3 – Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné
školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní
vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy
se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu
prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné
školní docházky na následující školní rok.
§ 37 odst. 4 – Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci
dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo
v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat
že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Termíny zápisů a dnů otevřených dveří v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2014/2015
Základní škola

Ředitel

Termín zápisu

Den otevřených dveří

BÍTOVSKÁ

PaedDr. Michal Novák

20.–21. 1. 2014, 14–18 hod.

–

www.zsbitovska.cz, 261 261 887

Webové stránky, telefon

FILOSOFSKÁ

PaedDr. Václava Mašková

*15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

–

www.zsfilosofska.cz, 241 493 926

HORÁČKOVA

Mgr. Bc. Jana Libichová

15.–16. 1. 2014, 8–16 hod.

–

JEREMENKOVA

Mgr. René Čermák

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

První třída nanečisto
8. 1. 2014, 15.30–17 hod.

JÍLOVSKÁ

Mgr. Josef Smetana

28.–29. 1. 2014, 14–18 hod.

16. 1. 2014, 2. a 3. vyuč. hod. nebo 14–18 hod.
20. 5. 2014, 15–18 hod.

JIŽNÍ IV

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.
Náhradní zápis do přípravné třídy
5. 2. 2014, 14–18 hod.

Kdykoli po domluvě

www.zsjizni.cz, 272 763 368

KŘESOMYSLOVA

Mgr. Hana Holmanová

15.–16. 1. a 5. 2. 2014, 14–18 hod.

Kdykoli po domluvě

www.zskresomyslova.cz, 261 215 728

MENDÍKŮ

Mgr. Jitka Poková

16. 1. 2014, 14–18 hod.
17. 1. 2014, 14–17 hod.
Náhradní termín: 11. 2. 2014, 14–16 hod.

9. 1. 2014, 14–17 hod.

NA CHODOVCI

Mgr. Bc. Miloslav Ráž

15.–16. 1. 2014, 14–17.30 hod.
Náhradní termín: 10. 2. 2014, 15–17 hod.

–

NA LÍŠE

Mgr. Bc. Václav Hlinka

15.–16. 1. 2014
10. 2. 2014, 14–18 hod.

13. 1. 2014, 8–12 hod.
kdykoli po domluvě

www.zsnalise.cz, 241 480 693

NA PLANINĚ

Mgr. Filip Novák

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

8. 1. 2014, 8–11 hod.
kdykoli po domluvě

www.planina.cz, 241 445 041

NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ

Mgr. Josef Blecha

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.
6. 2. 2014, 14–17 hod.

8. 1. 2014, 7.50–16 hod.

OHRADNÍ

PaedDr. Marie Zimová

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

Kdykoli po domluvě
Školička kočičky Agáty pro předškoláky
18. 12. 2013, také ve 2. pololetí

PLAMÍNKOVÉ

Mgr. Ivan Tuček

15. 1. 2014, 14–18 hod.
6. 2. 2014. 14–17.30 hod.

9. 1. 2014, 9–14.30 hod.

www.horackova.cz, 261 225 848
www.zs-jeremenkova.cz, 244 001 211
www.zsjilovska.cz, 241 493 212

www.zsmendiku.cz, 261 214 006

www.zsnachodovci.cz, 272 011 881

www.zs-podoli.cz, 252 543 409
www.zs-ohradni.cz, 261 109 526

www.zsplaminkove.cz, tel.: 241 403 875

POLÁČKOVA

Ing. Bc. Daniela Schneider Valentová

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

9. 1. 2014, 16.30–17.30 hod.

SDRUŽENÍ

Mgr. Romana Mrázková

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.
12. 2. 2014, 14–18 hod.

–

www.zspolackova.cz, 241 442 259

ŠKOLA KAVČÍ HORY

Mgr. Helena Pondělíčková

6.–7. 2. 2014, 14–19 hod.

23. 1. 2014, 8–12 hod.
Přípravka pro prvňáčky
17. 12. 2013 a 7. 1., 21. 1. 2014, 15–15.45 hod.

www.ksidlisti.cz, 241 090 230

ŠKOLNÍ

Mgr. Jiří Vybíral

15.–16. 1. 2014, 15–18 hod.

8. 1. 2014, 8–10 hod.
Setkání učitelek s rodiči budoucích prvňáčků
Škola nanečisto
6. 1., 3. 2., 3. 3. a 7. 4. 2014
15.15–16 hod.

www.zsskolni.cz, 226 802 051

TÁBORSKÁ

PhDr. Bc. František Prokop

15.–16. 1. 2014, 13–19 hod.
28. 1. 2014, 14–17 hod.

8. 1. 2014, 9–16 hod.

U KRČSKÉHO LESA

Ing. Bc. Dagmar Malinová

15.–16. 1. 2014, 14–18 hod.

