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slovostarosty
listopadové ustanovující zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 4 zvolilo v tajné volbě nové
vedení radnice, které bude mít zásadní vliv na
rozvoj a život Prahy 4 v následujících čtyřech
letech. Tomuto aktu předcházely komunální
volby, ve kterých jste se vy, občané – voliči,
vyjádřili pro změnu stylu řízení největší městské
části naší metropole.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,

Pro následující období 2015 až 2018 jsme si
proto vytkli celou řadu úkolů. Především
umožníme veřejnosti účast na jednání radničních
výborů a komisí podle jednacího řádu, protože
transparentnost je jedním z nejdůležitějších
stavebních prvků demokracie. Dále chceme
zavést víceleté granty, které dají našim
neziskovým, sportovním a dalším organizacím
větší pocit jistoty do budoucnosti. Vhodným
způsobem navýšíme kapacitu mateřských škol
i místa v domech pro seniory. Zrevitalizujeme
a otevřeme koupaliště Lhotka, podpoříme

humanizaci Severojižní magistrály a prosadíme
opatření v oblasti životního prostředí a ochrany
před hlukem. Rovněž navrhneme razantní
snížení počtu provozoven hazardu a vyhlásíme
referendum o nulové toleranci hazardu na území
Prahy 4.
To byl jen stručný výčet našich cílů, které
vám budeme postupně představovat i na
stránkách časopisu Tučňák. Těším se na
spolupráci jak s nově zvolenými zastupiteli
a zastupitelkami, tak se všemi, kdo již mají
zkušenosti z předešlých volebních období.
V diskusi napříč politickým spektrem
a zejména ve spolupráci s veřejností můžeme
zajistit vysokou kvalitu života všech obyvatel
naší městské části. Závěrem mi dovolte popřát
vám krásné vánoční svátky a úspěšný vstup
do roku 2015.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Obsah
4

Každý z nás má na dobu „sametové revoluce“ vlastní
vzpomínku a názor. Listopadové dny roku 1989
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55, 2000 a 18. Tato čísla symbolizují dosavadní
novinářskou a spisovatelskou práci občana Prahy 4
Rudolfa Křesťana (71), známého fejetonisty, současného
spolupracovníka Literárních novin i Českého rozhlasu
a bývalého dlouholetého redaktora dnes již zaniklého
týdeníku Mladý svět. Co uvedená čísla konkrétně
znamenají?
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I v letošním roce se na území naší městské části
uskuteční řada předvánočních akcí. Skauti přivezou
do prostor úřadu Betlémské světlo, z nádraží v Braníku
se vydají po železničních kolejích mikulášské jízdy a ve
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stránkami knihy, která unikátně propojuje vaše
vzpomínky s trénováním paměti.
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Hned tři předvánoční koncerty stálic naší hudební
scény připravilo Kulturní centrum Novodvorská.
V prosinci se na pódiu nejprve představí Radka Fišarová
s koncertem vzdávající hold francouzské zpěvačce
Edith Piaf, poté Bára Basiková během svého vystoupení
přizve ke společnému koncertování děti z MŠ Němčická
a tři dny před Štědrým dnem posluchače potěší i pobaví
Jakub Smolík.
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V příštím roce si připomeneme 70. výročí ukončení
druhé světové války. Jedním z těch, kteří přišli při
nacistickém běsnění o svoje nejbližší, byl i právník
a spisovatel Josef Bor, který žil a pracoval v Doudově
ulici. Pěvecké sbory Prážata a Resonance oslavily kulatá
jubilea.
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Projekt Domácí chůva zajistil bezplatné hlídání dětí více
než 150 rodinám. Zbytečná krutost – na Novodvorské
někdo střílí po havranech! V azylovém domě Rosa se
uskutečnila dýňová oslava pro oběti domácího násilí
a jejich děti.
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téma

(PO)LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI PROBÍHALY
POD TAKTOVKOU OBČANSKÉHO FÓRA
Foto: ČTK

Každý z nás má na dobu „sametové revoluce“, od které letos uplynulo 25 let, vlastní vzpomínky a možná trochu jiný názor. Listopadové
dny roku 1989 ale znamenaly pro všechny obyvatele tehdejšího Československa změnu života,
někdy i radikální změnu zaměstnání, občas dokonce i mezilidských vztahů. Byla to změna, byl
to zlom, předěl mezi svobodou a nesvobodou,
totalitou a demokracií. S odstupem času je
zvláštní, jak rychle lidé zapomínají na nesvobodu, která tu panovala do roku 1989.
17. listopad 1989 byl historickou událostí
i v Praze 4. Do té doby stereotypní život největšího pražského obvodu s 360 tisíci obyvateli
plynul tak jako jinde. Byl řízen komunistickým
předsedou Obvodního národního výboru
(ONV), symbolickou samosprávu představovalo
189 převážně komunistických poslanců, mezi
nimiž bylo více méně do počtu několik členů
Československé strany lidové (ČSL), České strany socialistické (ČSS) a bezpartijních.
Od konce roku 1989 vzniklo v Praze 4 přes 40

17.

místních sdružení Občanského fóra (OF), v nichž bylo registrováno asi 100 tisíc občanů s vůlí
a odhodláním podílet se na vzniku čehosi nového. V čele OF v Praze 4 byla tzv. Rada OF, která
byla složena ze zástupců (mluvčích) z místních
sdružení OF. Podomácku se množily tolik potřebné informace občanům – výzvy, oznámení
o konání diskusních fór, články z novin, plakáty
a mnohé další. Mezi hlavní úkoly patřila kooptace nových poslanců za OF do Obvodního národního výboru. Připravovala se volební kampaň
prvních svobodných voleb do parlamentu
a později komunální volby.

(Čerpáno z publikace: Kniha o Praze 4, vyd. MILPO 1996)
Foto: ČTK

ZAHÁJENY
ZÁKLADNÍ KROKY PRIVATIZACE
Do komunálních voleb v listopadu 1990 byl
schválen rozhodující zákon o obcích, proto se
již nevolilo do Obvodního národního výboru
Prahy 4, ale do Obvodního Zastupitelstva městské části Praha 4, které vzniklo oddělením
Prahy 11, Prahy 12, Libuše, Kunratic a Šeberova
(tehdy tato území byla součástí Prahy 4). Počet
obyvatel se snížil na cca 145 tisíc, přesto byla
a je i dnes Praha 4 největším pražským obvodem.
V těchto prvních svobodných komunálních
volbách se v Praze 4 projevila více než šedesátiprocentní převaha Občanského fóra. Bylo zvoleno 70 členů obvodního zastupitelstva (za OF 42
členů), z něhož vzešla třináctičlenná obvodní
rada v čele s prvním polistopadovým starostou

LISTOPAD – VÝZNAMNÝ MEZNÍK
V ŽIVOTĚ ČESKÉHO NÁRODA

Redakce měsíčníku Tučňák se zeptala čtyř čestných občanů naší městské části
na jejich vzpomínky na (před)listopadové období 1989 i na jejich spokojenost
s následným vývojem naší republiky.
IVAN KLÍMA, spisovatel
1. Systém před 17. listopadem měl mnoho různých období. Byl to totalitní režim
už svou podstatou, nicméně nelze dělat
rovnítko mezi totalitou padesátých let,
„oblevou“ let šedesátých a sklonkem let
osmdesátých. Režim už nejen nevraždil,
ale až na výjimky ani nevěznil. Pokud
JAROSLAVA KŘUPALOVÁ,
předsedkyně Obvodního výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 4
1. Prožívali jsme celou dobu v sešněrovaném systému pod diktaturou jedné politické strany. Zažili jsme zabírání soukromého majetku
a problémy se vzděláním, související s třídním původem. Měli jsme
minimum informací o dění ve světě s výjimkou vzorného příkladu
SSSR. A o nějakém vycestování do zahraničí, především do „kapita-
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Zdeňkem Klausnerem. Většina členů obvodního
zastupitelstva byla již mezi kooptovanými poslanci ONV, a tak měli alespoň základní zkušenost s komunální politikou.
Mezi hlavní cíle nového Zastupitelstva městské části Praha 4 patřily základní kroky k privatizaci bytového fondu, inventarizace majetku,
postupná obměna zaměstnanců úřadu (radnice)
a rušení státních podniků.

1. Jak hodnotíte dobu před 17. listopadem 1989?
2. Jak a kde jste prožil 17. listopad 1989?
3. Jak hodnotíte uplynulých 25 let?

jsem o tom období později psal, nazýval jsem je unavenou totalitou.
Neměla už co nabídnout a v podstatě jen žebronila o klid a další
měsíc své samovlády.
2. Ani se nepamatuji, co jsem přesně dělal v ten den, ale měl
jsem těsně před ním schůzku s přáteli postiženými (stejně jako já) zákazem publikovat. Sepsali jsme petici žádající obnovu parlamentní
demokracie a telefonovali ji do Svobodné Evropy i do ČTK.
Ale petic rychle přibývalo a ta naše se jen rozplynula v jejich množině.

3. Asi vás překvapím, ale byl jsem velmi příjemně překvapen.
Očekával jsem, že přechod k demokracii po čtyřiceti letech totalitních režimů přinese daleko více svízelí a problémů, než přinesl.
Jsem totiž přesvědčen, že dnes žijeme v docela fungující demokracii
– jistě i díky tomu, že jsme měli na rozdíl od některých našich sousedů na co navázat.

listického“, jsme si mohli nechat leda tak zdát nebo vyprávět.
2. Listopad 1989 jsem prožila hekticky v zaměstnání a v debatách
o nastávajících událostech. Byla to krásná doba, kdy jsme poprvé
po více než 40 letech mohli vyjádřit vlastní názory bez následků.
3. Nejsem sice politik, ale domnívám se, že kdo si z uplynulé doby
přenesl společenské styky včetně finančního zajištění, ten to měl
bez nového právního rámce jednoduché. Hrálo se bez pravidel.
Objektivně hodnotit tuto dobu budou až další generace a skutečná

demokracie se u nás bude vyvíjet ještě
dlouhé roky. Život se s námi nemazlí
a snad ta láska jednoho ke druhému časem opravdu zvítězí.
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Rev. Frá. JIŘÍ KUSÝ, farář, O. Melit
1. Doba před 17. listopadem byla pro mě těžkou zkouškou. Byl
jsem už tajně vysvěcen ve východním Berlíně kard. Joachimem
Meisnerem na kněze a současně byl sólistou opery Divadla Jos.
Kajetána Tyla v Plzni. Nikdo nesměl vědět o mém svěcení. Velice
jsem riskoval, když jsem chodil každý den v Plzni do kostela Panny
Marie Růžencové tajně sloužit mši, či když jsem mši tajně koncelebroval v chrámu Matky Boží před Týnem. Chodil jsem na výslechy
a netušil jsem, kdo za mnou kde běhá a sleduje. V Praze mám dosud byt, vedle kterého žila tehdy jedna žena, která se mi sama
podřekla, že její syn pracuje u StB! Otevřít poštovní schránku bylo
pro mě obrovské trauma, se kterým bojuji takřka dodnes…

2. 17. listopadu 1989 jsem nehrál a byl jsem u rodičů v Pečkách.
Nevím už proč, ale ačkoliv jsme koupili novou barevnou televizi, tak
jsme ji nesledovali. Poté jsem přijel do Prahy, kde televizor nebyl.
Měl jsem však telefonát, kde se mě manželka ak. sochaře Karla
Stádníka dotazovala, jestli vím, co se stalo, a proč tedy nejsem
v Plzni a nestávkuji. Hned ráno jsem odjel do Plzně, kde to vřelo.
Šéfové odstupovali jeden po druhém a já si začal uvědomovat, co
se vlastně stalo. Ještě jsem ale netušil, jak se rozhodnu, zda divadlo
nebo kostel. Rozhodnutí přišlo, jakmile se situace začala stabilizovat. Náhle bylo jasno. Teď je ta pravá chvíle pro tebe!
3. Polistopadová doba sice přinesla svobodu a otevřela hranice, ale
na pravou demokracii, ve které musí být každý zodpovědný jak za

sebe, tak i za společnost, tu ještě nemáme. Zde se nám nedaří. Ukázala se pravá
česká povaha. „Uhodila naše hodina…“,
jak zpívá sbor v opeře B. Smetany Braniboři v Čechách. Sice žádná krev, žádné
drancování, ale tajné tunelování a okrádání státní pokladny je fackou a výsměchem
těm, kteří se tehdy nebáli prolomit Berlínskou zeď a brány socialismu. Jako kněz musím především odsoudit
konzumní společnost, plné popelnice odpadků jídla a bohužel i přetvářku našich rádoby politiků, kteří za nás ten zápas o demokracii
kopou.

VLADIMÍR PRCHLÍK,
činovník Sokola Spořilov
1. Život před rokem 1989 v zemi okupované cizí mocností odpovídal omezeným
možnostem okupovaného národa. Dočasnost pobytu cizích vojsk a ztráta samostatnosti a svobody z roku 1968 se protáhla až na smutných dvacet jedna let.
Společenský život byl utlumen nesmyslnými příkazy a zákazy. Pod
trvalou kontrolou činovníků jedné strany, členů vlastního národa,
byly zakázány nebo potlačeny veškeré svobodné činnosti demokratické společnosti v oblasti společenského, kulturního, náboženského,
uměleckého a sportovního života. Násilným zrušením tradičních
národních vlasteneckých organizací, jako jsou Sokol, Československá obec legionářská, Československý skaut, Orel a dalších spolků

přišel český národ od roku 1948 o tři generace občanů, kterým vždy
šlo především o rozkvět a zdravou budoucnost národa, o poctivou
snahu a vzdělávání mladé generace k vlastenectví, práci a obětavosti pro druhé a k věrnosti mravním zásadám. Ještě dnes pociťujeme v oblasti mravní a etické výchovy největší ztráty z té doby.
2. Velmi dobře si pamatuji na 17. listopad 1989. V ten den již panovala v Praze i v celé zemi napjatá, avšak radostná nálada plná
očekávání v souvislosti se svoláním pietního shromáždění studentů
Karlovy univerzity k uctění památky oběti nacistického běsnění studenta Jana Opletala. Ze Spořilova jsem se vydal na náměstí Bratří
Synků a odtud s davy nadšených spoluobčanů všech generací až na
místo srazu na Albertov. Krátce po zahájení bouřlivého shromáždění
studentů pod dohledem ozbrojených jednotek Sboru národní bezpečnosti Lidových milicí jsem šel navštívit syna Vladimíra, který pobýval v nemocnici U Apolináře. Z oken nemocnice jsme „v přímém

přenosu“ sledovali tuto velkolepou událost, jež se stala rozhodujícím počátkem dějinného obratu společenských poměrů v naší vlasti.
3. Za uplynulých 25 let prodělala naše země nepředstavitelné změny. Ve všech oblastech sledujeme obrovský pokrok, kterého česká
společnost dosáhla v oblasti vědy a techniky, zdravotní péče, umění,
kultury a sportu, na něž můžeme být právem hrdi. Tím se značně
změnil i náš život rodinný a společenský. Stále jsme dlužni zdravému rozvoji společnosti a zejména mravní výchově mladé generace.
Buďme vděčni zakladatelům našeho státu v čele s T. G. Masarykem.
Poděkujme studentům a osobnostem listopadu 1989 za to, že u nás
opět zvítězila svoboda a demokracie. Zůstaňme věrni jejich odkazu!
S pokorou uctívejme památku hrdinů – obětí krutých dvou světových válek a odbojů proti nepřátelské okupaci. Svojí poctivou prací
každý podle svých možností přispívejme k dalšímu rozkvětu naší
vlasti! TUŽME SE!

ROZHODNĚTE O ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO REŽIMU V ULICI OHRADNÍ
Podnětem k anketě je žádost Městské policie
hl. m. Prahy, která na základě místního šetření
příslušného strážníka okrskáře z Obvodního
ředitelství Městské policie
Praha 4 požádala Odbor životního prostředí a dopravy
Úřadu městské části Praha 4
o posouzení úpravy dopravního značení v ulici Ohradní.
„Úpravou je myšlena změna
obousměrného režimu na jednosměrný ve výše uvedeném
úseku, čímž by došlo ke zkvalitnění průjezdnosti komunikace,“ vysvětluje zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
Podání odsouhlasila a podJAK BY VYPADALO zjednosměrnění ulice Ohradní, ukazuje tato mapka.
pořila i Policie ČR, bez jejíhož
MČ Praha 4 vyhlašuje anketu, jejímž cílem je
zjistit názor obyvatel k záměru zjednosměrnit
ulici Ohradní, a to mezi popisnými čísly 1 až 47.

souhlasu nelze změnu uskutečnit. Pokud se většina občanů vysloví pro úpravu dopravního režimu, bude ji radnice realizovat v co nejkratší
možné době.
Svoje (ne)souhlasná stanoviska zasílejte na
e-mail: ohradní@praha4.cz, nebo je zašlete
na adresu: Sekretariát zástupce starosty Jiřího
Bodenlose, Úřad městské části Praha 4, Antala
Staška 2059/80b,140 46 Praha 4-Krč, a to do
15. ledna 2015.
Hlasovat bude rovněž možné prostřednictvím
anketních lístků, které budou distribuovány do
poštovních schránek. Ty můžete zaslat na výše
uvedenou adresu nebo je odevzdat do hlasovacího boxu na recepci Úřadu MČ Praha 4 na
Budějovické. V případě, že vám anketní lístek
nedorazí do poštovní schránky, bude možné si
jej vyzvednout na recepci MČ Praha 4.