9. 1. 2014, 8–10 hod.
14–16 hod. – prohlídka školy

www.zssdruzeni.cz, 241 403 504

www.zstaborska.cz, 241 029 320
www.zsukrcskeholesa.cz, 241 713 229

*) Stejný termín pro oba objekty školy – Filosofská 3 a Jitřní 6, Praha 4.
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VZPOMÍNKA NA KINO KOSMOS
Kino Kosmos na Novodvorské je dlouhodobě uzavřeno a na jeho místě vznikne
relaxační centrum pro občany Prahy 4. Pojďme si proto zavzpomínat na dobu, kdy
kino vonělo novotou a jeho vedoucí byla VĚNCESLAVA DEZORTOVÁ.
V 70. letech bylo
v Praze přibližně 90
fungujících kin, jen
na Václavském náměstí jich vedle sebe existovalo devět.
Přesto to byla událost, když se na
vznikajícím sídlišti
na Novodvorské
postavilo v roce
1973 další pražské
kino, které bylo
VĚNCESLAVA DEZORTOVÁ
součástí nového
kulturního domu. „Dostala jsem nabídku stát se
vedoucí kina Kosmos, jenže dostavba se neustále protahovala. Nakrátko jsem se ocitla v dnes
již zaniklém kině Oddech, tenkrát nově opraveném. Teď v těch místech vede dálnice,“ vzpomíná Věnceslava Dezortová. Konečně došlo ke kolaudačnímu řízení, kulturní dům byl schválen,
ale v kině se našly tři velké nedostatky. „Dnes to
možná zní neuvěřitelně, ale z kina vedlo sedm
kanalizačních šachet, které nebyly nijak zajištěné. Když se policejní dobrovolníci do nich na
ulici spustili, jeden z mužů vylezl v pokladně...
Dalším nedostatkem byly nouzové východy,
dveře se otevíraly do sálu. A špatně bylo vyřešeno křížení konce řad a schodiště, byla tam
zhruba deseticentimetrová škvíra, kde by si
divák mohl vyvrtnout nohu.“

la do kina pány. Byl z toho průšvih a musela
jsem ji propustit.“
V Kosmosu se promítalo třikrát denně a ještě
o víkendu dopoledne pro děti. Někdy propukl
doslova boj o kopie kasovně úspěšných filmů,
protože Ústřední půjčovna filmů měla jako jediný distributor pro každý kraj jen jednu. „Když
jsme výjimečně potřebovali dvě kopie do Prahy,
museli jsme moc prosit. Přednost dostával většinou Blaník, to byla vlajková loď všech kin.“
A co se tehdy promítalo? Oproti současnosti
nebylo v nabídce mnoho amerických filmů,
a pokud ano, tak s velkým zpožděním od premiéry. Úspěšný muzikál West Side Story pražští
diváci viděli až 12 let po jeho uvedení do kin...
„Možná to příliš nevadilo, v tu dobu byly vynikající francouzské filmy s Louisem de Funèsem,
také italské filmy a české – například Jak utopit
doktora Mráčka, Tři oříšky pro Popelku či Noc
na Karlštejně. Ani polská produkce nebyla špatná,“ soudí Věnceslava Dezortová.

KVĚTEN A LISTOPAD
– PROBLÉMOVÉ MĚSÍCE
Sotva se v Kosmosu vychytaly všechny provozní zádrhele a dostal se do normálního provozu, obdržela Věnceslava Dezortová nabídku stát
se programovou vedoucí všech pražských kin.
„Až po nástupu do nové práce jsem si uvědomila, jak je náročné programovat přibližně sto

pražských kinosálů. Muselo se plnit mnoho požadavků a podle toho přizpůsobovat nasazování
filmů,“ vzpomíná. Především kina na Václavském náměstí musela vydělávat a dotovat ostatní. Dále bylo nutné dodržovat skladbu filmů
– 60 % socialistické a 40 % západní produkce.
A samostatnou kapitolou byly sovětské filmy.
„Z tohoto pohledu byly katastrofální měsíce
květen a listopad, kdy se to v měsíčních plánech
muselo jen červenat,“ říká Věnceslava Dezortová. Červenou propiskou se totiž vyznačovaly
sovětské filmy, zelenou západní a modrou české
filmy. Obyčejná tužka byla určena pro názvy
filmů z dalších socialistických zemí. „Kámen
úrazu byl i 21. srpen, museli jsme hlídat, aby
filmové názvy něco nepatřičného nepřipomínaly
a rozhodně nesměl být nasazen americký film.
Přesto jsme jednou měli průšvih, protože pro
dětské představení byl v kině na Smíchově
aprogramován snímek Obušku, z pytle ven!
A už nás někdo udal.“
Do mnohem většího problému se ovšem
dostal předchůdce Věnceslavy Dezortové,
který obdržel stranický příkaz, aby do programu
urychleně nasadil film, dokonce ve třech kopiích, Chruščov a Bulganin v Barmě. „Většina
kin hrála dva filmy týdně a po Praze tenkrát na
mnoha místech byly vylepovány velké plakáty
s programy kin. I stalo se, že u jednoho kina vyšlo: Chruščov a Bulganin v Barmě a hned pod
tím: Podvodníci na cestách... Mého předchůdce
zachránilo před vyhazovem jedině to, že byl jedním ze zakladatelů komunistické strany,“ loučí
se s úsměvem Věnceslava Dezortová.
Martin Dudek

Kolaudace – nekolaudace, po několika
týdnech zasáhl tehdejší ředitel Filmového podniku, který na vlastní odpovědnost povolil provoz kina. „Kosmos byl
koncipován jako premiérové kino na
úrovni Blaníku, Května nebo kina U hradeb. Odpovídalo tomu i vstupné, zatímco jinde stál lístek třeba 2 koruny, u nás
byla nejvyšší cena 17 korun. Provoz
jsme slavnostně rozjížděli českým filmem Akce Bororo, v hledišti seděli
hlavně političtí hlavouni. Aby byla premiéra úspěšná i z estetického hlediska,
přivezli nám dopoledne náklaďák plný
květin, kterými jsme obložili pódium.“
O personál kina se Věnceslava
Dezortová musela postarat sama, k ruce
dostala jen tři promítače. „Rozvěsila
jsem inzeráty po sídlišti Novodvorská
a nakonec si sestavila 13členný tým pokladních, uvaděček, šatnářek a uklízeček, vesměs samé důchodkyně. Jedinou
výjimkou byla šikovná mladá uklízečka,
matka tří dětí. Jenže si tajně v noci vodi-

Foto: Jovan Dezort

PROVOZ I BEZ KOLAUDACE

JEDEN Z MÁLA dochovaných snímků interiéru kina Kosmos. Mělo 17 řad a 390 míst a patřilo k pražským premiérovým kinům.
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Foto: Jan Svoboda

PŘIJĎTE SI PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO

JAKO SYMBOL míru a přátelství si mohou
vánoční světlo do svých domovů odnést i občané.

O Adventu skauti a skautky
z Prahy 4 předají starostovi
Pavlu Caldrovi vánoční plamínek, na radnici MČ Praha 4
Betlémské světlo donesou
23. prosince.
Zájemci si mohou vlastní
svíčku zapálit na Úřadu městské části (Antala Staška
2059/80b) v pondělí 23. prosince od 10 hodin v přízemí
budovy u informací.

TÝDEN SPORTU ZDARMA
OTEVŘE PRAŽANŮM DESÍTKY SPORTOVIŠŤ
Zabruslit si na hlavním stadionu hokejové Sparty, zahrát si squash, zacvičit ve
fitness či zdolat horolezeckou stěnu. Nabídka volně otevřených sportovišť v rámci
tradičního projektu Týden sportu zdarma je opět široká. Jednotlivá sportoviště
budou do projektu zapojena od středy 25. prosince do úterý 31. prosince 2013.
V případě některých sportovišť je vzhledem k jejich kapacitě vyžadována telefonická
či online rezervace. Přístup zdarma rovněž není vždy po celou jejich vánoční otevírací
dobu, ale jen ve vybraných dnech a hodinách. Kompletní harmonogram včetně online
rezervace bude k dispozici od 18. prosince na www.prahasportovni.cz.

BOJ O ZÁCHRANU
BRANICKÉHO DIVADLA POKRAČUJE
inscenací převážně komerčního založení a absence
výrazných divadelních počinů.“

BRANICKÉ DIVADLO zatím zůstává pro diváky uzavřeno.
Od ledna letošního roku vede městská část Praha 4
intenzivní boj o záchranu Branického divadla. Tomu
pražský magistrát odmítl poskytnout finanční grant na
jeho provoz a dlouholeté divadelní scéně hrozí, že
příští rok neoslaví 90 let existence…
Branické divadlo bylo každoročně finančně podporováno prostřednictvím Partnerství Hl. m. Prahy
v oblasti kultury a volného času. Změnou v systému
přidělování partnerství však nyní může využít pouze
grantový systém Hl. m. Prahy. Jeho žádost posoudila
15členná grantová komise a rozhodla se Branického
divadlo nepodpořit. V jejím zdůvodnění mj. stojí toto:
„Charakter stagiony, sloužící převážně komerčním
subjektům, problematický koncept fungování multifunkčního prostoru, problematická kvalita uváděných

STRANA 22

„Písemně jsem několikrát žádal bývalého primátora
Bohuslava Svobodu i současného Tomáše Hudečka
o finanční pomoc pro Branické divadlo. Většinou za ně
odpověděl radní pro kulturu Václav Novotný a jeho
názor, podpořený rozhodnutím grantové komise, rozhodně nesdílíme,“ říká starosta Pavel Caldr. „Praha 4
považuje Branické divadlo za kulturní subjekt, jehož
základním posláním je podpořit a udržet zachování
kulturních tradic v lokalitě. To si, myslím, plní na
výbornou. Proto jsme činnost divadla letos podpořili
ze svých zdrojů a zafinancovali jeho částečnou rekonstrukci. Ale magistrát má na branickou divadelní scénu
opačný názor a v podstatě nám diktuje, co se zde má
hrát a kdo má divadlo provozovat!“
Skutečně, v odpovědi radního Václava Novotného z 19. srpna 2013 je uvedeno: „(…) Stojí jistě za
zamyšlení prostory divadla pronajmout některému
z divadelních souborů – příjemců grantu bez vlastní
divadelní scény.“ Mezi řádky lze tak vyčíst, že pokud
by Občanské sdružení LETITIA – společnost pro rekonstrukci Branického divadla objekt předalo někomu
jinému, magistrátní peníze by se na jeho provoz našly… „S tímto postojem nesouhlasíme a i nadále se
stávajícím provozovatelem hledáme cesty, jak Branické
divadlo oživit,“ uzavírá starosta Pavel Caldr.

Foto: Martin Dudek

Foto: archiv

BUDETE DĚLAT DIVADLO!

FARÁŘ JIŘÍ KUSÝ zazpívá Dvořákovy Biblické písně,
opus 99.