Vyhodnocení koordinace liniových staveb
na území městské části Praha 4 proběhlo v prostorách Nuselské radnice. Přítomným zástupcům stavebních firem a investorům na úvod poděkoval zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
„Velice mne potěšil vstřícný přístup zainteresovaných subjektů při realizaci koordinace liniových staveb. Díky jejich pochopení byly především chodníky rozkopány na nezbytně nutnou
dobu a nedocházelo tak při pokládání telekomunikačních a dalších sítí ke zbytečným prodlevám či k opětovným zásahům do komunikací,“
připomněl hlavní důvod koordinačních prací Jiří
Bodenlos.
V rámci koordinace liniových staveb v roce
2014 bylo původně plánováno (nahlášeno) pro
realizaci v Praze 4 celkem 131 akcí. Z tohoto

počtu bylo následně Technickou správou komunikací hl. m. Prahy vydáno 63 souhlasů. U akcí,
v rámci kterých měly být obnoveny povrchy
komunikací v celé šíři, byly uplatňovány požadavky na minimalizaci zásahů do povrchů
komunikací.
„Koordinace liniových staveb bude pokračovat i v následujícím roce. Moc bych si přál, aby
se dosavadní úspěšná spolupráce rozvíjela i nadále a výkopové práce příliš nezasahovaly do
běžného života našich občanů,“ podotkl závěrem Jiří Bodenlos.
Městská část Praha 4 také požádala investory
o zaslání podkladů záměrů liniových staveb na
území MČ Praha 4 pro období 2015–2016 v termínu od 5. do 9. 1. 2015 na e-mail: eva.simkova@praha4.cz. Podklady musejí obsahovat

Foto: MČ Praha 4

KOORDINACE LINIOVÝCH STAVEB SE VYPLÁCÍ

V SÁLE NUSELSKÉ RADNICE proběhlo vyhodnocení
koordinace liniových staveb na území MČ Praha 4.
název akce, rozsah zasažených komunikací se
specifikací úseků a části komunikace (vozovka,
chodník atd.). Pokud již bylo akci přiděleno
číslo v programu SDEKO, je vhodné ho uvést
pro lepší identifikaci.
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NAVRHOVANÝ ZÁKON O PAMÁTKOVÉ PÉČI
STAVÍ PRAHU 4 DO NEVÝHODNÉ POZICE?

Foto: Martin Dudek

Zákon o státní památkové péči se netýká
Prahy 4 jen zdánlivě. Jednak se na území
městské části nalézá od roku 1993 městská
památková zóna Nusle a také tu stojí i poměrně
značné množství památkových objektů uvedených v Seznamu nemovitých kulturních památek. Nejen pro těchto 48 památek, ale i pro
objekty, které se vyznačují hypotetickou památkovou hodnotou, a pro domy v ochranném
pásmu Pražské památkové rezervace platí jiná
pravidla při obnově a rekonstrukci než pro jiné
stavby.
Problémem je, jako ostatně u stávajícího zákona, omezení předmětu památkového zájmu,
kdy je za kulturní památku brán „hmotný výsledek lidské činnosti vzniklý v dějinném procesu
a je významný svou
uměleckou, architektonickou, uměleckořemeslnou, řemeslnou, technickou,
urbanistickou anebo
krajinnou hodnotou,
nebo je významným
pozůstatkem lidského
osídlení na našem
území.“
Jaromíra Eismannová
„Pro kontinuitu
(TOP 09), zastupitelka
vývoje a zachování
MČ Praha 4
charakteru města
a městské části o velikosti Prahy 4 nebo konkrétního místa je důležité pojmenovat a chránit
urbanistickou krajinu a ,ducha‘ místa, který
spočívá v souladu jednotlivých staveb, jejich
výšek, poměru zastavění pozemku, nebo uličních čar. Definice památek a památkových
území je v novém návrhu zákona opět pouze
rozšířeným popisem a chybí účel a prostředky,
jak území zachovat, popřípadě regenerovat,“
přibližuje zastupitelka Jaromíra Eismannová
(TOP 09).

NOVÝ BAREVNÝ SYSTÉM ROCBINDA zajišťuje zvýšené brzdné účinky vozidel před přechodem a zlepšuje protismykové vlastnosti povrchu vozovky.
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JEDNOU ZE STAVEB v Praze 4, která je zahrnuta v Seznamu nemovitých kulturních památek, je vila v branické
ulici U Dubu, postavená v roce 1929 ve funkcionalistickém slohu.
Foto: archiv

JEN PŘEDEM DANÁ PRAVIDLA
OCHRÁNÍ PAMÁTKY
Především je nutný větší průnik principů,
účelu a způsobu ochrany památek do Zákona
o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákona), a to nejvíce do územního
plánování včetně územního rozhodování.
„Současná praxe, kdy Ministerstvo kultury
nezvládá připomínkovat územní plány rezervací, pražský magistrát územní plány zón
a státní správa si to vynahrazuje při územním
rozhodování, je neudržitelná. Pouze jasné,
předem dané mantinely ochrání historickou
zástavbu i okolí všech památek včetně těch
v naší městské části,“ upozorňuje zastupitelka
Eismannová.
Princip „předběžné péče“ by se měl také
vztahovat na činnost odborné složky a na státní
správu na úseku památkové péče tak, aby záměr výstavby nebo rekonstrukce byl již v počátečním stadiu konzultován s památkáři (tím je

STARÁME SE
O BEZPEČNOST
ŠKOLÁKŮ
Městská část Praha 4 na své náklady nechala
obnovit přechod před školou v Táborské ulici
a pro zajištění větší bezpečnosti školáků vybudovala i zpomalovací pás před přechodem.
„Záleží nám na bezpečnosti dětí a zároveň
jsme chtěli vyhovět žádostem občanů, proto
jsme uvolnili potřebné finanční prostředky,“
uvedl zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).

myšlena partnerská diskuze) a v intencích
vzájemné dohody dopracován. Posuzování
hotového projektu a jeho případné odmítnutí
vytváří zbytečné napětí a zbytečný konflikt
mezi investory a památkáři. Protože je systém
památkové péče v Praze atypický – pouze dvoustupňový – dochází ke značné kumulaci činností v rámci Odboru památkové péče MHMP.
„Pro Prahu 4, která velikostí předčí i krajská
města, je tento systém nevhodný. Nejen že
pracovníci na úrovni hlavního města neznají
podrobně problematiku místa, ale žadatelé o závazné stanovisko jsou šikanováni zdlouhavým
a odtažitým procesem. Nejen pro nás, ale i pro
ostatní městské části chceme stejný systém jako
v každé jiné obci. Dotčeným orgánem památkové péče musí být pracoviště na úrovni městské
části tak, aby byla splněna podmínka koncentrovanosti správních řízení. Tuto změnu si přejme
do nové verze zákona,“ uzavírá Jaromíra
Eismannová (TOP 09).

V ULICI HAVLOVICKÉHO BUDE
VÍCE PARKOVACÍCH MÍST
Změna režimu parkování v ulici Havlovického
přinese místním občanům zvýšení počtu parkovacích míst, a to ze současných 16 na 28. Úprava
spočívá v zachování podélných stání na východní
straně komunikace a ve vybudování nových
šikmých stání na západní straně. Dále dojde ke
sjednocení šířky komunikace, přibude nový přechod a upraví se dosavadní v křižovatce Havlovického – Údolní. Stavba je v závislosti na klimatických podmínkách naplánovaná přibližně na šest
měsíců od udělení stavebního povolení, které
zatím nebylo vyřízeno.
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NOVÝM STAROSTOU PRAHY 4
JE PETR ŠTĚPÁNEK
Zastupitelstvo městské části Praha 4 vzešlé z říjnových komunálních voleb
zvolilo na svém ustavujícím zasedání starostu a radu městské části. Novým
starostou se stal Petr Štěpánek (TROJKOALICE), který v tajné volbě získal
26 hlasů ze 44 přítomných členů zastupitelstva.
PETR ŠTĚPÁNEK
(TROJKOALICE), starosta
Kompetence: finance, majetek, mediální
komunikace, národnostní menšiny,
spolupráce s neziskovými
a náboženskými organizacemi
„Být starostou je širší poslání
než reprezentovat koalici, budu se
proto snažit, aby se do činnosti
Zastupitelstva městské části Pra-

ha 4 zapojilo všech 45 členů a pochopitelně také veřejnost,“ uvedl
starosta Petr Štěpánek ze Strany
zelených a dodal: „K prioritám naší
koalice patří zavedení víceletých
grantů, abychom zajistili stabilitu
projektů, a vhodné navýšení kapacity mateřských škol. Velkou výzvou bude revitalizace a znovuotevření koupaliště na Lhotce.
Čekají nás velké změny v bytové
politice, musíme vyřešit městské

akciovky a zklidnění magistrály,
zvýšit počet míst v domovech pro
seniory. Důležité je zkvalitnit chod
úřadu naší městské části a optimalizovat náklady na jeho provoz.“

V DEVÍTIČLENNÉ RADĚ
JSOU ZASTOUPENY
TŘI POLITICKÉ SUBJEKTY:
TROJKOALICE pro Prahu 4, TOP
09 a ČSSD. Jejím členy jsou Iva
Kotvová (TROJKOALICE), Jan Petr

(TOP 09) a Jiří Bodenlos (ČSSD),
kteří jsou zároveň zástupci starosty. Uvolněnými členy Rady městské části části Praha 4 zvolilo zastupitelstvo Alžbětu Rejchrtovou
(TROJKOALICE), Petra Kučeru
(TOP 09) a Petra Horálka (ČSSD),
neuvolněnými členy jsou Adéla
Gjuričová (TROJKOALICE) a Michal Hroza (TOP 09).

JAN PETR,

JIŘÍ BODENLOS,

IVA KOTVOVÁ,

PETR KUČERA,

(TOP 09), 1. zástupce starosty

(ČSSD), zástupce starosty

(TROJKOALICE), zástupce starosty

(TOP 09), radní

Kompetence: investice, sport,
podpora podnikání

Kompetence: doprava, chodníkový
program a BESIP, místní Agenda 21

Kompetence: školství a rodinná politika,
evropské fondy

Kompetence:
životní prostředí

PETR HORÁLEK,

ALŽBĚTA REJCHRTOVÁ,

ADÉLA GJURIČOVÁ,

MICHAL HROZA,

(ČSSD), radní

(TROJKOALICE), radní

(TOP 09), radní

Kompetence: sociální a zdravotní oblast,
krizové řízení, cestovní ruch

Kompetence: územní rozvoj a výstavba,
grantová politika

(TROJKOALICE), radní
Kompetence: bezpečnost a prevence
kriminality, protidrogová prevence, IT

Kompetence:
kultura
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Senátorka Prahy 4 Eva Syková:

„CHCI DO KONCE SVÉHO MANDÁTU PROSADIT
STANOVENÍ PEVNÉHO TERMÍNU ZAHÁJENÍ
DOSTAVBY PRAŽSKÉHO OKRUHU“
Od roku 2012 zasedá v horní komoře Parlamentu České republiky jako senátorka
za volební obvod č. 20 – Praha 4 prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
ho významu a zabrání nekonečným průtahům
při schvalování jejich tras.

SENÁTORKA PRAHY 4 Eva Syková se například angažuje v otázce udržitelného rozvoje České republiky.
Máte za sebou třetinu svého mandátu. Občany
bude asi nejvíce zajímat, jak konkrétně jste
jim za uplynulé dva roky byla prospěšná?
Moje účast na schůzích Senátu a výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
nikdy neklesla pod 80 %. Na schůzích jsem hlasovala pro návrhy, které lidem přinesly skutečný
prospěch. V poslední době to bylo například
snížení DPH u potravin a léků. Naopak jsem se
postavila proti návrhům, o jejichž prospěšnosti
jsem měla pochybnosti. Šlo například o senátní
návrh zákona o národním parku Šumava. Iniciovala jsem také uspořádání dvou veřejných slyšení, z nichž jedno se týkalo situace na Spořilově.
Část veřejnosti nemá o Senátu valné mínění.
Jaký je váš názor?
Situace, kdy si bezprecedentní jednání prezidenta republiky vynutilo podání ústavní žaloby
pro velezradu, nebo když byla rozpuštěna sněmovna, jednoznačně dokazují, že Senát je potřebnou institucí.
Myslíte si, že problémy dopravy a životního

Do konce vašeho mandátu ovšem zbývají ještě
čtyři roky. Je možné udělat něco hned?
Jedno opatření již provedeno bylo. Část těžké
nákladní dopravy byla přesměrována ze
Spořilovské na Jižní spojku a 5. května. Toto
řešení jsem podpořila, protože jsem za daných
okolností neviděla lepší alternativu. Dále je
možné zlepšit existující protihluková opatření,
uspíšit vytvoření pražské nízkoemisní zóny
a vyžadovat v ní splnění nejnovějších emisních
norem. Snažím se pozitivně ovlivnit postup magistrátu v těchto záležitostech, například pro-

Vánoce jsou svátky klidu
a rodinné pohody.
S dary se snažím myslet
nejen na rodinu,
ale i na dobročinné organizace.
střednictvím své účasti v pracovní skupině pro
problematiku Spořilova. Iniciovala jsem také
měření personální expozice škodlivých látek
v ovzduší na třech místech v oblasti Spořilova.
Výsledky ukázaly, že aktuální hodnoty karcinogenních látek (benzo[a]pyren) v některých
dnech i výrazně překročily stanovené roční
limity.

Opakovaně se zmiňujete také o potřebě zvýšení dostupnosti předškolní péče. Co by se podle
vás mělo udělat, aby se situace změnila?
Předškolní vzdělávání je důležité jak pro děti,
protože jim poskytuje významné podněty, učí je
správným návykům a zapojení do kolektivu, tak
pro matky, kterým hrozí dlouhodobé vyloučení
z trhu práce. Lepší předškolní vzdělávání dětí
a vyšší zaměstnanost žen pozitivně ovlivňují
výkonnost a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Mimo jiné i proto jsem podpořila návrh
zákona o dětské skupině.
V letošním roce uplyne 25 let od tzv. sametové
revoluce. Co to podle vás pro naši zemi vlastně
znamená a jak to vnímáte vy osobně?
Byl to zlom v naší poválečné historii. Přinesl
nám svobodu, naději a příležitosti k rozvoji společnosti. Ne všechny příležitosti jsme dosud využili. Je třeba zlepšit například vymahatelnost
práva, protože to ovlivňuje fungování státu a důvěru občanů v demokracii. Dále snížit korupci,
zlepšit situaci sociálně slabých a důchodců.
Důraz je třeba položit na rozvoj zaměstnanosti,
zdravotnictví, vědy a vzdělávání.
Čím jsou pro vás vánoční svátky a jak se na ně
připravujete?
Vánoce jsou svátky klidu a rodinné pohody.
S dary se snažím myslet nejen na rodinu, ale
i na dobročinné organizace.

V minulém roce
se jednoznačně ukázalo,
že Senát je potřebnou institucí.
prostředí v Praze 4, především v oblasti Spořilova, bude možné vyřešit do konce vašeho
mandátu?
Dělám vše pro to, aby se dokonce mého mandátu stanovil pevný termín zahájení výstavby
východní části Pražského okruhu. Jednala
jsem kvůli tomu s ministrem dopravy. Sejdu se
i s jeho nástupcem. Opakovaně jsem jednala
s vedením hlavního města Prahy a MČ Praha 4.
Sešla jsem se i se starostou Běchovic. Posun
kupředu může přinést schválení zákona, který
bude definovat pozemní komunikace celostátní-
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MEZI JEJÍ ČESTNÉ POVINNOSTI patřila účast na pietním aktu k 69. výročí Dne vítězství u Památníku tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra.
Foto: archiv ES
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ROZHODLI JSTE
O BUDOUCÍ PODOBĚ KOUPALIŠTE LHOTKA
Na úvod jedna dobrá, či spíše výborná zpráva – celý prostor i s vodní plochou
a zázemím už nepatří soukromníkovi, ale Praze 4. Na přelomu října a listopadu
byl dokončen proces převodu na Katastrálním úřadu a nebezpečí, že by na místě
oblíbeného koupaliště vyrostly obytné nebo obchodní domy, je tak definitivně
zažehnáno! Všichni milovníci koupání, sportu a zeleně si jistě hluboce oddechli.
Městská část Praha 4 prostřednictvím měsíčníku Tučňák vyhlásila anketu, ve které se občané mohli vyjádřit k budoucí podobě i využití oblíbeného areálu. Sledovat přibývající odpovědi
bylo velmi zajímavé, odpovědí se scházelo tolik,
že lhůta pro odevzdání názorů byla dokonce
prodloužena. Absolutně nejvíce účastníků se vyjádřilo prostřednictvím e-mailu, výrazně méně
použilo Facebook a jen minimum občanů využilo možnost písemného vyjádření prostřednictvím informačních center. Odpovědi lze v podstatě rozdělit do tří oblastí.

VYBAVENÍ PRO DĚTI
Nejvíce odpovědí obsahovalo návrh na zřízení dětského koutku – podporují jej všechny
skupiny obyvatel. Mnozí tento návrh upřesňovali, vítězí prolézačky s dalšími herními prvky

a brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky koupaliště. Zájem je také o pískoviště. Osamocený,
ale zajímavý je námět na zřízení místa s rovnoměrnou výškou vody, kde by se dalo bezpečně
naučit plavat.

ZAŘÍZENÍ PRO DOSPĚLÉ
Tato část dostala pochopitelně v součtu nejvíce „hlasů“, ale návrhy jsou rozprostřené mezi
více typů zařízení a jsou konkrétnější než
u dětské části. Opět je zde výrazný rozdíl u jednoho návrhu, je jím plážový volejbal. Další
sporty a možnosti mají o něco menší, ale poměrně vyrovnanou podporu. Vedle většinou
blíže nespecifikovaného pojmu „víceúčelové
hřiště“ je to stolní tenis, minigolf, kuželky
a petanque. Menší podpory se dostalo in-line
dráze a kluzišti. Jen někteří navrhovali zastřeše-

ní sportovišť, většinou proto, aby je bylo možné
využívat po celý rok.