V NUSELSKÉ RADNICI
ZAZPÍVÁ FARÁŘ
JIŘÍ P. KUSÝ
Ve čtvrtek 9. ledna se ve společenském sále
Nuselské radnice uskuteční Novoroční koncert,
na kterém od 17 hodin vystoupí nuselský farář
Rev. Dom. Jiří Kusý.
Bývalý emeritní sólista opery Divadla J. K. Tyla
v Plzni a nynější farář farnosti sv. Václava a sv.
Pankráce v Praze 4 přednese Dvořákovy Biblické
písně, opus 99. Vstup na koncert je zdarma.
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PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
V období Vánoc a Nového roku je upravena provozní doba Úřadu
městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4).
DEN

DATUM

PROVOZNÍ DOBA

pondělí

23. 12. 2013

Úřad MČ Praha 4 v plném provozu
(tj. od 8 do 18 hodin)

pátek

27. 12. 2013

Úřad MČ Praha 4 i informační centra
z technických důvodů uzavřena

úterý

31. 12. 2013

úřední den (náhradní za státní svátek),
Úřad MČ Praha 4 a informační centra otevřena
do 13 hodin s výjimkou pokladny

Pokladna bude 31. 12. 2013 uzavřena z důvodu inventury a otevřena bude
znovu 2. 1. 2014 od 10.00 hodin. Poplatky lze zaplatit na pobočkách bank
a České pošty, s. p.

Vedení MČ Praha 4 důrazně odmítá lživé spekulace Strany zelených
ohledně svěření pozemků na rohu Podolské a Jeremenkovy ulice do
vlastnictví městské části. „Dlouhodobě blokujeme snahu pražského
magistrátu prodat pozemky při Dvoreckém náměstí, abychom zabránili
plánované výstavbě bariérového polyfunkčního domu. K dosažení tohoto
cíle je proto nutné požádat magistrát o svěření pozemků,“ uvedl starosta
Pavel Caldr. Městská část v této lokalitě žádnou výstavbu neplánuje
a nechce. „Jako starosta zásadně nesouhlasím s demagogickým šířením
nepravdivých zpráv, které Strana zelených záměrně užívá k vyvolávání
neklidu a nejistoty našich obyvatel,“ uvedl Pavel Caldr.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOŠ KAVČÍ HORY
Škola Kavčí hory – Střední odborná škola služeb zve uchazeče
o studium na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 16. ledna.
Společné zahájení v 17 hodin, pak prohlídka školy. V případě, že vám
termín nevyhovuje, využijte možnost sjednat si telefonicky individuální
konzultaci – tel. č.: 241 090 230.

PŘED
ARKÁDAMI
SE JIŽ BRUSLÍ
ZIMNÍ LEDOVÉ KLUZIŠTĚ před obchodním centrem Arkády Pankrác je v provozu denně od 9 do 21 hodin až do 28. února 2014. Zabruslit si může každý
po uhrazení vstupného ve výši 50 Kč. V areálu kluziště je navíc připraveno
zázemí s občerstvením a půjčovnou bruslí.
Foto: Arkády Pankrác

Dne 30. listopadu 2013 by oslavila

paní BOŽENA MARKOVÁ
z Braníka 90 let.
Stále s láskou na ni vzpomínají manžel Václav
a dcery Alena a Marie s rodinami a ostatní přátelé.

SC-332388/01

PRAHA 4 ODMÍTÁ
VÝSTAVBU DOMU V PODOLÍ

PROVOZOVNA PRAHY 4
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 Pavla Caldra proběhl 4. ročník soutěže „Provozovna Prahy 4“, ve které občané svými hlasy
rozhodli o nejoblíbenějších provozovnách.
Nyní vám představujeme Café v podpalubí, které v kategorii HOSTINSKÝCH SLUŽEB získalo první místo.

SC-332408/01
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INZERCE

SC-332436/01

SC-331702/92

SC-321372/36

SC-322157/74

SC-321372/34

SC-330502/09
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KURZY
TENISU

SC-332472/01

SC-332420/01

INZERCE

Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

TRÉNINKY PŘÍMO V ZŠ!

do nově otevřené další ordinace

Leden 2014 – včasný zápis: sleva 20 %,
nebo raketa HEAD zdarma!

Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP(111), VOZP(201), OZP(207)
SC-332444/01

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

www.tallent.cz
Tel.: 603 527 172, 777 260 262, 224 815 871

SC-332455/01

PRONAJMU
GARÁŽ

v domě v Praze 4-Nuslích
u Jedličkova ústavu
a fotbalového hřiště Slavoj Vyšehrad.
Asi 2 min. chůze od Kongresového centra

Tel.: 241 410 250
SC-332410/01

SC-332397/01

ZAMĚŘENÍ, PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA
SC-332425/01

Lepení vinylových dílců, koberců, PVC, marmolea,
pokládka plovoucích podlah v Praze a okolí
SC-332401/01

+420 774 733 070 • kvalitni-podlahy@seznam.cz • www.mkpodlahy.cz

PĚKNOU ZDĚNOU

K PRONÁJMU

Mobil: 721 871 875

SERVIS PLASTOVÝCH OKEN
Okna je nutno jednou za dva roky seřídit
a promazat jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození.
Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti hmyzu.

Tel.: 608 820 930

Tel.: 601 236 957

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

E-mail: jirasek.servis@seznam.cz

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

SC-332409/01

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/01

Pod Děkankou 48, Praha 4

místnost 25–35 m2
na poradenství,
masáže a semináře

SC-332297/02

SC-331982/01

GARÁŽ
ELEKTRIKA, NOVÁ STŘECHA

SC-332467/01

HLEDÁM

SC-332402/01

PRONAJMU

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

SC-331676/04

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně

SC-332421/01

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
SC-332400/01

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-332365/01
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servis

Čas Vánoc je časem dárků a překvapení. Na
některé čeká pod stromečkem živý dáreček
– pejsek. Ten je podle občanského zákoníku
téměř 50 let považován za „věc“, od ledna 2014
díky novému občanskému zákoníku tomu tak
již nebude.
Chov psa však není pouze o zábavě, ale jeho
páni/paničky mají rovněž povinnosti. Jednou
z nich je uklízet psí exkrementy a pokud možno
pouštět psa na volno jen na vyhrazených plochách. Bohužel, to se často neděje, a dochází
pak k nepříjemným konfliktům. „Praze zcela
chybí pravidla pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích, například na ulicích, chodnících a v parcích. Jasně formulovaná pravidla
by mohla zamezit nežádoucímu kontaktu psa
s lidmi, s dalšími psy nebo s jinými zvířaty
a stanovila by povinnosti chovateli, respektive
držiteli psa,“ říká radní Lucie Michková (ODS)
a pokračuje: „Bezpečnost obyvatel a čistota,
to je hlavním cílem pravidel, která v Praze
postrádám.“
V listopadu bylo v evidenci chovatelů psů
vedené Magistrátem hl. m. Prahy evidováno
celkem 94 660 psů. Myslíte si, že by město mělo řešit problematiku volného pobíhání psů?

Foto: Pixmac

CHOV PSA PŘINÁŠÍ
RADOST I POVINNOSTI

DÍKY novému občanskému zákoníku již nebude pes
považován za věc.
Pokud ano, jakým způsobem? Jste-li držitelem
psa, venčíte ho na vodítku, nebo běhá volně?
Ohrozil vás, vašeho člena rodiny nebo známého
cizí pes? Vyhovují vám plochy pro volný pohyb
psů na území MČ Praha 4? Kterou plochu pro
volný pohyb psů nejraději navštěvujete a co na
této ploše postrádáte? Navštívili jste psí hřiště
u vodárny v Podolí? Vnímáte psí exkrementy
jako velký problém města?
Vaše odpovědi, podněty a nápady zašlete na
e-mail: lucie.michkova@praha4.cz nejpozději
do 31. 1. 2014.

PRAHA 4
VZDĚLÁVALA PĚSTOUNY
Změna legislativy v oblasti péče o děti přinesla nejen posílení role institutu náhradní rodinné péče, přinášející dětem šanci vyrůstat v rodinném prostředí namísto
ústavních zařízení, ale zároveň klade vysoké nároky na osoby, které jsou ochotny
tuto šanci naplnit.
Pěstouni jsou mimo jiné povinni zvyšovat
si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče
o dítě v rozsahu 24 hodin ročně, přičemž mají
právo na zprostředkování tohoto vzdělávání
od subjektu, s nímž uzavřeli o výkonu pěstounské péče dohodu, tj. zpravidla s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Zprostředkování vzdělávání se tak pro pracovníky oddělení sociální prevence sociálního odboru Úřadu
MČ Praha 4 stalo jednou z mnoha výzev, které
nová pravidla poskytování náhradní rodinné
péče přináší.

ZPĚTNÁ VAZBA BYLA OKAMŽITÁ
Jednou z preferovaných variant byla forma

víkendového školení spolu se zajištěním hlídání
dětí v jeho průběhu. První běh se uskutečnil ve
dnech 22.–24. 11. v blízkosti Lipenského jezera
v penzionu Vyhlídka v obci Přední Výtoň.
Většina zúčastněných osob vysoce ocenila
nejen osobu školitelky a obsahovou náplň
vzdělávacího programu, ale také doprovodný
program pro děti, v jehož rámci děti využily
bowlingové dráhy i stolní fotbal a pod dozorem
pracovníků občanského sdružení vyráběly
předměty spojené s vánoční tematikou. V neposlední řadě pěstouni také velmi kladně hodnotili
zájem pracovníků sociálního odboru městské
části Praha 4 a možnost bezprostředně sdělit
své dojmy a podněty.

V ÚNORU SE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NEPŘISTAVUJÍ!
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MČ PRAHA 4 – VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

LEDEN 2014
Stanoviště

Zavezení den

Pekárenská (pod svahem)
Pod Děkankou x Nad Spádem
Mikuláše z Husi
Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
Vavřenova
Pod Terebkou (nad schody)
Nad Pískovnou x Přechodní
Jeremenkova x Sitteho
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami 2
– u trafačky č. TS 5178
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Dálnicí č.1
Michelská x U Michelského mlýna
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
U Habrovky x U Krčské vodárny
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova (u garáží)
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I x Pacovská
Boleslavova x Božetěchova
Nad Lesním divadlem x Němčická
Pod Krčským lesem x V Jehličí
Vzdušná x Na Rovinách
Lukešova x Bohrova
Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Údolní)
Na Květnici
– u stanoviště tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Bítovská
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Psohlavců x Věkova
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

Hodina

02
02
02
03
03
03
03
06
06
06
07

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

07
07
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
10
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
21
21
21

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
28
28
28
29

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

29
29
30
30
30
31
31
31
31

16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
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info