NÁVRHY MIMOSPORTOVNÍ
Mnoho navrhovatelů se vyjádřilo i k vybavení
areálu, které se sportem přímo nesouvisí.
Většina případných návštěvníků by uvítala otevření nějakého stravovacího zařízení (většinou
restauraci nebo stánek s občerstvením, méně
bar). Mezi dalšími návrhy se objevují sprchy
a nové sociální zařízení, kabinky na převlékání,
pronajímatelné skříňky, lavičky na pláži a podobně. Většinou se jedná o vybavení, které by
mělo solidní koupaliště obsahovat a na Lhotce
pochopitelně také bude.
Část pisatelů se vyjádřila i k celkovému pojetí
sportoviště – chtějí dát přednost tradičnímu
(historickému) pojetí před modernou, zachovat
co nejvíce zelených ploch, vyměnit oplocení
a podobně. MČ Praha 4 děkuje všem, kteří poslali svůj názor a přispěli tak k budoucí podobě
koupaliště a sportoviště na Lhotce. Návrhy byly
postoupeny projektantovi a s jeho návrhy řešení
pak bude veřejnost seznámena.

TRHY NA PANKRÁCI JSOU AŽ DO 17. PROSINCE
Na oblíbených farmářských trzích, podporovaných městskou částí Praha 4, můžete před
OC Arkády Pankrác nakupovat každou středu
až do 17. prosince.
V závislosti na klimatických podmínkách se
případně bude omezovat nabídka tuzemské
zeleniny a ovoce, v prosinci naopak na stáncích
přibudou vánoční produkty.

Ilustrační foto: Zdeněk Kříž

CHCEME VÁS PODPOROVAT, NIKOLIV ORGANIZOVAT
Žijeme v naší pražské čtvrti vedle sebe
a často se také sdružujeme do různých
zájmových spolků,
občanských sdružení
či sportovních klubů.
Nejspíš by nestačilo
několik archů papíru
k tomu je tady všechJaroslav Míth (ODS),
ny vyjmenovat. Jejich
zastupitel MČ Praha 4
existence je znakem
toho, že máme nezanedbatelný počet občanů,
které baví věci dělat pohromadě, nacházejí
společné cíle a prostřednictvím pořádání zájmových akcí dělají ze „čtyřky“ zajímavější místo
pro život.

Statistika nuda je, má však cenné údaje, jak
se zpívá v jedné známé pohádce. Naše městská
část má 137 tisíc obyvatel a hospodaří s částkou
přesahující miliardu korun. Vaše zájmy hájí
45 zastupitelů, z nichž se rekrutuje 9 radních.
Jen část z nich potom pracuje pro nás občany
na plný úvazek. Na jednoho radního s plným
pracovním úvazkem tak připadá až 30 tisíc
občanů Prahy 4.
Z tohoto údaje vyplývá, že je téměř nemožné
vše zvládnout a do posledního detailu zorganizovat jen zástupci radnice. To by nedokázalo
ani deset Supermanů, co říkáte? Radnice proto
musí využít přirozeného procesu sdružování
a využít potenciál občanských uskupení tak,
aby z něj profitovali všichni zdejší občané.
Coby dlouholetý činovník naší Tělocvičné

jednoty Sokol Podolí jsem při pořádání různých
akcí pro děti i dospělé často pociťoval ze strany
radnice nedostatečnou podporu a žádnou iniciativu, jak různé spolky a organizační složky
(např. základní školy) radnice aktivně propojit
ke společnému dílu. Rád bych, aby se právě tento aspekt změnil k oboustranné spokojenosti.
Radnice by neměla vystupovat v roli nějakého organizátora či tyto aktivity omezovat předpisy a nařízeními. Vedení města by mělo podat
pomocnou ruku tu poskytnutím prostoru k propagaci, jindy zase rychlým vyřízením nutné
administrativy a podporovat přirozený vznik
aktivit zdola. Věřme ve svobodného člověka
a jeho schopnosti. Dobře víme, co chceme
a čeho hodláme prostřednictvím svých občanských spolků dosáhnout.
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rozhovor

MANŽELÉ
RUDOLF A MAGDALENA
KŘESŤANOVI
jsou dlouholetými
a spokojenými
obyvateli Prahy 4.

Spisovatel
RUDOLF KŘESŤAN:

Foto: archiv RK

PROČ SI NEJVÍCE ROZUMÍ
SE SOUSEDY Z VYŠŠÍCH PATER?
55, 2000 a 18. Tato čísla symbolizují dosavadní novinářskou a spisovatelskou práci Rudolfa Křesťana (71), známého fejetonisty, současného
spolupracovníka Literárních novin i Českého rozhlasu a bývalého dlouholetého redaktora dnes již zaniklého týdeníku Mladý svět. Co ta čísla
konkrétně znamenají? 55 let psaní, přes 2000 zveřejněných fejetonů
a 18 vydaných knih.
Vztah k rodné Praze 4 jste vyjádřil v exkluzivně napsaném fejetonu pro náš časopis. Přesto
mi v něm chybí jedna věc – jak se stalo, že jste
po narození zmizel z naší městské části?
Důvod odstěhování spočíval v malém bytě, ve
kterém jsme bydleli v ulici Na Dolinách. Poválečná
doba umožňovala osidlovat západní Čechy a můj
otec tam našel větší byt v bývalém hotelu. Přestěhovali jsme se a já s nadsázkou uvádím, že mládí
jsem prožil jako hotelový host.
Do hlavního města jste se vrátil
až díky studiím?
Ano, byl jsem přijat na novinářskou fakultu
Univerzity Karlovy a mým bydlištěm v prvním roč-
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níku se stala kolej na Spořilově. Praha šedesátých
let byla pro mě kulturní zázrak. Obdiv k jedinečnému městu mi zůstal dodnes.
Jaký je nyní váš vztah k Praze 4?
Je mi příjemná tím, že je jakoby nakročená do
centra, ale zároveň je vykročená z města ven. Je tu
poměrně blízko do přírody. V místě, kde bydlím
– poblíž sídliště Novodvorská – máme na dohled
lesík. Zdejší obyvatelstvo si společně s vedením
radnice vybojovalo další existenci koupaliště
Lhotka, které mělo být developersky zlikvidováno.
Naše městská část je pro mne živý organismus.
Na rozdíl od centra, které – při vší úctě k Praze 1
– je svým způsobem zakonzervované. Praha 4 se

průběžně mění a některá dynamická místa, například na Pankráci, by moji rodiče už nepoznali.
Kvůli zatím nekončícím proměnám „čtyřky“
jste si našel trvalé bydliště právě v naší městské části?
To ne, to bylo spíše dílem náhody. Ke konci vysokoškolského života jsme s mojí budoucí první
ženou sháněli byt. Tehdejší šílenou bytovou situaci
asi nemusím podrobně přibližovat. I kdybychom
náhodou měli dostatek peněz, byty nebyly. Když
jsme se po studiích brali, měli jsme na svatebním
oznámení uvedeno, že po obřadu se posléze odebereme do svých oddělených podnájmů. Manželka
na Žižkov a já na Smíchov. Nakonec se nám podařilo sehnat byt na „čtyřce“.
Bydlíte ve věžáku s třinácti patry a někdo by
mohl pohrdavě říci, že jde o králíkárnu. Jaké
jsou vaše dojmy?
V domě bydlím od roku 1966 a žiji tu s příjemnými lidmi. Já vím, podobné věžáky asi nikdy
nebudou ozdobou dějin architektury, ale nám se tu
tehdy zalíbilo. Obě dcery jsme mohli pozorovat
z okna na cestě do školy. Věžák se dostává i do

**TU‰ĹçK-1214-pa28 28.11.2014 17:41 Str‡nka 11

Kniha Proč nemám pistoli je skutečně už mou
osmnáctou. Číslo 18 bývá spojováno s plnoletostí,
tak snad je svým způsobem dospělá. Jsou v ní
i texty vážnějšího zaměření, ale snad se z ní neztratila určitá hravost. A hlavně doufám, že z ní
nezmizelo moje celoživotní přesvědčení, že pobývání na světě je úžasný dar. Že je radno si všímat
i maličkostí a vychutnávat je. Optimismus ve věku
dvaceti let je prý povinnost, ale u sedmdesátníka
jde údajně o znak podivínství. V té souvislosti přiznávám – ano, jsem zřejmě podivín.

MODERÁTOR MAREK EBEN si do svého televizního pořadu Na plovárně zve významné hosty a jedním z nich
byl i fejetonista Rudolf Křesťan.
Foto: archiv RK
mých fejetonů. Například jsem zjistil zajímavou
skutečnost, že víc se znám a víc si popovídám
s lidmi z vyšších pater. Je to dáno výtahem. Když
jedu s někým jen do 3. patra, prohodíme spolu
pár zdvořilostních frází. Cestou výš začneme se
„spolucestujícími“ rozebírat víc věcí. V 10. patře už
jdeme do důvěrností. A v 11. patře se dostaneme
téměř k intimním záležitostem (úsměv).
Váš dům ve Vavřenově ulici je navíc spojen
s fasádou, na které se výtvarně podílela vaše
manželka…
Ano, moje současná žena Magdalena, s níž jsme
se vzali po letech mého vdovectví, se skutečně podílela na „odšedění“ věžáku. Vedení našeho družstva ji požádalo o návrh barevné kompozice fasády. Ten pak schválilo, takže kdykoliv přicházíme
domů, říkáme si, že jdeme do „našeho“ domu.
Jste tuzemským nekorunovaným králem fejetonů, na svém kontě jich máte již přes 2000.
Děláte si za každý zveřejněný text čárku?
Čtverákem jsem logicky, neboť bydlím na Praze 4. Dokud jsem
nebyl požádán šéfredaktorem Tučňáku, abych vyjádřil svůj vztah
k tomuto městskému území, neuvědomoval jsem si, jak často tenhle
velkoměstský dílec vstoupil a nadále vklouzává do mých knížek.
Ano, je tu tolik svérázného.
Například následující nápis: „Na tomto místě se dne 17. dubna
1745 vůbec nic zvláštního nestalo.“ Uvedená slova jsem četl na
zdi hotelové budovy v Budějovické ulici nedaleko stanice metra
Kačerov. Kromě panenských míst v hloubi amazonského pralesa už
není na světě moc míst, kdy by se nikdy nic nestalo.
Blíže nad tím nápisem uvažuji ve své nové fejetonové sbírce.
Není to zdaleka poprvé, kdy se v některé z mých knížek objevuje
mnohé ze zdejška. V té čerstvé je to třeba připomínka Hrubínových
veršů „Já jsem chlapec z Nuslí, kde to všechno bruslí“. Nejspíš
právě proto, že jsem se v Nuslích narodil, bylo bruslení mou oblíbenou zálibou, i když jsem pak po nějaký čas žil mimo Prahu.
Jak mám uvedeno v protektorátním rodném listě, tehdejší nuselský kněz Kajetán Matoušek mě křtil týden poté, kdy jsem se narodil.
Oba ty dny byly nedělní. Možná tedy není náhodou, že se mi na
počítači nejednou objevuje blikající zpráva, že jsem desetitisícím
návštěvníkem těch či oněch webových stránek a že je mi k tomu
gratulováno.
V každém případě pokládám za štěstí, že spokojeným domovem
je mi už po desítky let věžák poblíž sídliště Novodvorská. Jeho
kmenoví obyvatelé nepatří k fluktuujícím a jsou k sobě slušní.
Ovšemže i zde jsou překvapení možná. Tak tomu bylo například
v případě, když se mi jednou ocitla v bytě myš, ačkoliv bydlím

Opravdovým králem fejetonů byl Jan Neruda,
tomu jich bylo publikováno 2260. Čárky o počtu
zveřejněných vyprávěnek si nedělám, ale některé
diplomové práce tvrdí, že těch mých je prý už víc
než Nerudových. Kuriózní pro mě je, že někteří
studenti si rozborem mých fejetonů udělali doktorát, k němuž jsem se já nedopracoval. Množství
napsaných textů však nerozhoduje, důležité je, zda
texty někoho osloví. Pokouším se o to pokorně od
16 let, kdy mi první fejeton vyšel v tehdejší Mladé
frontě.
Kde hledáte inspiraci?
Osudem fejetonisty je, že si témata nevymýšlí,
přicházejí za ním. Dám příklad. Když mi operovali
bederní páteř a usadili v ní čtyři titanové šrouby,
zjišťoval jsem si jméno šikovného chirurga, který
je úspěšně aplikoval. A bylo mi řečeno, že se jmenuje doktor Šroubek…
Nedávno jste vydal v pořadí 18. knížku fejetonů. Jak byste ji charakterizoval?

■ ČTVERÁCKÝ FEJETON
v 11. patře. Jak se sem mohla dostat? Jela výtahem? Ale jak dosáhla
na příslušné tlačítko? Výsledně vzniklé přemítání dalo název jedné
z mých prvních fejetonových knížek: Myš v 11. patře.
Zmíněný dům je spojený i se založením rodiny a s narozením
dvou dcer. Taky leccos z jejich dětství na Praze 4 se objevilo v mých
knížkách.
Ještě předtím jsem však měl se zmíněnou Prahou jeden specifický zážitek, a to když jsem počátkem šedesátých let byl jako tehdejší
„mimopražský“ přijat na univerzitní studia. Prvním rokem se mi
dostalo ubytování na (dnes už neexistující) spořilovské koleji.
Domníval jsem se, že po patnácti letech mládí v pohraničí se vracím
do lůna rodného velkoměsta.
Omyl! K mému údivu jsem na zmíněném Spořilově slýchal v tramvaji od tamních lidí směřujících do centra, že „jedou do Prahy“. Byl
jsem z toho zmatený. Z Prahy do Prahy? Tak posléze vznikl text
s názvem Hledám Prahu.
Na čtyřkovském území je například i Thomayerova nemocnice.
Tam jsem byl v mládí účasten pokusu se stohodinovým bděním – a od
té doby rád spím.
Je tu i kavkohorské sídlo České televize. Pro její vysílání jsem
v devadesátých letech byl jedním z moderátorů pořadu Nedělní
ráno. Vděčně vzpomínám na všechny hosty toho vysílání. Včetně
těch – abych se držel tématu – z této části velkoměsta. Byli mezi
nimi například spisovatel Ivan Klíma, výtvarníci Zdeněk Miler a Adolf

Potatily se vaše dvě dcery?
Částečně. Mladší pracuje jako novinářka v jednom internetovém médiu. Starší se věnovala právu
a propracovala se přes advokacii až k současné
hodnosti soudkyně. Když se s ní setkám, musím si
dávat pozor na pusu, abych se náhodou nedostal
do sporu se zákonem (úsměv).
(md)

RUDOLF KŘESŤAN
■ narozen 14. března

1943 v Praze
■ mládí prožil v obci

Stará Role (dnes součást Karlových Varů)
■ po absolvování novinářské fakulty UK byl
v letech 1964 až 1992
redaktorem časopisu
Mladý svět, poté deset let působil v časopisu
Týdeník Televize
■ vydal 18 knih fejetonů v celkovém nákladu
přes 250 000 výtisků
■ jeho druhou manželkou je Magdalena
Křesťanová, akademická malířka

Born. I spisovatel a můj přítel František Nepil. Taky pediatr profesor Josef Švejcar, který byl tak výrazným propagátorem kojení,
že kameraman po natočeném rozhovoru litovat, že nemá patřičné
bradavky.
Do jedné z knížek mi vklouzl i lokální zážitek neveselý, a to
svědectví o faktu, že nám bylo před domem ve Vavřenově ulici
ukradeno auto. Leč snažil jsem se i na této skutečnosti najít něco pozitivního. Například fakt, že jsem vzápětí výrazně ušetřil za benzín.
S Prahou 4 mám spojenu i autorskou besedu v Elpidě, která
vychází vstříc seniorům a vydává pro ně časopis Vital Plus. Na oné
besedě mi bylo příjemně ve společnosti vrstevníků, kteří si už nehoní
tričko, protože vědí své.
Zpět k Nuslím: s tamní radnicí mám spojenu svatbu po osmi
letech svého vdovectví. Svatební oznámení sdělovalo, že jsme se
s Magdou tak dlouho nehledali, až jsme se našli. Po obřadu se tehdy
žádné veleoslavy nekonaly, jen jsme zašli do protější švejkovské
Hospody u Bansethů. Letos jsme si tamtéž připomněli dvacáté výročí.
Magda je v současnosti ilustrátorku už jedenácti společných
knížek. Včetně té nejnovější s názvem Proč nemám pistoli. Kdybych
to ovšem měl vzít důsledně, tak spoluatorkou mých knih je svým
způsobem i Praha 4. Včetně bazénu v Podolí.
Když nás nemohl napadnout název pro jednu z našich minulých
knížek, tak při koupání ve zmíněném bazénu jsme byli svědky toho,
jak na jeho hladinu nečekaně přistály divoké kachny. Byl to úkaz
vskutku inspirativní. Tehdejší knížka pak dostala název Kachna
v bazénu a posléze ji pokřtil místní plavčík pan Dejmek.
Rudolf Křesťan
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praha4obrazem
■ MEDAILOVÉ ŽNĚ TANEČNÍ SKUPINY DEMO

Foto: ZŠP

Členové Taneční skupiny DEMO, trénující v Sokole Michle, úspěšně
reprezentovali Českou republiku i Prahu 4 na World dance championship
2014, které se uskutečnilo v libereckém Centru Babylon. Tanečnice
a tanečník choreografie Time to disco získali titul mistrů světa, tanečnice
choreografie Modlitba a choreografie Každý má svůj sen dovezly do rodné
Prahy tituly vicemistrů světa a malé tanečnice choreografie Z pohádky
do pohádky si vybojovaly titul II. vicemistrů světa. Skupina DEMO se
zabývá tanečními styly disco dance, street dance a modern dance
a působí v ní děti od 4 let až po jejich rodiče. Více informací získáte na
www.tanecniskupinademo.cz a www.tancitmuzekazdy.cz.
(jž)
Foto: DEMO

VÍTĚZNÉ MUŽSTVO ZŠ PLAMÍNKOVÉ bude Prahu 4 reprezentovat v celopražském
kole, které se uskuteční na jaře příštího roku.