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V listopadu a prosinci 2013 proběhlo na radnici v Nuslích opět vítání nových občánků městské
části Praha 4. Vítala členka Zastupitelstva městské části Praha 4 Věra Příhodová (ODS), poděkování za pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy Trojlístek, Mendíků a také Střední
škole Kavčí hory.
● Úterý 5. listopadu: Sára Procházková, Vanesa

Šedivá, Tomáš Novotný, David Jan Zach, Martin
Rezek, Marek Kaplan, Karolína Sosnová, Petr
Novák, Klaudie Kubíková, Alena Macurová
a Vendelín Mačák.
● Čtvrtek 7. listopadu: Zuzana Zicháčková,
Marie Michnová, Matyáš Procházka, Kristián
Randus, Rafael Mikula, Meda Bačíková,
Jáchym Novák, Adam Košina, Ondřej Benš, Lea
Weiglová, Ludmila Hřebíčková, Sofie Šůrová,
Kryštof Michalovič, Julie Špeciánová, Magdaléna
Jiříková a Oliver Jináš.

● Úterý 19. listopadu: Antonín Šimek, Pavel
Jakubů, Denisa Tomíšková, Linda Vávrová,
Vojtěch Rezek, Vanessa Bartáková, Marek Pohl,
Adéla Poláková, Casper George Sievest Eriksson,
Amálie Ševčíková, Daniel Kropík, Valentýna
Křížková, Vítek Ševčík a Lenka Gottwaldová.
● Čtvrtek 21. listopadu: Anna Pakostová, Lucie
Paloušová, Matouš Kejda, Filip Janeček, Emma
Bretschneiderová, Jakub Boudis, Eliška
Heřmanová, Eliška Bradáčová, Anna Gaubmannová, Alžběta Kůtová, Ema Škopková, Lukáš
Klíma, Sofie Machová, Matyáš Horský, Karel

VZPOMÍNKA NA
MOTOCYKLOVÉHO REPREZENTANTA
V listopadu 2013 zemřel ve věku 84 let
Oldřich Hameršmíd, vítěz motocyklové Šestidenní 1957 a 1959 a vítěz nejtěžšího silničního
vytrvalostního závodu Bol d’Or v roce 1955.
Oldřich Hameršmíd, dlouholetý obyvatel Lhotky, nastoupil do motocyklového světa krátce po
válce v roce 1946, kdy začal jeho celoživotní
vztah k Jawě. Práce ho bavila, byl plný nápadů
a sám přispěl k vylepšení několika typů motocyklů, které vítězily v motokrosech i v silničních
soutěžích.
Na přelomu šedesátých let byl na vrcholu
své kariéry. Vítězil na silnici i v terénech a sbíral
tituly mistra republiky. Stal se neodmyslitelnou
oporou československého týmu, který v Šestidenní, v soutěži o Stříbrnou vázu, zvítězil v roce 1957 ve Špindlerově Mlýně a v roce 1959
v Gottwaldově. V jistém protikladu s jeho „hlavní“ činností je jeden z největších úspěchů, který
nebyl u nás nikdy náležitě oceněn. Tím je vítěz-

ství v nejtěžším silničním vytrvalostním závodě
Bol d’Or ve Francii v roce 1955.
Jawě zůstal Oldřich Hameršmíd věrný po
celý život, několikrát ji propagoval například
v Indii. Byl oporou svému synovi, který převzal
po otci rodinnou štafetu a závodil v motokrosu.

Böhm, Kryšfof Valent, Miriam Danešová a Matěj
Röschl.
● Úterý 3. prosince: Daniela Šírová, Matěj
Skřivánek, Antonie Šuchmanová, Antonie
Bruthansová, Eliška Hartmanová, Viktorie
Reisingerová, Kilián Gabriel, Markéta Krejčí,
Terezie Houfková, Johana Kovalská, Tobias
Tomiczek, Ema Nettlová, Boris Nettl, Stella
Huclová, Lukáš Kadavý, Ctirad Růžička, Jáchym
Šmejkal, Samuel Levinský, Jiří Malec a Patrik
Vaculík.
● Čtvrtek 5. prosince: Agáta Krestová, Samuel
Zimmel, Aneta Anna Slavíčková, Vojtěch Fedor,
Michael Krátký, Lucie Přibíková, Denisa Brychová, Ela Šoulová, Adéla Fouňová, Daniel Beneš,
Vítězslav Jáchym, Emma Šimerdová, Anna
Kunzová a Marek Fikejs.
● V září ještě byli přivítáni: Jakub Novák
a Veronika Čermáková.
Veronika Sekyrová, odbor kancelář starosty

KOLAUDACE ODBOČKY
PROBĚHNE JEŠTĚ LETOS
Nová silniční odbočka k plaveckému
stadionu v Podolí, která zkrátí motoristům cestu, nebyla v době uzávěrky
Tučňáka ještě zprovozněna.
„Závěrečná kontrola stavby sice proběhla,
ale byly zjištěny nedostatky, na jejichž odstranění se pracuje,“ informuje 1. zástupce
Jiří Bodenlos (ČSSD). „Pražský magistrát
chtěl původně stavbu zakonzervovat a pokračovat v ní příští rok, ale toto rozhodnutí
se mi podařilo zvrátit. Doufám, že nedostatky budou odstraněny během prosince a pak
již bude vydán souhlas s užíváním stavby.“