■ BASKETBALU ZNOVU VÉVODÍ ZŠ PLAMÍNKOVÉ
V říjnu proběhl další ročník školní basketbalové soutěže POPRASK
(Pohár pražských škol). V Praze 4 se vítězem v kategorii starších chlapců
po zásluze stali reprezentanti tradiční bašty basketbalu – ZŠ Plamínkové.
Její hráči zvítězili ve své kategorii bez ztráty kytičky s velikou převahou
nad zástupci ostatních základních škol. Žáci 8.–9. ročníku při vítězném
tažení finálovým turnajem postupně porazili ZŠ Kunratice, ZŠ Na Planině,
Gymnázium Nový PORG, ZŠ Mendíků a ZŠ Ohradní, a to s celkovým
skóre 242:80.
(zr)

TANEČNÍK A TANEČNICE skupiny DEMO přivezli do Michle medaile ze světového
šampionátu.

■ DOBROVOLNÍCI VYČISTILI VELKÝ HÁJ
V sobotu 8. listopadu se sešlo téměř 30 dobrovolníků, aby odstranili
odpadky a opuštěná místa bezdomovců z pozemků ve Velkém háji
u Novodvorské. Počasí úklidu přálo, a tak byl za necelé čtyři hodiny zcela
naplněn velkoobjemový kontejner, který na akci bezplatně zapůjčila společnost VS-EKOPRAG. Kromě dobrovolníků z Turistického akademického
klubu a Gymnasionu, obyvatel MČ Praha 4 a několika lidí bez domova,
kteří se do akce aktivně zapojili, se úklidu zúčastnilo i 12 zaměstnanců
BILLY Fénix z Vysočan.
Městská část Praha 4
všem děkuje!
DOBROVOLNÍCI SE ČINILI
a velkoobjemový kontejner byl nakonec vrchovatě
zaplněn sesbíranými odpadky.
Foto: TB
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MEZI ZAJÍMAVÁ MÍSTA pro projektové natáčení patřily například starověké
řecké obce Pergamon či Asklepion, známé velkoměsto iónského Řecka Efes, nebo
malebná vesnička Sirince.
Foto: ZŠ Táborská

■ ŠKOLÁCI ZŠ TÁBORSKÁ
SE VYDALI DO TURECKA ZA LEGENDAMI
Skupina žáků 2. stupně Základní školy Táborská se nedávno vrátila z výměnného týdenního pobytu v tureckém Izmiru, který mohli podniknout
díky grantu z Programu Celoživotního učení. Za pobytu na prestižní soukromé škole Özel Cakabey Lisesi žáci načerpali spoustu nových životních
zkušeností, hodně vyrostli a osamostatnili se. Pracovali na historicky zajímavých místech a poznali nové přátele ze zahraničí. Tématem výjezdu
byly mezinárodní legendy, jež žáci v Turecku filmově zpracovávali. Díky
nim vznikla například nová legenda o Golemovi z Pergamonu. Ubytování
bylo zajištěné v tureckých rodinách, a tak měly děti jedinečnou šanci proniknout do tajů místní kultury. Díky vřelosti a pohostinnosti tureckých
rodin a učitelů si žáci a žákyně tento pobyt maximálně užili a mají celý
život na co vzpomínat.
(lj)
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KALENDÁRIUMNAPROSINEC
Od po 1.
8.00–11.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE. Řešíte osobní, vztahové, rodinné problémy, či jak zvládat životní změny? Naše psycholožka, koučka, terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50min. konzultaci včetně hlídání dítěte je 160 Kč členi,
190 Kč ostatní. Nutná registrace 5 dní předem na tel.: 736 705 957 či
na e-mailu: michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.
9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. – MALÝ MUZIKANT. Zpíváme,
tančíme a hrajeme si. Česká hudební školka pro děti od 1,5 roku do
4 let s doprovodem. Více info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

Út 2.–31.
JÓGA PRO ZDRAVÍ. Každé úterý v 7.30, ve 12.00 a v 19.00 hod.
a každý čtvrtek ve 12.00 hod. si můžete protáhnout tělo při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra
Pankrác. Certifikované cvičitelky vás provedou všemi cviky a pozicemi
(ásánami) Hatha jógy, správným jógovým dýcháním, relaxací i meditací. Rezervace na tel.: 608 820 930, kapacita je omezená. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

18.30 hod. – JAK POMÁHAT ZVÍŘATŮM V ZIMĚ. Přednášející:
Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. Dům ochránců přírody.

Od čt 4.
15.45–16.45 hod. – VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA. Pro samostatné děti od 4 let. Můžete se těšit na malování, lepení, modelování,
výrobu z různých druhů materiálů. Cena předplacená 60 Kč, na místě
80 Kč. Registrace na e-mail: mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.

Od pá 5.
9.00–10.00 hod. – STROLLERING. Cvičení pro maminky s dětmi
a jejich kočárky. Cvičení nejprve venku, poté uvnitř v herně posilování a protažení. Vede lektorka Renata Hlaváčková. Více informací na
www.strollering.cz nebo www.mcrybicka.com.

Pá 5.
10.15–11.30 hod. – MIKULÁŠSKÁ. Přijde Mikuláš, čert i anděl.
Trampolína, opičí dráha, výtvarná dílnička, drobné občerstvení a nadílka. Cena 30 Kč členi, 50 Kč ostatní (za 2 děti 50 Kč, 70 Kč). Tělocvična
ZŠ v 1. patře. MC Rybička.

Út 2. a 16.

So 6.

16.00–17.00 hod. – HODNOTY ŽIVOTA. Příběhy ze života posilující ty, kteří prožívají radost, ale i zklamání. Otázky a odpovědi z Knihy
knih včetně předvánočního posezení nad smyslem toho, co Vánoce
přinášejí. Těší se na vás Zdenka Hoffmanová a Jaromír Loder, B.Th.
KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (u zast. Sulická, Bus z Kačerova 106,
121, 139, 196). Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.

10.00 a 16.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Tradiční nadílka
pro děti, podrobnosti na webu MC Balónek. Nutno rezervovat místo
na e-mailu: mcbalonekpraha@seznam.cz.
14.00–18.00 hod. – NAKRESLI SVÁ PŘÁNÍ. Seminář pro děti
5–12 let s rodiči. Odpoledne plné pohádek, hudebně barevných meditací, spontánní kresby společných mandal a hlavně napíšete dopis
Ježíškovi – ne slovy, ale kresbou. Tvůrčí proces přinese relaxační a terapeutické účinky. Lektor Jarmila Beranová. Kulturní centrum ,,12”,
pobočka Pertoldova 3346/10, Modřany. Přihlášky a informace: e-mail: ritter@kc12.cz, tel.: 244 403 129, www.pastelovysvet.cz.
15.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S NADÍLKOU. Program pro
děti od 3 let, vystoupení členů Sokola Spořilov, občerstvení. Vstupné
50 Kč. Prodej lístků bude probíhat od 1. 12. Sokol Spořilov,
Severozápadní VI 1668. Info na www.sokol-sporilov.cz.
20.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ. Andělům
i andělkám, čertům i čerticím zahraje k tanci a poslechu skupina Adur
Band. Vstupné 100 Kč. Sokol Spořilov, Severozápadní VI 1668. Info na
www.sokol-sporilov.cz.

St 3., 10. a 17.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády Pankrác.

Od st 3.
10.00–10.30 hod. – VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ. Kurz pro rodiče
s dětmi od 2 do 4 let. V kurzu se společně seznámíme se základními
výtvarnými technikami. Kurzovné 30 Kč + poplatek za hernu. Registrace na e-mail: mcrybicka@centrum.cz do 1. 12. Více informací na
www.mcrybicka.com.
10.30–11.30 hod. – STROLLERING. Cvičení pro maminky s dětmi
a jejich kočárky. Cvičení nejprve venku, poté uvnitř v herně posilování a protažení. Vede lektorka Renata Hlaváčková. Více informací na
www.strollering.cz nebo www.mcrybicka.com.
15.30–17.30 hod. – ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA. Přijďte si popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat vaše dítě hrát si
s ostatními! Herna je určena pro děti (0–4 roky), cena 50 Kč, 30 Kč
členi. MC Rybička.

St 3.
10.00–12.00 hod. – KONEC PROKRASTINACE. Přednáška shrnuje nejpodstatnější části teorie vzniku prokrastinace a předává hlavní
jednoduché a jasné nástroje, jak nad ní vítězit každý den. Info na:
www.babyoffice.cz.
17.30 hod. – COSTA RICA. Přednášející: JUDr. Michal Kalina. Dům
ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚZNÉM ŽIVOTĚ. Čínské učení HAM-YU spojuje nauku Feng-shui, medicínu a kosmologii. Zabývá se vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase
a přináší spoustu praktických a užitečných rad do běžného života.
Cena 180 Kč, rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána,
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Každou st
17.00 hod. – PILATES PRO ZDRAVÁ ZÁDA. V ZŠ Jílovská, pro
začátečníky bez omezení věku. Lektorka Zdenka Hoffmanová, tel.:
733 761 059, www.radostnyzivot.eu.

Čt 4.
18.00–20.00 hod. – PŘEDNÁŠKA: MONTESSORI INSPIRACE
PROSTŘEDÍ DOMA. Praktické rady jak připravit motivující prostředí pro vaše dítě s ohledem na jeho vývoj. Jak podpořit jeho koncentraci, a tím vývoj intelektu. Jak vést dítě k samostatnosti, nezávislosti,
a tak podpořit jeho zdravé sebevědomí. Lektor: Bc. Lucie Šimková,
AMI certifikovaná lektorka.Cena: 150 Kč. Info na www.cafestart.cz.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 V
NÝ VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPO
zkvalitnit váš život. Přednáší: MUDr. Hana Kahleová, Ph.D., z Diabetologické kliniky IKEMu. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (u zast.
Sulická, Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196). Info na tel.: 733 761 059,
www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
18.30 hod. – PŘÍRODA A PAMÁTKY MALÝCH ANTIL.
Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc. Dům ochránců přírody.

St 10.
11.00–12.00 hod. – EKOLOGICKÉ PRODUKTY. Seminář je pro
všechny, kteří chtějí vyzkoušet ekologické produkty firmy Eurona
– kosmetika pro tělo i do bytu. Seminář zdarma, pouze poplatek za
hernu 15 Kč členi, 20 Kč ostatní. Více info na www.mcrybicka.com.

Čt 11.
16.00 hod. – VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO.
Zahrají skladby skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky Mgr. Iljany Christové
Nikolové. Vstup volný. Kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
20.00–21.30 hod. – PUTINOVY HRY. Medaile jsou rozdány, rekordy pokořeny a vítězství vybojována. Kdo je ale skutečným vítězem
a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 2014 zůstanou navždy
zapsány jako kontroverzní projekt ruského prezidenta Vladimira
Putina, který by se nikdy nezrealizoval bez jeho osobní posedlosti.
Alexander Gentelev, Německo, Rakousko, Izrael, 2013, 90 min. Vstup
zdarma. Café Start.

Pá 12.
16.00–18.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU A VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ. Na hudební dílně si s hudebníkem Ivem
Vrbou společně zahrajeme, zazpíváme koledy a povíme si příběhy,
které se k nim pojí. Děti i rodiče si také mohou vyrobit vánoční PF nebo vizitky. Cena 9 „medvědích“ kreditů (260 Kč) za odpoledne. Více
na www.4medvedi.cz, e.mail: info@elaaga.cz, na tel. 774 144 485
nebo na FB. RMC 4medvědi.

Od pá 12.
10.30–11.15 hod. – HRÁTKY S BUBNEM. Hry spojené s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu afrického
bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace nutná, SMS
předem na tel.: 736 537 019. Cena 100 Kč. Více informací na:
www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

Ne 7.
9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI.
S keramičkou Alžbětou Labounkovou (www.labounkova.cz) budete
tentokrát z plátů pomocí vykrajovátek tvořit krásná PF a ozdoby na
stromeček. Zdobit budete engobou nebo vysypávaným sklem.
Výrobky stihneme vypálit do Vánoc. Cena je 20 „medvědích“ kreditů
(580 Kč za dvojici – za 2 hod. dílny). Maximální kapacita dílny je 8
dvojic. Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace na
e-mail: info@elaaga.cz či tel. 774 144 485. RMC 4medvědi.
10.00 a 16.00 hod. – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Tradiční nadílka
pro děti, podrobnosti na webu MC Balónek. Nutno rezervovat místo
na e-mailu: mcbalonekpraha@seznam.cz.
15.00 hod. – FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Florbalová extraliga žen. Sportovní hala
Děkanka, Děkanská Vinice I 987/5. Vstupné 50 Kč.
18.00–20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ. Budete zpívat
jednoduché písně z různých zemí a tradic. Každé setkání je jiné, můžete si přijít zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat.
Cenu vstupného si určuje každý návštěvník na konci večera podle
spokojenosti. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána,
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

So 13.
7.45 hod. – VÁNOČNÍ TRHY A BETLÉMY V MARKREDWITZU.
Zájezd ČZS Hodkovičky od restaurace Černý kůň, ul. Modřanská. Cena
460 Kč. Informace: Ing. F. Kolín, tel.: 602 413 421.
15.00 hod. – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. Vystoupení dětí z okolních škol
pod vedením Mgr. Jindřišky Buttové. Vstup volný. Kaple sv. Václava
v Thomayerově nemocnici.

So 13.–Ne 14.
SEMINÁŘ LÉČEBNÉ KÓDY. Jedná se o zcela přírodní a přirozenou
metodou, kdy se za pomoci čtyř energetických center našeho těla odstraňuje zdroj 95 % všech fyzických a psychických nemocí. Seminář je
zaměřen na posílení odpouštění, dobroty, laskavosti, pokory, důvěry,
lásky, radosti, klidu, trpělivosti a sebeovládání. Přihlášky e-mailem:
studio-dekujiti@seznam.cz nejpozději do 5. 12., počet míst je omezen! Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na
www.dajanapraha.cz.

Ne 14.

9.30–12.00 hod. – NETWORKINGOVÉ PONDĚLÍ S MÁMAMI.
Je možné být příbuzné, kamarádky a podnikatelky zároveň? České
výrobky v Česku – skvělý nápad nebo bláznovství? Info na www.babyoffice.cz.

13.30 hod. – DÍLNIČKA PRO DĚTI: KNÍŽEČKY – DÁREK POD
STROMEČEK. Děti milují kreslení a malování, a tak vytvoří neuvěřitelnou sbírku krásných obrázků, které nemusejí zůstat jen obyčejnými
obrázky, ale mohou se přeměnit na knížečky, a to na ne ledajaké.
Mohou se změnit na hrad nebo zig zag housenku, či se jen tak poskládat sami do sebe. Pro děti (4–5 let), workshop trvá asi 1 hod.
Cena je 190 Kč. Lektor: Zuzana Topalli. Info na www.cafestart.cz.

Út 9.

Po 15.

18.00–19.00 hod. – NOVÝ ZPŮSOB EFEKTIVNÍ LÉČBY CUKROVKY. Proč různé diety selhávají? Jaké stravování a pohyb je nejen
v léčbě cukrovky nejefektivnější? Rady, které vám mohou výrazně

9.00–11.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE
ROZÁRKA. Program Začít spolu. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let,
e-mail: eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.

Po 8.
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČA
A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● K
14.30 hod. – POVÍDÁNÍ O BETLÉMECH. Klub důchodců Praha 4,
Vikova 4. Hosté vítáni!
18.00 hod. – VÁNOČNÍ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU NASHIRA. Nemocniční kaple Thomayerovy nemocnice.
Vstupné dobrovolné.

Út 16.
18.30 hod. – KRASOVÉ JEVY. Přednášející: Ing. Jiří Haleš. Dům
ochránců přírody.

St 17.
10.00–14.00 hod. – VÁNOČNÍ TRHY. Přijďte se podívat a nakoupit vánoční dárky, nebo něco jen tak pro radost. Pro děti je celou dobu otevřena herna zdarma, drobné občerstvení se prodává v kuchyňce. Vstup zdarma. MC Rybička.

Ne 21.

Ilustrační foto: Jan Svoboda

15.00 hod. – FBŠ „PIPNI.CZ“ BOHEMIANS – TJ JM CHODOV.

Florbalová extraliga žen. Sportovní hala Děkanka, Děkanská Vinice I.
987/5.
18.00 hod. – FBŠ BOHEMIANS – BILLY BOY MLADÁ BOLESLAV. Florbalová extraliga mužů. Sportovní hala Děkanka, Děkanská
Vinice I. 987/5. Celkové vstupné na obě utkání 50 Kč za osobu.
KONTAKTY:
● Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz,
www.csop.cz/dumochrancuprirody.
● Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka,
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
● MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
● RMC 4medvědi, Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz či e-mail: info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485.
● MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
● Baby Office, areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25
– budova B3, 6. patro.
● Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz.

PŘIJĎTE SI PRO PLAMÍNEK Z BETLÉMA
Vánoční plamínek z Betléma přivezou na radnici také letos skauti a skautky z Prahy 4. Světlo
zapalují zahraniční skauti přímo v místě narození Ježíše Krista a rozvážejí je pak lidem po celém světě. Možnost odnést si světlo domů mají
díky jejich českým kolegům i občané naší městské části. Letos malí skauti a skautky předají
ČESKÝ SVAZ SKAUTŮ se do akce Betlémské světlo zapojil po pádu komunismu a i letos nabízejí skauti
z Prahy 4 nést jeho prostřednictvím přání dobré vůle.

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

■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

1. po 13.30–15.30 hod. HUDEBNÍ DÍLNA V KLUBU AMFORA
– relaxační bubnování na drumbeny.
1. po
TAKOVÍ JSME BYLI – výstava v Klubu Amfora
jako připomínka doby nedávno minulé aneb život
před listopadem 1989. Výstava potrvá do konce prosince.
4. čt 14.00–17.00 hod. Předvánoční dílnička v pavilonu D
– VĚNCE A VĚNEČKY.
Dílna pro rodiče a děti a malé školáky.
5. pá 16.00–19.00 hod. POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM
– velká zábavná hra v Hobby centru 4 plná popletených
pohádek, které čekají na pomoc dětí.
Ve finále čeká na děti Mikuláš se svým doprovodem
– anděly a čerty – a možná i s nůší plnou dárků.
8. po 13.30–15.30 hod. VÁNOČNÍ DÍLNA v Klubu Amfora – dekorace, doplňky,
přání a dárky k vánočnímu stolu i stromu
8. po
ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ – výstava obrázků dětí
z výtvarných kroužků ve II. patře pavilonu B.
Výstava potrvá do konce prosince.
9. út 17.00–18.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT TALENTŮ – děti z hudebních
kroužků Flétna a Klavír prezentují před veřejností
první výsledky svého snažení v nahrávacím studiu Hobby
centra 4 v pavilonu A, II. patro.
10. st 14.00–17.00 hod. VÁNOČNÍ ODPOLEDNE V DÉČKU – výtvarné dílny,
představení kouzelnického kroužku a další překvapení.
12. pá 6.30–22.00 hod. PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA VÍDNĚ – pro zájemce
s návštěvou výstavy španělského surrealisty J. Miró,
komentovaná procházka centrem města s vyhlášenými
vánočními trhy.
13. so 10.00–17.00 hod. ZIMNÍ VÝLET PRO RODIČE A DĚTI – dobrodružná
vycházka do zimní přírody spojená se zdobením stromku
pro lesní zvířátka.
15. po 7.30–20.00 hod. PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA DRÁŽĎAN s komentovanou
prohlídkou centra města s vyhlášenými vánočními trhy.
18. čt 14.00–17.00 hod. Předvánoční dílnička v pavilonu D – SVÍČKOVÁNÍ
– dílna pro rodiče a děti a malé školáky.
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plamínek na radnici v pondělí 22. prosince, od
10.30 hod. bude možné si zapálit vlastní svíčku
v přízemí Úřadu MČ Praha 4 (Antala Staška
2059/80b) u informací. Betlémské světlo rozdávají skauti a skautky jako symbol míru a přátelství. Převzít si jej tak znamená stát se součástí
nekonečného řetězu domovů propojených
nadějí a duchovním poselstvím vánočních svátků. Plamínek svítí o Vánocích v domovech téměř po celém světě od roku 1986, kdy ho skauti
a skautky poprvé přivezli do rakouského Lince.

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NAŠICH ŠKOL PRO DĚTI A RODIČE
■ MŠ Matěchova, Krč
10. 12.
Vánoční výtvarná dílna a vánoční jarmark
18. 12.
Vánoční besídky
19. 12.
Vánoční nadílka
■ MŠ Svojšovická, Spořilov
17. a 18. 12. 15.30 hod. Vánoční besídky
■ ZŠ Filosofská, Braník (objekt Jitřní, Hodkovičky)
8. 12. 14.00–16.30 hod. Vánoční setkání s rodiči
■ Základní škola Jeremenkova, Braník
17. 12.
Předvánoční posezení se seniory
■ ZŠ Jižní IV, Spořilov
16. 12.
18.00 hod. Vánoční koncert
■ ZŠ Křesomyslova, Nusle
10. 12.
16.00 hod. Vánoční trhy a koledování
■ ZŠ Kavčí hory, Podolí
9. 12.
8.00–11.40 hod. Slavíme advent s vánočními dílnami
9. 12.
16.00 hod. Vánoční jarmark a vánoční akademie (1. stupeň ZŠ)
11. 12.
17.00 hod. Vánoční akademie (2. stupeň ZŠ)
■ ZŠ Na Chodovci, Spořilov
11. 12. 15.00–17.00 hod. Vánoční dílna
15.–19. 12. 7.30–8.00 hod. Vánoční zpívání
■ ZŠ Školní, Braník
13. 12.
14.00 hod. Branický Advent v prostorách Duncan centra
16.–18.12. 7.40–8.00 hod. Předvánoční zpívání
■ ZŠ Táborská, Nusle
4. 12. 15.00–18.30 hod. Den školy a Vánoční trhy
■ ZŠ a MŠ Mendíků, Michle
9. 12.
17.00 hod. Vánoční besídka v KC Novodvorská
16. 12.
16.00 hod. Vánoční jarmark
■ ZŠ a MŠ Ohradní, Michle
4. 12.
19.15 hod. Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí
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MIKULÁŠSKÉ JÍZDY VLAKEM DOPLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
motivy. V soupravě vlaku budou vozy
3. třídy tzv. Rybáky ze 40. let minulého
století a bufetový vůz. Předvánoční
atmosféru na nádraží v Braníku doplní
stánky s dobrým občerstvením. Parní
vlak bude vždy vyjíždět z nádraží
Braník a projede postupně několik tras
po pražských tratích. Připravena je
i večerní jízda noční osvětlenou Prahou
po „Pražském semmeringu“ se závěrečným ohňostrojem.
Předprodej jízdenek je v mezinárodNA HODNÉ DĚTI BUDOU ČEKAT MIKULÁŠI A ANDĚLÉ S DÁRKY, ní pokladně v Praze na Masarykově
zlobivé caparty potrápí čerti.
Foto: DDM
nádraží a v osobní pokladně v BraníI v letošním roce připravily České dráhy ve spoku. Ke každé prodané jízdence obdrží zájemce
lupráci s Domem dětí a mládeže Praha 5 a ČD
místenku zdarma.
Cargo na sobotu 6. 12. a neděli 7. 12. pro malé
i velké zájemce tradiční jízdy parního vlaku
Bližší informace o programu na e-mailových
s Mikulášem a čerty.
adresách: lemberk@gr.cd.cz a pavlik@zap.cd.cz.
Všechny hodné děti dostanou malý dárek a pro
Informace též na tel.: 257 323 918 (Dům dětí
ty zlobivé má čert připraveno uhlí z tendru lokoa mládeže Praha 5).

MLADÍ POUTNÍCI HLEDAJÍ
V PRAZE NOCLEH. POMŮŽETE?
Ve dnech 29. 12. až 2. 1. se v Praze bude konat
37. evropské setkání mladých, na které se sjede
mládež z různých koutů Evropy. Poutníci přijedou, aby
se povzbudili v naději, že důvěra může spojovat lidi
i národy, že lepší svět je možný, ale záleží na každém
z nás. Vedení hlavního města umožnilo zřídit centrum
příprav v Kafkově domě. Církve otevírají své kostely
a sály a ve všech pražských čtvrtích vznikají místní
přípravné týmy. Každý, kdo chce, se může zapojit.
Ať už do programu během setkání anebo třeba tím,
že nabídne mladým lidem ubytování. Kontaktovat
organizátory lze snadno – zajít do Kafkova domu
(nám. Franze Kafky 3), zeptat se v nejbližším kostele,
napsat e-mail. Info na www.taizepraha.cz, e-mail:
taize.lhotka@gmail.com.
Setkání pořádá komunita bratří z Taizé (Francie).
Její zakladatel, bratr Roger, celý život zasvětil hledání
cest smíření. Po jeho smrti se bratři i nadále snaží
pokračovat v jeho díle.

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD SE JIŽ PODVACÁTÉ VYDÁ Z HRADČAN
vzdat mu dárek, který bude 6. ledna Třemi králi
předán potřebným dětem. Dárky by měly být
například hračky (ne plyšové), knížky pro děti
a mládež, omalovánky, skicáky a různé, spíše
volnočasové školní nebo sportovní potřeby.
Organizátoři akce, kterými jsou 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 má rád
Vánoce s jejich betlémským tajemstvím, které naše
lidská naděje tak moc potřebuje.

Foto: AL

V pondělí 5. ledna 2015 se v 15.30 hod. vydají
z Hradčan již podvacáté Tři králové na velbloudech. Z Hradčanského náměstí, po krátkém pozdravu arcibiskupa pražského Dominika Duky, pojedou v doprovodu svých pážat, staročeského lidu
a koledníků tříkrálové sbírky k živému Betlému na
Loretánském náměstí. Cestou se setkají s králem
Herodem a od něj půjdou už přímo k Betlému.
Tam se pokloní malému Ježíškovi a věnují mu
dary, zlato, kadidlo a myrhu. Potom předají své
poselství všem přítomným dětem, jejich rodičům,
celému městu a národu.
Závěrem se všichni, především děti, mohou se
Třemi králi i s malým Ježíškem pozdravit a ode-

TŘI KRÁLOVÉ předají v Betlému dary pro Ježíška.

DIVADLO NABÍZÍ HISTORICKÉ HRY SE ZLEVNĚNÝM VSTUPNÝM
Foto: ArtWay

VÁCLAV II. – KRÁLŮV POSLEDNÍ SOUD
Monodrama Františka Kreuzmanna vypovídá
o životě, úspěších i neúspěších opomíjeného českého a polského krále z dynastie Přemyslovců.
Václav II., syn Přemysla Otakara II., spoléhal spíše
na umění diplomatické než válečné, byl literárně
činný, také velký mecenáš minesengrů. Herecký
koncert Františka Kreuzmanna je doprovázen
situační hudbou „přímo z jeviště“, složenou
hudebním skladatelem Jakubem Pospíšilem. Hrají:
František Kreuzmann a Jakub Pospíšil.
Vstupné pro občany MČ Praha 4: 125 Kč,
důchodci a studenti 80 Kč. Termíny: 5. 12. od
10.00 hod. a 13. 12. od 15.00 hod.

ŽENSKÁ EPOPEJ (ALFONS MUCHA)
Ještě během prosince můžete navštívit historické hry občanského spolku ArtWay v Divadle Bez
Hranic (Křesomyslova 14), které získaly podporu
MČ Praha 4. Díky ní mají občané naší městské
části zvýhodněné vstupné na následně vyjmenovaná představení.

Hra o životě a díle malíře Alfonse Muchy.
Cyklus čtyř ročních období, čtyř žen, které osudově vstoupily do umělcova života, symbolicky
oscilující mezi dětstvím a stářím člověka obdařeného výrazným talentem. A věčná otázka, kterou se
trápil i sám malíř, zda-li talent přináší vysvobození

či prokletí? Hrají: Martina Balážová a Jakub
Pospíšil.
Vstupné pro občany MČ Praha 4: dospělí
125 Kč, důchodci a studenti 80 Kč. Termíny:
2. a 15. 12. od 19.30 hod.

CHARLOTTE BRONTOVÁ: JANA EYROVÁ
Příběh lásky chudé dívky Jany Eyrové a bohatého pana Rochestera odolal zubu času a stal se
nesmrtelným. Vydejte se s námi znovu na cestu
do tajemného Thornfieldu, který ukrývá strašné
tajemství. Staňte se svědky toho, že někdy může
být láska silnější než osud. Hrají: Bára Fišerová,
Kateřina Březinová, František Kreuzmann a Rostislav Trtík.
Vstupné pro občany MČ Praha 4: dospělí
150 Kč, důchodci a studenti 80 Kč. Termín: 10. 12.
od 19.30 hod.
Rezervace na všechna představení:
– na tel.: 775 488 998
– nebo na e-mailu: rezervace@artway.cz
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senioři

POZVÁNKA
NA ADVENTNÍ
KONCERT
Opět jako každý rok v období adventu pořádá MČ Praha 4 pro své seniory adventní koncert
v kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce.
Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si
přiblížit sváteční atmosféru a poslechnout krásné melodie.
Jako první vystoupí studenti Konzervatoře
Jaroslava Ježka s kytarovým koncertem, představí se různá komorní seskupení a diváci uslyší i sólová vystoupení. Po krátké přestávce bude
v programu pokračovat soubor zobcových fléten ze Základní umělecké školy Lounských
s renesančními a barokními melodiemi a jako
poslední vystoupí pěvecký sbor Prážata se zpěvem koled.
Koncert se koná 11. 12. od 14.00 hod. v kostele Panny Marie Královny míru v Praze 4 na
Lhotce. Ke kostelu jezdí od metra C Kačerov
autobus č. 139, 150 a 157.
Výdej vstupenek 2. 12. – viz tabulka akcí.

Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!
Název akce

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

TVŮRČÍ DÍLNA – PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ
(výroba vánočních dekorací – ozdob, přání)

4. 12. 9.30–11.30 hod.
Klub Amfora, Pujmanové 9, Pankrác

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 24. 11.
20 míst

ČESKÝ ROK – PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU
Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha a s poezií
českých klasiků 19. století – klavír a recitace

9. 12. od 15.00 hod.
velký sál Nuselské radnice,
Táborská, 3. patro

Výdej vstupenek 25. 11. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

TVŮRČÍ DÍLNA – PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ
(vánoční výzdoba na stůl)

11. 12. 10.00–11.30 hod.
Klub Amfora, Pujmanové 9, Pankrác

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 1. 12.
20 míst

ADVENTNÍ KONCERT

11. 12. od 14.00 hod.
kostel Panny Marie Královny míru,
Lhotka

Výdej vstupenek 2. 12. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE MEZI NÁS
– vánoční posezení s hudbou a tancem
„Vánoce, Vánoce přicházejí…“

15. 12. od 14.00 hod.
v KC Novodvorská

Výdej vstupenek 9. 12. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 120 míst

PROSINEC

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY PRO ŠIKOVNÉ SENIORY
hod. se budou tvořit vánoční výzdobu na stůl.
„Věříme, že nabídkou těchto aktivit
uspokojíme tvořivé seniory, kteří
si najdou i v předvánočním shonu
chvilku zkusit něco nového,“
říká radní Petr Horálek
(ČSSD). Obě akce se uskuteční
v Klubu Amfora, Pujmanové 9,
Praha 4.

Městská část Praha 4 připravila
na prosinec hned dvě vánoční
tvořivé dílny.
Ve čtvrtek 4. 12. od 9.30
hod. budou přihlášení
seniorští zájemci vyrábět
vizitky na dárky, vánoční
přáníčka či ozdoby, následující čtvrtek 11. 12. od 10.00

MINISTERSTVO VARUJE PŘED PODVODNÝMI
POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ve snaze ochránit starší občany před podvodníky vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR desatero pro
seniory i pro jejich rodinné příslušníky.
POTŘEBUJETE-LI PÉČI PRO SEBE NEBO SVÉHO BLÍZKÉHO
V SENIORSKÉM VĚKU:
1. Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální službou.
Může to ohrozit kvalitu péče o vás či vašeho blízkého a navíc můžete
platit více než musíte a ani nebudete vědět za co.
2. Potřebujete-li sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte
se na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
3. Vyhledáte-li si sám sociální službu, ověřte si ve veřejném registru poskytovatelů (elektronickém systému na adrese http://iregistr.mpsv.cz)
či v systému vašeho kraje, zda jde o registrovaného poskytovatele (má
oprávnění takové služby poskytovat), případně se se žádostí o tuto
informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou působností.
4. Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si
službu prohlédněte či si zkuste zjistit reference ve svém okolí.
Nespoléhejte se pouze na informace na letácích či webových stránkách. U registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí starat
kvalifikovaný personál.
5. U registrovaného poskytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu,
kde je vždy minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možností ukončení smlouvy.
6. Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se svými blízkými
nebo sociálním pracovníkem na obecních úřadech s rozšířenou působností. U registrovaného poskytovatele můžete platit maximálně
částky uvedené v tabulce:
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Ubytování

Strava

Péče

210 Kč za den

170 Kč za celodenní stravu
v rozsahu tří hlavních jídel

Podle přiznaného stupně
příspěvku na péči – tedy:
I.
800 Kč
II.
4 000 Kč
III.
8 000 Kč
IV.
12 000 Kč

7. Z vašich příjmů nebo příjmů vašeho blízkého, který chce službu
využít, je registrovaný poskytovatel povinen vám ponechat 15 % pro
vaše další potřeby, a je tedy povinen úhradu poměrně snížit. Poskytovatel se může s vašimi blízkými dohodnout na spoluúčasti, ovšem
vždy maximálně do výše stanovené v tabulce.
8. Poskytovatel vám může nabídnout další služby navíc nebo tyto služby
zprostředkovat (například kadeřníka, pedikéra). Služby můžete nebo
nemusíte využít a budou vám vždy zvlášť řádně vyúčtovány.
9. Poskytovatel vás nemůže nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní účet váš nebo vašich blízkých k jeho volnému nakládání.
10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížností na kvalitu poskytované služby a touto stížností se musí vždy
poskytovatel zabývat a v písemné podobě vás informovat o řešení
dané stížnosti. Pokud nejste se službou spokojeni, můžete ji podle
smlouvy vypovědět a odejít.
(Zdroj: MPSV)
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V PROSINCI
10. prosince
od 15.00 hod.
BESEDA S HISTORIKEM VOTÝPKOU
Vladimír Votýpka napsal čtyři knihy o osudech příslušníků českých šlechtických rodin. Tématu se věnuje už od sedmdesátých let, ale jeho první kniha
Příběhy české šlechty mohla vyjít až v roce 1995.
Napsal také knihu Aristokrat věnovanou neuvěřitelnému životnímu příběhu dnes jednadevadesátiletého Zdeňka Šternberga. Besedovat s ním bude
Hana Hejdová, lektorka cyklu Po stopách šlechtických
rodin.
18. prosince
od 9.00 hod.
FACEBOOK PRO SENIORY
Pod vedením lektora si v kurzu založíte svůj profil
a naučíte se jej spravovat, přidávat texty a nahrávat fotografie. Facebook může být zábavný a hravý,
umožní vám velmi snadno sdílet informace, fotografie a novinky s vašimi kamarády, spolužáky, rodinou
a vnoučaty.