Foto: archiv

TERMÍNY MOBILNÍ
OBCHODNÍ KANCELÁŘE
Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ
Praha 4 nabízí odběratelům zemního plynu tzv.
„mobilní obchodní kancelář“. Jejím prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před školním objektem v Jitřní č. 185.
Termíny přistavení (vždy od 8 do 12 hod.):
10. ledna, 14. února, 21. března, 25. dubna
a 30. května. Bližší informace na tel. číslech:
267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
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životškol
ZŠ OHRADNÍ
Foto: ZŠ Ohradní

POMOHLA NEMOCNICI

Soutěže o nejlepší bramborový salát se zúčastnilo
22 školních týmů.
Začátkem prosince se v ZŠ Ohradní uskutečnila soutěž o nejlepší vánoční bramborový
salát. Kvalitu ohodnotila osmičlenná odborná
porota v čele s ředitelem výroby a technologie
společnosti Sodexo Martinem Kudlíkem. Ten
věnoval výhercům jednodenní kurz vaření v kuchařském studiu. Za I. stupeň si odnesl výhru
tým zástupkyně Smažíkové ve složení Tereza
Kučerová, Martin Smažík, Michal Král z 2.A.
Na II. stupni zvítězil tým učitelky Hlaváčkové
ve složení Matěj Kolář, Kateřina Budínská,
Simona Dotlačilová z 9.A.
Odpoledne škola uspořádala adventní prodejní trh. Byl krásný a hlavně plný nakupujících. Obrovské poděkování patří všem dětem,
rodičům, pedagogům, zaměstnancům školy
a hostům, protože díky nim se podařilo vybrat
40 000 Kč. A protože ZŠ Ohradní pomáhá často
a ráda, věnuje částku 10 000 Kč Klinice dětského a dorostového lékařství VFN. Druhou část
výtěžku si užijí žáci ZŠ Ohradní i s rodiči na
plánované jarní akci.

PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ V ZŠ POLÁČKOVA
V rámci projektového dne zaměřeného na
prevenci rizikového chování vystoupil před
žáky ZŠ Poláčkova zpěvák a textař romského
původu Radoslav „Gipsy“ Banga. Pořad s názvem „Když chceš, tak to dokážeš“ zhlédlo
110 žáků z prvního i druhého stupně. Jeho
osobní příběh a zkušenosti na děti velmi zapůsobily. Zde jsou slova žáků čtvrtých a pátých
tříd: „Moc mi to pomohlo proto, abych mohl
překonat své překážky. Na jeho rady nikdy
nezapomenu. Pořad mi dal odvahu, abych se
začal snažit a bojoval s problémy.“

Zpěvák a textař Radoslav Banga besedoval se žáky
ZŠ Poláčkova.
Foto: ZŠ Poláčkova
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Foto: ZŠ U Krčského lesa

FLORBALISTKY ZŠ U KRČSKÉHO LESA

JSOU V PRAZE 4 NEJLEPŠÍ
Děvčata ze Základní školy U Krčského lesa během dvoudenního turnaje ve florbalu nepoznaly
hořkost porážky. Do finálového dne postoupily z prvního místa a v dramatickém finále vybojovaly
zlato. V celopražském florbalovém turnaji Poprask tak budou reprezentovat naši městskou část.

ŠKOLÁCI Z KAVČÍCH HOR VYSVĚTLUJÍ
DĚTSKÁ PRÁVA
Škola Kavčí hory se v tomto školním roce
zapojila do mezinárodního projektu Světová
škola. Žáci si jako téma projektu vybrali Dětská
práva a v pondělí 18. listopadu jej zahájili
v Mateřské škole Kaplická. Děti na základě
zhlédnutého krátkého filmu diskutovaly o dětských právech a povinnostech. Každý účastník
si na závěr odnesl Slabikář dětských práv, který
obsahuje dětská práva v psané i v kreslené
podobě. Se slabikářem budou dále děti pracovat
v průběhu celého školního roku.

Foto: ZŠKH

DĚTI SE PROSTŘEDNICTVÍM SLABIKÁŘE učí o svých
právech.

KDO ZVÍTĚZIL V PĚVECKÉ SOUTĚŽI?
Již podruhé se pod stropem Kulturního centra Novodvorská rozjasnilo nebe plné mladých hvězd.
Městská část Praha 4 připravila pro své zřizované základní školy druhý ročník pěvecké soutěže Hvězdné
nebe Prahy 4. Do soutěže se přihlásilo na 40 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V porotě zasedl zpěvák Martin Maxa, zástupkyně starosty městské části Praha 4 Ivana Staňková, vedoucí odboru školství a kultury Jana Ságlová a pracovník odboru školství a kultury Michal Valenta.

VÝSLEDKY:
1. kategorie (1.–5. třída)

2. kategorie (6.–9. třída)

1. místo:

1. místo:

Malkovská Simona
(Škola Kavčí hory)
Součková Mariana
(Škola Kavčí hory)
Zikanová Sára
(Škola Kavčí hory)
2. místo:
Hrudová Lucie
(ZŠ Sdružení)
3. místo:
Hubičková Kateřina
(ZŠ U Krčského lesa)
• Zvláštní ocenění za umělecký dojem si odnesla
Klára Němcová ze ZŠ Mendíků.