8. a 11. prosince
od 9.00 hod.
PENÍZE TŘETÍHO VĚKU
Chcete poznat rozdíl mezi investicí a pojištěním?
V jakém časovém horizontu vám peníze vydělají
další peníze? Jak správně vypočítat úroky? Má smysl
v seniorském věku dělat zajištění osoby nebo majetku? Pokud vás tyto otázky zaujaly, pak je tu pro
kurz finanční gramotnosti, který vás hlouběji provede
světem financí.

Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Všechny kurzy z nabídky najdete na www.elpida.cz.
Před Vánoci je svým přátelům a blízkým můžete
pořídit také ve formě dárkového poukazu buď na
konkrétní kurz, nebo jako poukaz na jakýkoliv kurz
podle výběru v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč.
Informace o dalších kurzech z nabídky
a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo
na e-mailu: info@elpida.cz.

NEJLEPŠÍ KUCHAŘSKÉ KOLEKTIVY BYLY OCENĚNY
Již podruhé MČ Praha 4 vyhlásila soutěž pro
kolektivy jídelen v základních a mateřských
školách, které zřizuje. Letošním tématem bylo
„Netradiční použití plodů podzimu ve školním stravování“. Celkem se do kulinářského
zápolení přihlásilo 11 jídelen základních škol
a 13 z mateřských škol. Hodnocení a degustace
proběhla za účasti odborníků z gastronomie,
vedoucích školních jídelen nezapojených
v soutěži a zástupců MČ Praha 4. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo 6. listopadu v obřadní
síni Nuselské radnice, kdy vítězným kolektivům
poděkovali za účast a zároveň předali ocenění
zástupci městské části Praha 4.
Mezi školními jídelnami kralovala ZŠ Bítovská, ocenění si odnesla za přípravu lososa na
másle s bylinkovým dipem a za špenátové palačinky plněné zeleninou. V kategorii mateřských
jídelen pomyslné zlato připadlo MŠ Přímětická,

porotě nejvíce zachutnal její králík pečený s dýní a rozmarýnem.
Podrobnosti a recepty soutěžních pokrmů
naleznete na www.praha4.cz v sekci Školství
a vzdělávání, fotografie ze soutěže a z předání
cen vítězným kolektivům v sekci Fotogalerie.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
● Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI
v přízemí pavilonu A.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● Čtvrtek
9.30–11.00 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU LAHODNÉHO ČAJE
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.

PŘIPRAVILI JSME:
● 4. 12.
9.30–11.00 hod.
KERAMIKA – práce s hlínou v keramické dílně
v přízemí pavilonu B Hobby centra 4,
Bartákova 1200/4.
Vstup 40 Kč.
● 11. 12.
10.00–11.30 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNA v Klubu Amfora, Pujmanové 9.
Nutné přihlášení na telefonu 800 100 128
– bezplatná seniorlinka.
Vstup zdarma.
● 12. 12.
6.30–22.00 hod.
Jednodenní autobusový
VÝLET DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
(komentovaná prohlídka centra města
s pamětihodnostmi, osobní volno – pověstné vánoční
trhy).
Cena 800 Kč.
● 15. 12.
7.30–20.00 hod.
Jednodenní autobusový VÝLET
DO PŘEDVÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN (komentovaná
prohlídka centra města s pamětihodnostmi, osobní
volno – pověstné vánoční trhy).
Cena 450 Kč.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora na tel. č.: 241 731 489,
602 507 510.

KDE SI ZACVIČIT?
NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ KUCHAŘI A KUCHAŘKY se sešli na
radnici v Nuslích.
Foto: Zdeněk Kříž

ZNÁME VÍTĚZE ZNALOSTNÍ SOUTĚŽE

„PRAHA 4 – MOJE ADRESA“
MČ Praha 4 vyhlásila v říjnu znalostní soutěž
pro seniory. Jejich úkolem bylo vyplnit test
s 25 otázkami o Praze 4 a vyluštit křížovku.
Nejvíce chybných odpovědí bylo u otázky týkající se velikosti městské části. Praha 4 je se svojí
celkovou rozlohou (s Kunraticemi 32,3 km2)
a také s nadprůměrnou hustotou obyvatelstva
největší městskou částí.
Problém činila i otázka, kde se nachází velmi
starý rozložitý tis dotvářející důstojnou atmosféru místa. Ten najdete u Divadla Na Fidlovačce.
Úspěšní řešitelé vyhráli vstupenku v hodnotě
1000 Kč na velký vánoční koncert BIZET GALA,

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU

který se uskuteční 9. prosince v Kongresovém
centru v Praze 4.
Vítězové si mohou vstupenku vyzvednout na
Odboru školství a kultury Úřadu městské části
Praha 4. Pokud vás zajímají otázky testu či
správné odpovědi, případně chcete zjistit, zda
jste vyhráli, podívejte se na: http://www.praha4.cz/Praha-4-viteze-znalostni-souteze-pro-seniory-Praha-4-moje-adresa.html.
Pracovníci odboru školství a kultury děkují
všem za účast, přejí zájemcům příjemnou
zábavu při luštění a již připravují nový zajímavý
vědomostní test.

Senioři si mohou protáhnout tělo vždy
v pondělí od 9.30 do 10.30 hod. v KC Novodvorská, cvičitelka Eva Ondríková, tel.: 732
367 056, a v pondělí od 12.30 hod. v Sokole
Spořilov, Severozápadní VI 1668, cvičitel
Arnošt Böhm, tel.: 608 709 853.
Cvičit lze i v bazénech Olšanka nebo Podolí. Více informací o cvičení, výuce angličtiny, němčiny, práce na PC a společenské
hry bridž na www.seniorfitnes.cz, e-mail:
seniorfitnes@seznam.cz.

INFORMACE
HLEDEJTE NA WEBU
Zajímavé i důležité informace najdete v klidu
a z pohodlí svého domova na Seniorwebu, který
nejen pro svoje seniory provozuje MČ Praha 4.
Na adrese http://praha4.cz/SENIORWEB-INFORMACE-NEJEN-PRO-SENIORY-Z-PRAHY4.html je zveřejněn přehled aktuálních akcí, fotogalerie, poradna, nezbytné kontakty, katalog
sociálních a prorodinných služeb a další.
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senioři

NABÍDKA AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB JE BOHATÁ
Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS 4) se kromě poskytování pečovatelské a pobytové odlehčovací služby a služby denního stacionáře rovněž věnuje sociálněaktivizačním službám pro seniory.
Ty spočívají například v zajišťování provozu
13 klubů seniorů po stránce provoznětechnické,
ale i v nabídce různých přednášek smluvních
lektorů, vstupenek do divadel a na koncerty.
„V naší nabídce nejen pro členy klubů bylo
v průběhu letošního roku několik jednodenních
poznávacích zájezdů, například na zámky Velké
Březno, v Jindřichově Hradci a Stráži nad Nežárkou, do Muzea českého granátu v Třebenicích či dvoudenní zájezd do Černé v Pošumaví,
spojený s návštěvou mimořádné atrakce Stezka
korunami stromů v Lipně nad Vltavou,“ vypočí-

tává Miloš Hájek, ředitel ÚSS 4. V květnu byla
pro členy klubů zorganizována již druhá projížďka Prahou historickou tramvají, v září se
více než stovka seniorů zúčastnila dvouhodinové plavby po Vltavě historickým parníkem
Vyšehrad.
Velmi žádaná jsou i středeční taneční
odpoledne v Klubu seniorů Podolská, doprovázená orchestrem Sonet, který, jak jsme se dozvěděli od pamětníků, zde hraje pro seniory
Prahy 4 již bezmála 35 let. Převážnou většinu
těchto akcí hradí ÚSS 4 anebo na ně přispívá ze

ŠKOLÁCI Z PRAHY 4 v předvánočním období navštěvují naše babičky a dědečky, aby jim zpříjemnili
sváteční chvíle.
Foto: ÚSS 4

sponzorských darů. „Na prosinec ještě plánujeme zájezd na vánoční trhy v Drážďanech a jako
každoročně bude uspořádán o vánočních svátcích oblíbený týdenní pobyt seniorů v rekreačním zařízení Kuklík,“ dodává Miloš Hájek.

MNOHOVRSTEVNÁ SPOLUPRÁCE
ÚSS 4 také úspěšně spolupracuje například
s občanským spolkem Rosa v oblasti prevence
násilí na seniorech a zdravotně postižených spoluobčanech. Poslední akce se uskutečnila ve
čtvrtek 6. listopadu, kdy pětistovce členů klubů
seniorů byly mimo jiné rozdány obranné píšťalky se světelnou signalizací. „Spolupracujeme
i s mateřskými a základními školami. Zejména
o Velikonocích a v předvánočním období navštěvují žáci a žákyně s pásmem písniček a říkánek
naše kluby seniorů, ale i obyvatele Domu seniorů OZ Jílovská. V rámci DPS Podolská se v poslední době úspěšně rozvíjí spolupráce s občanským spolkem Mezi námi. Za aktivní účasti jeho
dobrovolníků a pod patronací pracovnic naší
pečovatelské služby se děti setkávají s obyvatelkami DPS při různých hrách a drobných řemeslných pracích,“ uzavírá Miloš Hájek.
Již tradicí se stalo prosincové vystoupení dua
Jan Vízner + Iveta Hrtánková s vánoční tematikou v centrálním KS Podolská, stejně jako sváteční posezení ředitele ÚSS 4 a vedoucí klubové
činnosti ÚSS 4 se členy všech klubů seniorů při
kávě, čaji a „sponzorských“ dobrotách či vánočním cukroví vlastnoručně upečeným členkami
klubů.

KNIHA POMŮŽE SENIORŮM S PROCVIČOVÁNÍM PAMĚTI
V Domově Sue Ryder byla slavnostně uvedena do života Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti.
Interaktivní publikace je unikátní tím, že propojuje práci se vzpomínkami a trénování paměti. Vše je zasazené do období blízkého dnešním seniorům, tedy dvacátých až osmdesátých let minutého století. Při
sestavování obsahu využily autorky, sociální pracovnice Klára Cingrošová a Klára Dvořáková, své zkušenosti z praxe.

Ještě vám to dobře myslí? Vyzkoušejte se čtyřmi kvízovými ukázkami.

a) Hustá mlha brzdila provoz.
b) Tohle léto po louce nikdo nechodil.
c) Sousedi pálí papír v kamnech.
d) Opravdu bude zítra hezky?

3. DOPLŇTE SLOVA, KTERÁ V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU CHYBÍ:
Podzim začíná dnem podzimní rovnodennosti, která připadá na
dvacátý třetí den měsíce . . . V dalších dnech se bude prodlužovat . . .
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4. V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU JE POPISOVÁN
JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PODZIMNÍCH SVÁTKŮ.
JAK MU ŘÍKÁME A NA JAKÉ DATUM PŘIPADÁ?
Historie tohoto svátku sahá až do 10. století a možná i dál. V křesťanském světě je spojen se zvykem vzpomínat na blízké zemřelé. Lidé
navštíví jejich hrob, zapálí na něm svíčku a položí na něj květiny, které
symbolizují víru ve věčný život.

a) strom; b) houby; c) drak; d) léto; e) oheň; f) víno
a) habr; b) topol; c) lípa; d) dub
září, noc, den, stromech, zimu
Památka zesnulých – lidově Dušičky, 2. listopadu.

2. NAJDĚTE NÁZVY LISTNATÝCH STROMŮ
UKRYTÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH VĚTÁCH:

a zkracovat . . . Dozrávají jablka, hrušky či vinná réva. Listí na . . . . . . .
zlátne a opadává. Příroda se chystá na . . . ., někteří ptáci odlétají na jih
a zvířata shromažďují zásoby.

Řešení:
Řešení:
Řešení:
Řešení:

a) památný, ovocný, listnatý
b) jedlé, jedovaté, sušené
c) osmihlavý, papírový, asijský
d) babí, astronomické, rozmarné
e) posvátný, táborový, strážní
f) červené, stolní, jakostní

1.
2.
3.
4.

1. HLEDEJTE SPOLEČNÝ POJEM PRO TATO SLOVA:
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prosinec

kultura/společnost
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

Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna

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
19.00
19.00
19.00
14.00
17.00

ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MUSÍME SI POMÁHAT – ZADÁNO
JEPPE Z VRŠKU – ZADÁNO
KOMEDIANTI
PRÁSKNI DO BOT
NA DOTEK
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
MANDRAGORA – ZADÁNO
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – ZADÁNO
DARDA
GENERÁLKA – ZADÁNO
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
GENERÁLKA
GENERÁLKA
DARDA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
JÁ, FRANCOIS VILLON
CESTA KOLEM SVĚTA
CHARLEYOVA TETA
CHARLEYOVA TETA

• PORADENSTVÍ • OSOBNÍ ASISTENCE •
• DOMOV PRO SENIORY •
• PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK •
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých
při každodenních činnostech.
Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz
nebo návštěvou některé z následujících akcí.

GALERIE:
MALUJEME PRO RADOST
(1.–31. 12.).
– výstava Výtvarného klubu seniorů Praha 4
3. a 17. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
6. so
10.00–18.00 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK V MICHELSKÉM DVOŘE
Přijďte nasát vánoční atmosféru na tradiční jarmark
v Domově Sue Ryder. Připravili jsme pro vás program,
venkovní občerstvení i menu v restauraci Michelský
dvůr. Dále výtvarnou dílnu a malování obličejů pro
děti, koutek s lidovými zvyky, stánek rádia Impuls
a mnoho příležitostí k předvánočním nákupům,
které podpoří dobrou věc. Vstup volný.
Program jarmarku:
10.30 hod. Minidivadlo pro malé děti:
O ČERVENÉ KARKULCE
13.00 hod. Minidivadlo pro malé děti:
PEJSEK A KOČIČKA
14.30 hod. KONCERT
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila
17.00 hod. ROZSVÍCENÍ STROMU
se smíšeným sborem Josefa Vycpálka
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

2. út 19.30 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
– Trojice herců: Martin Zbrožek, Pavel
Liška, Josef Polášek – vstupuje na
jeviště bez předem daného scénáře.
3. st 19.30 Kinokavárna – DIVOKÉ HISTORKY
– Černá komedie koprodukovaná
bratry Almodóvarovými.
4. čt 19.30 MLÝNY – Drama z vojenského
prostředí na motivy hry Václava Havla
a Karla Bryndy.
5. pá 16.30 MIKULÁŠSKÁ PUMELICE
S POHÁDKOU ČERTOVINY
– Tradiční mikulášský program
tentokrát s divadlem Neklid. Nebudou
chybět ani odměny pro děti.
7. ne 15.00 VÁNOČNÍ HRA SE ZPĚVY
– Divadlo Lakomé Barky z Klecan.
17.00 J. J. Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
– Vánoční koncert v podání členů
operního sboru Státní opery Praha.
8. po 19.30 BESÍDKA 2014
– Tradiční představení divadla Sklep.
9. út 19.30 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝT (S) FILIPEM!?
– DERNIÉRA, Divadlo Různých Jmen.
Komedie o svobodě, lásce a životě
zhýralců a bohémů.
10. st 19.30 Kinokavárna – ZIMNÍ SPÁNEK
– Drama Turecko, Německo, Francie.
11. čt 19.00 „CHCETE SE LÉČIT
NEBO UZDRAVIT?“ – Přednáška
MUDr. Jana Hnízdila o nemocech lidí,
politiků, vrcholového sportu a celé
společnosti.
12. pá 19.30 MARYŠA – Divadlo Různých Jmen.
16.00–21.00 VÁNOČNÍ TRHY
VE STUDIU DOBEŠKA
13. so
10.00–14.00 VÁNOČNÍ TRHY
VE STUDIU DOBEŠKA
18.00 ALENA SCHULZ
A MARKÉTA KŘEČEK – vernisáž.
19. pá 20.00 VLTAVA – koncert.
21. ne 15.00 BETLÉM – Vánoční pohádka
o putování za hvězdou. Divadlo
Koráb.

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí
najdete i na hlavní straně
www.praha4.cz
pod záložkou Kalendář akcí.

HRA MLÝNY JE TRVALKOU DIVADLA DOBEŠKA
Drama Mlýny z vojenského socialistického prostředí 50. let
na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy je jediným celistvým dramatickým celkem a současně nejdéle uváděným
představením v repertoáru Divadla Dobeška. Ve čtvrtek 4. 12.
od 19.30 hod. jej opětovně sehraje divadlo Sklep a na jevišti
se objeví Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra/Robert
Nebřenský, Tomáš Hanák, Ondřej Trojan, František Váša,
Milan Šteindler, Zdeněk Marek, Petr Koutecký a Monika
Načeva/Hana Pafková. Info na www.divadlosklep.cz.

Foto: Divadlo Dobeška

1. po
2. út
4. čt
5. pá
7. ne
8. po
9. út
10. st
11. čt
13. so
14. ne
15. po
17. st
18. čt
19. pá
20. so
21. ne
29. po
30. út
31. st

1. po 9.30 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
2. út 19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay
3. st 19.30 OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní agentura Globus
4. čt 19.30 AFTERLIFE – Divadlo Sentiment
5. pá 10.00 KRÁLŮV POSLEDNÍ SOUD,
VÁCLAV II.
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
19.30 LAKOMEC, Moliére
- Divadelní agentura Globus
7. ne 19.30 NEOMLUVENÉ DIVADLO
– Neomluvené divadlo
8. po 10.00 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
19.30 CALIGULA
– Divadelní agentura Globus
10. st 10.00 LAKOMEC, Moliére
– Divadelní agentura Globus
19.30 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
11. čt 10.00 LAKOMEC, Moliére
– Divadelní agentura Globus
19.30 LAKOMEC, Moliére
– Divadelní agentura Globus
12. pá 10.00 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
19.30 KABARET BRNO – Studio mladých
13. so 19.30 POLICEJNÍ PREZIDENT, ANEB
INSPEKTOR SMITH ZASAHUJE
– Divadlo Bez Hranic
14. ne 18.00 Halina Pawlovská
– CHUŤ DO ŽIVOTA
15. po 9.00 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
12.00 JANA EYROVÁ
– Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
19.30 ŽENSKÁ EPOPEJ – ArtWay
16. út 10.00 LAKOMEC, Moliére
– Divadelní agentura Globus
19.30 BAČKORY UŽ NECHCI
– Improvizace.cz
17. st 19.30 OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní agentura Globus
19. pá 19.30 CALIGULA
– Divadelní agentura Globus
27. so 15.00 Aleš Cibulka: JAK MĚ NEZNÁTE
– Divadelní agentura Globus
29. po 19.30 CO VĚDĚLA KLÁRA KOVALOVÁ
A MUSELA ZEMŘÍT
– Studio Mladých
31. st 19.30 Silvestrovská crazy komedie
„PRACHY DĚLAJ NEVĚSTU“
– Divadlo Bez Hranic

Křesomyslova 625, Praha 4

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

2. út 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT
– činohra – benefice pro MammaHelp
3. st 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
4. čt 19.30 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
5. pá 19.30 MY FAIR LADY – muzikál
6. so 15.00 ROK NA VSI – činohra
7. ne 15.00 BABIČKA – činohra
9. út 10.30 BABIČKA – činohra
19.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
10. st 10.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– DERNIÉRA
11. čt 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
12. pá 19.30 NEVĚSTA – muzikál
13. so 15.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
14. ne 15.00 BABIČKA – činohra
16. út 19.30 ROK NA VSI – činohra
17. st 19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra
18. čt 19.30 JEPTIŠKY – muzikál
19. pá 10.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI
– činohra – ZADÁNO
19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
20. so 15.00 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
21. ne 15.00 MY FAIR LADY – muzikál
25. čt 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
26. pá 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
27. so 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
28. ne 15.00 MY FAIR LADY – muzikál
29. po 19.30 NEVĚSTA – muzikál
30. út 19.30 JEPTIŠKY – muzikál
31. st 14.00 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – Silvestr
17.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – Silvestr

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
3. st 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
4. čt 19.30 OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
– činohra
5. pá 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
8. po 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
10. st 19.30 PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
11. čt 10.30 PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
13. so 15.00 OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
– činohra
17. st 19.30 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
19. pá 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
22. po 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
27. so 15.00 TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
29. po 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
Změna programu vyhrazena!
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SC-340989/02

INZERCE

SC-340978/04

SC-340743/04

SC-332400/11

SC-332409/11

(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

ROZPOČTY A KONZULTACE ZDARMA

www.balkap.cz

www.malirlakyrnik-praha.cz

HODINOVÝ MANŽEL

SC-332425/10

POMOC

•

OPRAVA

•

VÝMĚNA

IVAN MAŠEK
Mobil: 607 978 745

SC-332410/11

SC-341450/53

SC-341784/01

Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-341757/01

www.ceskydomov.cz

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
Tel.: 241 493 617,
777 708 035, 777 708 034

SC-341296/02

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

☛

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

SC-340115/10

SC-332421/11

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ

SC-33250710

SC-332492/10

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

SC-340678/06

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-340005/09

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

SC-332422/11

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

www.praha4.cz
STRANA 21

**TU‰ĹçK-1214-pa28 28.11.2014 17:46 Str‡nka 22

historie

PŘEŽIL A VYDAL SVĚDECTVÍ O HRŮZÁCH VÁLKY
V příštím roce si připomeneme 70. výročí ukončení druhé
světové války. Jedním z těch, kteří přišli při nacistickém
běsnění o svoje nejbližší, byl i právník a spisovatel JOSEF
BOR (1906–1979), který žil a pracoval v Praze 4 v Doudově
ulici.
Jeho zásadní dvě
literární díla – Opuštěná panenka a TeJOSEF BOR.
Foto: archiv
rezínské rekviem
– vycházejí z autorových vzpomínek na události
druhé světové války z pohledu Židů. Zatímco
autobiografická kniha Opuštěná panenka sleduje propletené osudy Židů, Čechů a jejich nacistických pronásledovatelů, román Terezínské
rekviem, volně inspirovaný skutečnými událostmi, vypráví příběh dirigenta Rafaela Schachtera,
jemuž se v létě 1944 podařilo v terezínském
ghettu odehrát několik představení Verdiho
Rekviem. Nedlouho poté byl i se svým orchestrem a celým sborem odeslán transportem na
smrt do Osvětimi.
Obě knihy byly několikrát vydány a přeloženy do mnoha světových jazyků a Terezínské

rekviem se dočkalo více než deseti rozhlasových
zpracování.

POVINNÁ ZMĚNA PŘÍJMENÍ
Josef Bor (Bondy) se narodil ve Slezské
Ostravě a po vystudování práv nastoupil jako
koncipient v Mostě, kde v roce 1932 zastupoval
horníky v tzv. hornické stávce. Po německé okupaci se přestěhoval s manželkou a dvěma dcerami ke svojí sestře do Kutné Hory. Odtud byla
celá rodina deportována do Terezína a později
do Osvětimi. Po válce se v roce 1945 vrací sám,
jediný z celé rodiny, zpět domů a později přesidluje do Prahy, kde jako právník nastupuje do
legislativy Ministerstva národní obrany v hodnosti plukovníka. V srpnu 1948 získává Československý válečný kříž 1939 a medaili Za zásluhy I. stupně. Na příkaz ministra gen. Ludvíka

Svobody však dochází v armádě k počešťování
jmen důstojníků. Ačkoliv Bondyho příjmení bylo původu sefardsko-španělského, je nucen ke
změně přistoupit. Po dlouhých úvahách si ponechává první půlku svého příjmení (písmeno N
si rozpůlil tak, že mu zůstalo R), a tím vzniká
jeho nové příjmení Bor.
V roce 1952 je ministrem Čepičkou z armády
vyhozen. Již nikdy nebude pracovat jako právník a má z politických důvodů omezenou svobodnou volbu povolání i příjem. Oporou mu je
nová rodina a dvě děti – Petr a Eva. Od roku
1952 do roku 1966 pracuje jako metodik v národním podniku Hutní projekt a současně pracuje na svých knihách.
V roce 1961 vydává Opuštěnou panenku
a o dva roky později Terezínské rekviem. Píše
i další, dosud nevydané knihy, divadelní hru
a publikuje články v časopisech. Po úmrtí druhé
manželky Vally se v lednu 1979 ožení s Anežkou Koudelovou, ale na konci měsíce umírá na
třetí srdeční infarkt a je pohřben na Židovském
hřbitově na Vinohradech.
(md)

PĚVECKÉ SBORY PRÁŽATA A RESONANCE OSLAVILY KULATÁ JUBILEA
Dětský pěvecký sbor Prážata pod vedením Mgr. Míly Pospíšilové vznikl v roce 1984
na Jižním Městě ze tří školních pěveckých sborů. Postupně do něj začaly přicházet
děti z celé Prahy 4 i okolí.
Od založení sboru se na hlasové výchově
podílely korepetitorky Mgr. Pavla Čeňková
a Mgr. Věra Jelínková. Repertoárem sboru jsou
díla všech hudebních období až po současnost,
umělecké úpravy lidových písní, skladby s vánoční tematikou a černošské spirituály. Od roku
1989 Prážata pravidelně koncertovala v německém Waldsassenu, natočila pořad o Praze pro
kanadskou televizi, otevírala Královské zahrady
na Pražském hradě pro veřejnost, natočila CD
Pražská jidiš muzika „Jomi, jomi“ s Bárou Basikovou a Jiřím Helekalem a CD Pergolesiho Stabat Mater. V roce 1994 se nejstarší členové pěveckého sboru Prážata zúčastnili Mezinárodního pěveckého festivalu v belgickém Neerpeltu,
kde obsadili ve velké konkurenci 1. místo.

A právě zde se zrodila myšlenka založit komorní sbor Resonanci. Za dalších společných
20 let se pěveckému sboru Prážata a Resonance
podařilo natočit přes dvacet CD, účinkovat ve
filmech zahraniční i české provenience, například Zvonokosy (Francie), Borgia 3 (Itálie), Bobule 2 (Česká republika), spolupracovat s našimi předními interprety populární a vážné hudby
na charitativních koncertech a uspořádat kolem
dvaceti koncertních turné v Evropě a v USA.

ZÁKLADNOU JE ZŠ KAVČÍ HORY
„Od roku 2002 se působištěm pěveckého sboru stala Škola Kavčí hory, kde se za podpory
vedení školy podařila vybudovat moderní zkušebna, která je také v době výuky využívána

PĚVECKÝ SBOR PRÁŽATA v říjnu vystoupil na pankráckém Koncertě pro Čtyřku.
Foto: archiv Prážata
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jako přednášková místnost a učebna hudební
výchovy,“ říká sbormistryně Míla Pospíšilová.
Právě zde byla natočena CD s lidovými písničkami pro děti, která slouží na školách jako pomůcka při výuce hudební výchovy, a CD s dětským
muzikálem Bílý motýl.
V současné době natočily sbory Prážata
a Resonance CD s Magdou Malou „Na křídlech
vánočních“, jehož křest proběhl 22. listopadu
v Betlémské kapli. Oba sbory dále připravují řadu vánočních koncertů, komorní sbor Resonance odjíždí na turné do Rakouska a nový kalendářní rok otvírá v chrámu sv. Víta na Pražském
hradě Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby.
„Každoročně také přijímáme nové členy. V lednu na základě pěveckých zkoušek do sboru
Prážata a v komorním sboru Resonance kdykoliv uvítáme tenory,“ uzavírá Míla Pospíšilová.
Více informací na www.prazata.cz a www.resonance.cz.

DO KOMORNÍHO SBORU RESONANCE přecházejí odrostlejší členové Prážat, ale
vítáni jsou i noví zpěváci.
Foto: archiv Resonance
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SC-330252-57

SC-330252-56

SC-3330252-59

SC-330252-58

STRANA 23

**TU‰ĹçK-1214-pa28 28.11.2014 17:47 Str‡nka 24

INZERCE

SC-341501/39
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SC-330430-75

INZERCE

SC-341268-10

SC-341450-51
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servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – PROSINEC
Stanoviště

KDO ZVÍTĚZIL
VE ŠKOLNÍ SOUTĚŽI
V KOMPOSTOVÁNÍ?
Koncem října se v Nuselské radnici uskutečnilo
vyhodnocení školní soutěže v kompostování za rok
2014. Přihlášených 19 kolektivů se utkalo v kategorii hodnocení písemných projektů – zdokumentování práce kompostovacího procesu – a v kvalitě
samotného kompostu. MČ Praha 4 v rámci ekologické výchovy vyčlenila na odměny 120 000 korun
a věcné ceny soutěžícím také věnovaly společnosti
Pražské služby a EKO-KOM. Všem soutěžícím poděkoval 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD),
který společně s Mgr. Radimem Manou, tiskovým
mluvčím Pražských služeb, předal nejlepším diplomy a věcné ceny. Soutěž bude pokračovat i v roce
2015.

VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ
VZORKŮ KOMPOSTU
Mateřské školy: 1. místo
2. místo
3. místo
Základní školy: 1. místo
2. místo
3. místo

MŠ Kotorská
MŠ Na Zvoničce
MŠ K Podjezdu
ZŠ Jílovská
ZŠ Jitřní
ZŠ Křesomyslova

HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PROJEKTŮ
KOMPOSTOVACÍHO PROCESU
Mateřské školy: 1. místo MŠ K Podjezdu
MŠ V Zápolí
a MŠ Jílovská
2. místo MŠ Kaplická
a MŠ Jitřní
3. místo MŠ Na Chodovci
a MŠ Na Bučance
Základní školy: 1. místo ZŠ Křesomyslova
2. místo ZŠ Jílovská,
3. místo ZŠ Filosofská
– objekt Jitřní
a ZŠ Na Chodovci
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Zavezení den

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

01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
12
12
12

Hodina
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00
16.00–20.00

Stanoviště

Zavezení den

Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
Lopatecká x Doudova
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Alberta)
Sdružení x Nad Studánkou
Jihlavská (proti garážím)
Horáčkova X Bartákova
Lukešova x Bohrova
Baarova x Telčská
Bítovská
Sinkulova x Na Klikovce
Sládkovičova
Na Zlatnici x Na Podkovce
Psohlavců x Věkova
V Hodkovičkách x Jitřní
Pod Jalovým dvorem
Kotorská (u jeslí)
Na Květnici
(u stanoviště tříděného odpadu)
Pod Vršovickou vodárnou III
Na Líše x Na Novině
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Fillova x Rabasova
Jihozápadní V x Jižní IX
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Choceradská x Senohrabská
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Jižní XVI
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

Hodina

12
12
12
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19

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

19
19
19
19
19
19
19

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
23
23
29
29
30
30

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

SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH JE ZAJIŠTĚN
V termínu od 24. do 31. 12. 2014 budou
Pražské služby zajišťovat normální pracovní
směny a svoz směsného odpadu proběhne
podle příslušných programů. Na Nový rok bude
zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických

míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného
odpadu se ve dnech 15.–31. 12. 2014 provede
mimořádný svoz skla v kritických oblastech,
jinak bude vše probíhat rovněž podle příslušných svozových programů.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU:
22.–31. 12. 2014
normální svoz podle příslušných programů
1. 1. 2015
svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–4. 1. 2015
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
22.–31. 12. 2014
normální svoz podle příslušných programů
15.–31. 12. 2014
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz podle příslušných svozových programů
1. 1. 2015
svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–4. 1. 2015
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

VÁNOČNÍ STROMKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ
Odumřelé vánoční stromky odkládejte vedle
nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob
pro ostatní odpad.
Rovněž nepatří na stanoviště separovaného

odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška
přes prostory objektu. V takovém případě odkládejte stromky před objekt, na místo přistavení
nádob k výsypu. Svoz bude probíhat od 25. 12.
2014.
(red)
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LISTY NAPADANÉ ŠKŮDCEM
ODKLÁDEJTE DO SBĚRNÉHO DVORA
I v letošním roce MČ Praha 4 zajistila pro své občany ve sběrném dvoře
Durychova speciální velkoobjemový kontejner na listí napadené klíněnkou jírovcovou, který je po naplnění odvezen do spalovny v Malešicích.
„Je to jediná cesta, jak infikované listí ekologicky a spolehlivě zlikvidovat.
V žádném případě ho neodkládejte do kontejneru na bioodpad, tím škůdci
spíše prospějete,“ upozorňuje Jiří Bodenlos (ČSSD), zástupce starosty.
Občané mohou odkládat listí napadené klíněnkou ve sběrném dvoře až do
konce letošního roku.
V případě dotazů se obracejte na Evu Šimkovou, tel.: 261 192 264 nebo
na e-mail: eva.simkova@praha4.cz.

DO BOJE S KLÍNĚNKOU JÍROVCOVOU se vrhly i děti ze ZŠ Horáčkova, které
shrabaly listí ze školní zahrady.
Foto: ZŠ Horáčkova

CHCETE SE ZDOKONALIT V PRÁCI S POČÍTAČEM?
Počítačový klub pro zdravotně postižené a seniory U Zeleného ptáka zve na nové počítačové
kurzy v období leden až březen 2015. Kurzy
jsou vedeny individuálně (lektor/účastník)
a jsou určeny pro zdravotně postižené (cena
300 Kč) a seniory (400–600 Kč).
Slevy jsou poskytovány i ženám na mateřské
dovolené a dětem, přihlášky se přijímají již

nyní. Rovněž se lze přihlásit na kurz angličtiny, skupina mírně pokročilých a začátečníků.
Další informace na www.zelenyptak.cz.
Kontakt: PC klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158, Kunratice
Tel.: 271 913 590
E-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

BEZPLATNÁ
PRÁVNÍ PORADNA
MÁ POSLEDNÍ TERMÍN
Závěrečná letošní bezplatná právní poradna, kterou organizuje MČ Praha 4, se uskuteční 10. prosince (15.00–17.00 hod.) v Táborské
ulici č. 350.
Zájemcům se bude věnovat JUDr. Ivana
Sittková a je možné přijmout maximálně
20 žadatelů podle pořadových lístků.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY, MŠE A AKCE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
Praha – Lhotka, Ve Lhotce 36
Středa 24. 12. 15.00 hod. mše sv. upravená pro děti, 17.00 hod. mše sv. s vánočním oratoriem
„Hej Mistře“ od Jakuba Jana Ryby, 24.00 hod. mše sv. s vánočními koledami • Neděle 28. 12.
8.00, 10.00 a 18.30 hod. obnova manželských slibů při mši svaté • Středa 31. 12. 17.00 hod.
Poděkování za uplynulý rok při mši svaté • NÁVŠTĚVA BETLÉMŮ: od 24. 12. do 4. 1. každé
odpoledne: na Štědrý den 13.00–15.00 hod., čtvrtky a neděle 13.00–18.30 hod., pátek a sobota
13.00–17.00 hod.