Ondičová Terezie
(ZŠ U Krčského lesa)
2. místo:
Stýblová Veronika
(ZŠ Jeremenkova)
3. místo:
Figarová Kateřina
(ZŠ Nedvědovo náměstí)
• Zvláštní ocenění za umělecký dojem
si odnesli Miloš Kohlmann
a Karel Vejvoda
ze ZŠ Mendíků.
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NAUČTE SE LÉPE
ROZUMĚT ŽIVÉ PŘÍRODĚ
a pozornosti, ta jim ale nikdy nenahradí rodičovskou péči.
Zajímá vás, co se děje v noci za vašimi okny,
když v klidu spíte? Na to vám odpoví třetí program Noční život. Dozvíte se, jak žijí sovy, netopýři, ježci a ostatní noční živočichové.
Jak dostat život na svou zahradu, o tom je
čtvrtý program Živá zahrada. Ochránci poradí,
jak zahradu uzpůsobit, aby se volně žijícím
živočichům líbila a aby v ní nalezli dostatek
potravy. Představí vám různé typy budek, krmítek a dalších prvků, které volně žijící živočichy
do vaší zahrady spolehlivě nalákají.
Pátý program Včela základ života připomíná
důležitost včel v naší přírodě. Uvidíte, jak včely
žijí i jak je můžeme v přírodě podporovat.
Dozvíte se zajímavosti o včelařském řemesle
a čeká vás ukázka základů
včelaření ve městě i na venkově.
Dům ochránců přírody má
k dispozici také pozorovací úl,
kde je možné vidět život včel
přímo v praxi.
Délka programů je 45 minut
pro děti a mládež (základní
a střední školy) a 60 minut pro
dospělé.
V případě zájmu kontaktujte
Dům ochránců přírody – tel. č.:
Programy mohou být prezentovány nejen v ekocentru Domu ochránců 774 155 155, nebo napište na
přírody, ale i ve školách, domovech důchodců nebo v jiných prostorách. e-mail: info@csop.cz.
Foto: DOP

Největším rizikem pro volně žijící zvířata
ve městech je lidská neznalost. Proto Dům
ochránců přírody v Michli přišel za finančního
přispění MČ Praha 4 s výukovým programem
a učí děti i seniory poznávat faunu jejich okolí.
V současnosti si mohou zájemci vybrat z pěti
programů.
První, nazvaný Divočina ve městě, představí
všechny divoce žijící zvířata v metropoli.
Dozvíte se, v jakých lokalitách žijí a co je nejvíc
ohrožuje. Navíc se s vámi pracovníci Pražské
zvířecí záchranky podělí o své zkušenosti se
záchranou zraněných živočichů.
Název druhého programu Mláďata – potřebují naši pomoc? je více než výmluvný. Mnoho
mláďat totiž úplně zbytečně končí v záchranných stanicích, kde se jim sice dostane péče

SOUTĚŽTE A VYHRAJTE
TŘI DÁRKOVÉ POUKAZY
DO SUPERSTORE DBK
Dvě patra dárků a dekorací v Superstore v obchodním
centru DBK Budějovická nabízejí největší výběr
designových bytových doplňků v Praze. Superstore
se zaměřuje na dekorace, bytový textil, kuchyňské
příslušenství, lampy, sklo, nádobí, porcelán a drobný
nábytek. Superstore byl otevřen před dvěma lety
ve 4. a 5. patře obchodního centra DBK Budějovická,
které se tak vrátilo k tradici bytové kultury. Více
informací na www.superstoredbk.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce byl slavnostně otevřen
Dům bytové kultury?
Nápověda na www.dbkpraha.cz
Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč vyhrává 15., 30.
a 45. správná odpověď zaslaná do 15. ledna 2014
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA: (správná odpověď A – 100 Kč): Květa Holmanová, Lenka Vinšová,
Michaela Bogschová, A. Švejdová a Jana Chybová.
Gratulujeme!

PRÁCI A PÉČI O DĚTI SLADÍTE V BABY OFFICE
Pokud se potýkáte s obtížemi, jak skloubit osobní a pracovní realizaci, zvažujete podnikání při rodičovské dovolené, nebo si chcete rozšířit
své znalosti a schopnosti, pak byste neměli přehlédnout projekt Baby
Office, který byl otevřen v Michli.

UZAVÍRKA KNIHOVNY

PRODLOUŽENA
V pobočce Městské knihovny Praha sídlící
v Kulturním centru Novodvorská, která je nyní
dočasně uzavřena, probíhá výměna podlah, renovace spojení jednotlivých prostorů i modernizace interiéru. Po začátku stavebních prací se
však zjistilo, že stav betonové podlahy je havarijní a také stav střechy není ideální a do objektu zatéká. Odhalené problémy znamenají nečekané zdržení v plánovaném otevření knihovny,
které se uskuteční nejdříve na začátku dubna
2014.
Služby knihovny bude nahrazovat pojízdná
knihovna Oskar s přistavením před KC Novodvorská každou středu od 14.00 do 17.00 hodin.

Jeho cílem je podpořit aktivní rodiče s malými dětmi a umožnit
jim profesní realizaci. Díky dotacím z EU nabízí rodičům zdarma prostory sdílené kanceláře a jejich dětem program v miniškolce, to vše pod
jednou střechou. Podrobnosti najdete na www.babyoffice.cz.

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4:

nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510
• Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.
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