KOSTEL SV. PROKOPA,
Braník, Školní ul.
Středa 24. 12. 24.00 hod. půlnoční mše sv. • Čtvrtek 25. 12. 10.00 hod. bohoslužba • Pátek
26. 12. 10.00 hod. bohoslužba • Neděle 28. 12. 10.00 hod. bohoslužba • Čtvrtek 1. 1. 10.00 hod.
bohoslužba

SBOR ČCE PRAHA 4 - BRANÍK,
Modřanská 1821/118, zastávka MHD Přístaviště
Středa 24. 12. 16.00 hod. bohoslužba • Čtvrtek 25. 12. 9.30 hod. bohoslužba s vysluhováním
sv. večeře Páně • Středa 31. 12. 16.00 hod. bohoslužba, 17.00 hod. Braník OPEN (Otevřený silvestrovský prostor pro každého) • Čtvrtek 1. 1. 9.30 hod. bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně •
VÁNOČNÍ HRA LABYRINT SVĚTA A RÁJ BETLÉMSKÉ STÁJE – V neděli 21. prosince vás
zvou dětští i dospělí herci na vánoční adaptaci slavné knihy Jana Amose Komenského. Představení
se koná ve 14.00 a v 16.00 hodin. Labyrintem dnešního světa vás budou provázet hned tři poutníci,
každý ve společnosti s Všezvědem, Všudybudem i Mámením a jeho růžovými brýlemi. Na veselé scénky
i situace zvoucí k zamyšlení, prokládané písněmi a doprovázené živou hudbou, se můžete přijít podívat
do kostela.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Sbor Alberta Schweitzera, U Michelského mlýna 27
Neděle 21. 12. 10.00 hod. J. J. Ryba: Česká mše vánoční • Středa 24. 12. 23.00 hod. předpůlnoční zpěvy koled a pobožnost • Čtvrtek 25. 12. 10.00 hod. bohoslužby na svátek narození Páně.

KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
Podolí, ul. Pod Vyšehradem.
Středa 24. 12. 22.00 hod. „Půlnoční" mše sv. • Čtvrtek 25. 12. 11.00 hod. vánoční mše sv. • Pátek
26. 12. 11.00 hod. mše sv. • Čtvrtek 1. 1. 11.00 hod. mše sv.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Dolnokrčská 1
Neděle 30. 11. 9.15 hod. bohoslužba, 17.00 hod. slavnost světla • Neděle 7. 12. 9.15 hod. adventní
bohoslužba • Sobota 13. 12. 15.00 hod. vánoční divadlo v kapli Thomayerovy nemocnice • Neděle
14. 12. 9.15 hod. adventní bohoslužba • Neděle 21. 12. 9.15 hod. adventní bohoslužba • Středa
24. 12. 23.00 hod. půlnoční s koledami • Čtvrtek 25. 12. 10.00 hod. slavnostní bohoslužba na
Hod Boží vánoční • Neděle 28. 12. 9.15 hod. bohoslužba, 17.00 hod. poděkování za uplynulý rok
při svíčkách • Čtvrtek 1. 1. 10.00 hod. slavnostní bohoslužba.

ŘKF Praha 4 – Nusle
Kostel sv. Václava, Vladimírova ulice
V době adventní, od 29. 11. do 21. 12., se v kostele každý čtvrtek (od 17.30 hod.), v sobotu
(od 17.30 hod.) a neděli (od 10.30 hod.) zpívají při mši roráty. V sobotu 29. 11. (17.30–18.15 hod.)
mše s žehnáním adventních věnců. • Středa 24. 12. 16.00 hod. a 24.00 hod. mše • Čtvrtek 25. 12.
10.30 hod. mše • Pátek 26. 12. 10.30 hod. mše • Sobota 27. 12. 17.30 hod. mše s žehnáním vína
• Neděle 28. 12. 10.30 hod. mše s obnovou manželského slibu • Středa 31. 12. 16.00 hod. mše
s poděkováním za uplynulý rok a s prosbou o požehnání do roku nového • Čtvrtek 1. 1. 10.30 hod.
mše • Pátek 2. 1. 17.30 hod. mše • Sobota 3. 1. 17.30 hod. mše • Neděle 4. 1. 10.30 hod. mše
s žehnáním vody, kadidla, křídy a soli • Mše od 5. 1. podle pravidelného pořádku: út–so v 17.30 hod.,
ne v 10.30 hod. • Betlém si lze prohlédnout v době od 24. 12. do 2. 2. půl hodiny před mší a půl
hodiny po mši a odpoledne 25. a 26. 12. v době od 16.00 do 19.00 hod.

Kostel sv. Pankráce, ulice Na Pankráci
Žehnání adventních věnců při mši 30. 11. od 9.00 hod. • Roráty v době adventní od 30. 11. do
21. 12. při mši v neděli v 9.00 hod. • Středa 24. 12. 15.00 hod. mše • Čtvrtek 25. 12. 9.00 hod.
mše • Pátek 26. 12. 9.00 hod. mše • Neděle 28. 12. 9.00 hod. mše s obnovou manželského
slibu • Středa 31. 12. 15.00 hod. mše s poděkováním za uplynulý rok a s prosbou o požehnání
do roku nového • Čtvrtek 1. 1. 9.00 hod. mše • Pátek 2. 1. 15.30 hod. mše • Neděle 4. 1.
9.00 hod. mše žehnání vody, křídy, kadidla, soli • Mše od 5. 1. podle pravidelného pořádku: st a pá
v 15.30 hod., ne v 9.00 hod. • Betlém si lze prohlédnout v době od 24. 12. půl hodiny před
mší a půl hodiny po mši až do 2. 2.

HUSŮV SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Nusle, Táborská 65
Středa 24. 12. 23.00 hod. půlnoční bohoslužba se zpěvem koled • Čtvrtek 25. 12. 9.00 hod.
vánoční bohoslužba • Pátek 26. 12. 9.00 hod. bohoslužba • Neděle 4. 1. 10.00 hod. Rybova
Česká mše vánoční v provedení souboru SUDOP.
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PROJEKT DOMÁCÍ CHŮVA ZAJISTIL BEZPLATNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ VÍCE NEŽ 150 RODINÁM
V prosinci 2014 končí projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 s názvem „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené.
Domácí chůva pro děti ve věku 0–6 let.“, který byl zahájen v lednu roku 2013.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Hlavním cílem projektu bylo pomoci rodičům, kteří pečují o děti předškolního věku, lépe
skloubit svůj rodinný život s návratem na trh
práce. Co se tedy konkrétně během realizace
projektu povedlo?
Více než 150 rodičům na rodičovské/mateřské dovolené, vracejícím se na trh práce, bylo
poskytnuto více než 15 tis. bezplatných hodin
služby „Domácí hlídání“. Tým koordinátorek
na základě požadavků rodiny vytipoval vhodnou, prověřenou a proškolenou chůvu, poskytl

PŘECHOD
V JITŘNÍ
MÁ ZPOŽDĚNÍ

asistenci při prvním kontaktu rodiny s chůvou
a zajišťoval celkově hladký průběh této služby.
V rámci projektu byly realizovány dva turnusy „Výukového kurzu pro chůvy pro děti ve
věku 0–6 let“. Kurzy probíhaly v roce 2013
a 2014, vždy od září do listopadu, a v jeho průběhu si 26 rodičů na rodičovské/mateřské dovolené rozšířilo vzdělání v rámci 80 hodin teoretických přednášek zaměřených na oblast péče
o děti od 0 do 6 let. Kurzy byly zakončeny
zkouškou, úspěšní absolventi získali certifikát.

Hned dvě cenné bronzové medaile ze světového šampionátu v karate přivezl do Prahy 4 Jakub Štěpán. Nejprve startoval v disciplíně fukugo (absolutní disciplína
tradičního karate), kde v semifinále
narazil na Lukáše Wojczika z Polska, kterého loni na mistrovství
Evropy porazil. Tentokrát však přes
polského karatistu neprošel a musel se rozdělit o třetí místo s americkým reprezentantem. V další
disciplíně – kumite – se Jakub
Štěpán, který žije i trénuje na Pankráci, opět probojoval až do semifinále. Zde na něj čekal několikanásobný mistr světa a Evropy Damian
Stasiak, rovněž z Polska. Zápas se
rozhodl až v prodloužení, kdy Stasiak kopem z otočky zhatil našemu
reprezentantovi naději na mistrovský titul.
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Kontakty: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4,
Kotorská 40/1590, Praha 4, www.zzpraha4.cz

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DÝŇOVÁ OSLAVA V AZYLOVÉM DOMĚ

I když petice rodičů školáků požaduje zřízení
přechodu u ZŠ Filosofská – objekt Jitřní, zatím nebude vyslyšena. Stavební povolení se teprve vyřizuje a vyvýšený obrubník, který již počítá s budoucí výškou upravené komunikace se zpomalovacím
prahem, brání výstavbě dočasného přechodu.
Dopravní policie ČR by totiž z důvodu bezpečnosti chodců povolila dočasný přechod jen za
předpokladu snížení výšky obrubníku. Proti tomu
se ovšem staví Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, která v nedávné době chodník renovovala.
Nezbývá proto než počkat na vyřízení stavebního
povolení a vše realizovat v rámci
rekonstrukce vozovky.

PANKRÁCKÝ KARATISTA USPĚL
NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU

„Velice pozitivní ohlas jsme zaznamenali na
v rámci projektu napsanou a vydanou metodiku
pro vzdělávání chův pro děti ve věku 0–6 let
s názvem „Jak být dobrou chůvou?“. Tu jsme
využili nejen pro potřeby našich vzdělávacích
kurzů pro chůvy, ale poskytli jsme ji i knihovnám, organizacím, mateřským centrům či jednotlivým zájemcům z řad veřejnosti,“ dodává
ředitel ZZ MČ Praha 4 a zastupitel Jan Schneider
(Pro Prahu).

TÝM SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC centra pro týrané
a osamělé ženy Rosa připravil pro malé děti strašidelné odpoledne plné legrace
Foto: Rosa

Halloween se uskutečnil i v azylovém domě
Rosa pro ženy – oběti domácího násilí – a jejich
děti. Je neuvěřitelné, jak se tyto děti, které za
svůj krátký život zažily fyzické a psychické
týrání, kterého se dopouštěl jejich táta na jejich
mamince, ale i ony samy je zažily od nejbližších
členů rodiny, dovedou radovat z maličkostí,
které pro ně připravuje tým sociálních pracovnic a herních terapeutek. Do soutěží se zapojily
také maminky a byl to velice vydařený večer
plný strašidel a legrace, na který se bude dlouho
vzpomínat. A stejnou radost dětem přinese
i Mikuláš s anděly a Ježíšek, který spolupracuje
s drobnými dárci a sponzory Rosy.
Rosa vedle azylového ubytování s utajenou
adresou dále poskytuje informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí.
Ke konzultacím je nutné se objednat na telefonním čísle: 241 432 466, telefonická krizová pomoc pro oběti násilí (SOS linka): 602 246 102.
Internetové poradenství pro oběti násilí, jejich
příbuzné a děti na e-mailu: poradna@rosa-os.cz.
Info na: www.rosa-os.cz a Facebooku.

ZBYTEČNÁ KRUTOST:
NA NOVODVORSKÉ STŘÍLÍ PO HAVRANECH!
Paní Jana z Prahy 4 zavolala na linku Pražské
zvířecí záchranky 774 155 185, že na novodvorském sídlišti již několik hodin poskakuje havran
a nemůže vzlétnout. Pravděpodobně prý má
něco s křídlem. Pracovníci zvířecí záchranky
proto na místo vyjeli, aby poraněnému ptákovi
pomohli. Po odborném odchytu a prvotní prohlídce ochranáři objevili silně krvácející poranění křídla. Pták byl na pokraji sil a evidentně musel trpět velkými bolestmi. Veterinární lékařka
MVDr. Hájková zranění ošetřila a záhy odhalila
i pravou příčinu poranění. Havran polní utrpěl
průstřel vzduchovou pistolí. Uvnitř jeho těla
byla stále diabolka, kterou operativním zákrokem vyňala. Pták operaci sice přežil, střela však

ZBYTEK ŽIVOTA havran stráví jako trvale handicapovaný jedinec v Záchranné stanici hlavního města
Prahy.
Ilustrační foto: DOP
poškodila křídelní kost takovým způsobem, že
již nikdy nebude létat.
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ROK NA VSI HRAJÍ POUZE ODVÁŽNÁ DIVADLA

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
ORIGINÁLNÍ PUZZLE

NA JEVIŠTI FIDLOVAČKY se ve hře Rok na vsi
sejde téměř kompletní soubor divadla.

Ilustrační foto: Martin Dudek

Legendární dramatizace románové kroniky
bratří Mrštíků Rok na vsi, kterou připravil
Miroslav Krobot v roce 1993 v Národním
divadle, po 21 letech ožila na jevišti Divadla Na
Fidlovačce.
Deset let trvala Miroslavu Krobotovi dramatizace známého románu a dokonce ji dvakrát
zavrhl jako nemožnou. Nakonec podle mínění
mnohých v podstatě napsal novou divadelní
hru, ve které se soustředil na tři základní dějová
pásma – osud Rybáře a Vrbčeny, starostova syna
Antoše a jeptišky Amáty. Na ně se pak nabalují
osudy ostatních z moravské vesnice Habrůvka,
jejímž předobrazem byla pro bratry Mrštíky
stále existující vesnice Diváky. Na pozadí zvyků,
svátků a tradic prožívají místní obyvatelé svoje
komické, dojemné i kruté osudy.

A když do harmonie přírodního koloběhu
vstupují lidské vášně, slabosti a touhy, mění se
malá poklidná vesnička na dějiště velkého dramatu lásky, zrady i naděje a odpuštění. „Když
jsem se pana Krobota zeptala, proč jeho hru
nehrají jiná divadla, odpověděl, že se toho bojí.
Ale my ne!“ uvedla před premiérou ředitelka
Fidlovačky Eliška Balzerová.
Do hlavních rolí Rybáře a Vrbčeny obsadil
režisér Pavel Šimák hostujícího Romana Zacha
a Barboru Mošnovou. V dalších rolích, ve kterých se objeví na jevišti snad celý soubor Fidlovačky, uvidíte Sandru Pogodovou, Ladislava
Županiče, Lukáše Rouse, Dennyho Ratajského
a další. Prosincové reprízy se uskuteční 6. 12.
v 15 hod. a 16. 12. v 19.30 hod.
(md)

UŽIJTE SI S CELOU RODINOU LEDOVÉ KLUZIŠTĚ
I letos si můžete sami, s rodinou či s kamarády zabruslit před obchodním centrem Arkády
Pankrác na skutečném ledu. Kluziště je otevřeno za každého počasí od 1. prosince do konce
února každý den (9–21 hod.) a zasportovat si
lze i o vánočních svátcích. K dispozici je také
půjčovna a broušení bruslí a občerstvení s bohatým sortimentem. Jednodenní vstupné je pro
děti do 5 let zdarma, nad 6 let bruslař/ka zaplatí 50 Kč. Provozní doba o vánočních svátcích:
24. 12. 9.00–16.00 hod., 25., 26. a 31. 12.
9.00–21.00 hod., 1. 1. 9.00–21.00 hod.

Kontakty na MČ Praha 4
Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
Telefony: 261 192 111
800 131 290
800 194 237
800 100 128
Fax:
241 741 743
IČO:
00063584

Ústředna
Zelená linka životního prostředí
Bezplatná informační linka
Bezplatná informační linka pro seniory

INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů
3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 •
Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192
510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.

Chcete si vyrobit originální dárek pro své blízké či
přátele, nebo dát svému zážitku nový rozměr?
Využijte novinky v produkci firmy Dino Toys, s. r. o.,
tradičního českého výrobce puzzle a společenských
her. Na www.dinodarky.cz si během chvilky v několika jednoduchých krocích necháte vyrobit puzzle,
pexeso či oblíbenou stolní hru Člověče, nezlob se!
z vlastních fotografií. Puzzle či hru vám firma do
týdne doručí až domů, případně nechá uložit na
nejbližší poště. Z nabídky velikostí puzzle si vyberou
jak začínající skládači, tak i ostřílení milovníci této zábavy. K dispozici jsou i tři druhy pexesa a dvě verze
„člobrda.“ Zákazník si může kromě vlastní fotky
upravit i design krabice a napsat věnování či vzkaz
budoucímu majiteli.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolik dílků má největší puzzle z nabídky na www.dinodarky.cz?
a) 500

b) 1000

c) 2000

Krabici puzzlí s vaší fotografií o 500 dílcích získá
autor/ka 22. a 46. správné odpovědi zaslané
do 12. prosince 2014 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI ZE LISTOPADOVÉHO ČÍSLA (správná
odpověď – b 20): Figurky Pata a Mata vyhrávají
Petra Janišová a Radek Kejman.
Gratulujeme!

Ilustrační foto: archiv

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Periodický tisk územního samosprávného celku – Měsíčník
městské části Praha 4, ročník XXIV • Vychází 11x ročně • Místo vydání Praha
• Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 připravuje: Strategic
Consulting, s. r. o., IČ 25792920, držitel certifikátu ISO 9001 • Šéfredaktor:
Martin Dudek • Redakční rada: Petr Štěpánek, Petr Kučera, Petr Horálek,
Petr Kutílek a Michal Hroza • Grafika a DTP: Bronislav Veselý – SAGRAT® •
Inzerce: Renáta Čížková, tel.: 777 114 473 • Adresa redakce: Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, fax: 224 816 818, • Vydavatel: Městská
část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 000 63 584 • Fotografie
bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Titul: Martin Dudek •
Tisk: Europrint, s. r. o. • Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 4, není
periodikem žádného politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze podávat na radnici MČ Praha 4, nebo e-mailem: noviny@praha4.cz •
Distribuce prosincového čísla Tučňáka je 3. prosince 2014 • Náklad
74 000 výtisků je ověřován ABC.

KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzece a termíny vydání • Uzávěrka lednového čísla je 12. prosince 2014.

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. Stížnosti a podněty k distribuci oznamte na tel.: 224 816 821 – Tomáš
Tecl nebo e-mailem: distribuce@ceskydomov.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu. Děkujeme.
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