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ČASOPIS PRAHY 4
rOČNÍK XXV

Park Na Pankráci:
Nově vysazený strom
přináší radost str. 4

SC-350755/01

PROGRAM ŽLUTÉ LÁZNĚ

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

27. 5. / 19:00 / Tančírna

9. 6. / Promítáme po setmění /

29. 5. / 17:00 / Lucky Place

PŘIPRAVUJEME

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

30. 5. / 18:00 hodin / Tančírna

APEROL SPRITZ KINO U VLTAVY
Promítáme KAŽDÉ ÚTERÝ, osm skvělých filmů
a lahodné drinky pod širým nebem. Vstup: ZDARMA
13. 6. Hubneme do plavek
17. 6. Alt-J
11. 7. Lindsey Stirling

NOVINKY

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

KONZUMAČNÍ VSTUPNÉ – vstupné můžete projíst,
propít a prosportovat!

31. 5. / 10:00 hodin / Celý areál

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

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

24. 6. / 19:00 hodin / Tančírna

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

PRODEJ . SERVIS . TEST CENTRUM

www.zlutelazne.cz
www.facebook.cz/zlutelazne
12:53
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slevový
kupón

7%

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

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

Sleva se nevztahuje na akční nebo zlevněné zboží, dárkové poukázky
a nelze ji použít současně se zákaznickou kartou. Slevy nelze sčítat.

STRANA 2

SC- 350772/01

slovostarosty
Milí čtenáři, vážení občané,
na poslední schůzi zastupitelstva schválili
zastupitelé granty za 18 milionů korun. Poprvé jsme schvalovali také granty víceleté na
období až tří let. Víceleté granty dávají žadatelům větší stabilitu při čerpání dotace
a umožňují jim efektivněji plánovat využití
přidělených prostředků. Tímto způsobem
jsme přispěli například Sokolu Podolí na snížení energetické náročnosti budovy. Investice
rozložená do tří let tak Sokolům v dalších letech navíc ještě sníží provozní náklady v souvislosti s vytápěním budovy. Pro rok 2015
jsme tak různým sokolským jednotám přispěli částkou skoro 1,6 milionu korun. Další
prostředky byly uvolněny na podporu sportu,
kultury, v sociální oblasti, v oblasti podpory
rodin a prevence negativních jevů, pro zlepšení životního prostředí a do zdravotnictví.
Vedle tradiční plošné podpory například
fotbalových klubů nebo atletiky jsme tentokrát podpořili individuálně i sportovce-reprezentanty z Prahy 4 v soutěžích, kde jim příslušné svazy nejsou finančně schopny zajistit
reprezentaci České republiky. Nadále podpo-

Pojď ven
s

rujeme i běžeckou školu, kde si pod vedením
instruktorů může přijít zdarma zaběhat úplně každý.
Pestrost podpory potvrzuje udělení grantů
například loutkovému divadlu Zvoneček,
Sklepu sobě na udržování lidových tradic
a sousedských vztahů, obci baráčníků Praha-Roztyly nebo mateřskému centru 4medvědi.
Podpořili jsme i neziskového výrobce audioknih pro zrakově postižené Mluvící kniha.
Snahu vše poctivě posoudit snad potvrdilo
závěrečné hlasování, ve kterém přidělení
grantů schválilo 36 zastupitelů, proti záměru
nebyl nikdo a dva zastupitelé se zdrželi. Pevně věřím, že přidělené prostředky budou využity ku prospěchu všech obyvatel městské
části a že povedou k obohacení sousedských
vztahů v Praze 4.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

21.6.2015
13.00 až 18.00

...a hádej, kdo jsem
Park
Na Pankráci

mezi ulicemi
Milevská a Pujmanové

Praha 4
140 00

Den plný zábavy, soutěží a rodinné pohody
Dětská soutěžní trasa

Hádej, kdo jsem

10 stanovišť
Soutěžní úkoly
Dárky v cíli za odměnu
Skákací hrady, trampolíny
Malování na obličej
Generální partner

Tucnak_188_130.indd 1

Program na pódiu

Od 13.00 do 16.30 moderuje Honza Musil

Soutěže pro malé i velké o skvělé ceny
Kouzelnické vystoupení
Balonková show
Děda Mládek Illegal Band - koncert
Maskoti Líza a Pupík
Akce se koná pod záštitou
starosty MČ Praha 4

6.5.2015 13:23:39
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aktuálně

DEN ZEMĚ JSME OSLAVILI ZÁBAVOU,
BRIGÁDOU I VÝSADBOU STROMŮ
Praha 4 se v dubnu připojila k oslavám Dne Země a stejně jako v minulých letech uspořádala
i letos akci v parku Na Pankráci. Pro návštěvníky byl po celý den připraven zábavný program.
Jeho součástí bylo i vysazení stromu zastupitelkami MČ Praha 4. Borovici pojmenovanou
Strom radosti zakoupily zastupitelky Jana Niklová, Adéla Gjuričová a Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice), Aneta Krajcová (ZZZ ANO 2011), Marie
Zacharová a Jitka Zykánová (TOP 09), Lucie Michková a Klára Cingrošová (ODS) a Drahoslava
Krejčová (ČSSD) za vlastní finanční prostředky.
Zasazením borovice byla rovněž založena tradi-

ce každoročního podzimního setkávání se
a zdobení stromu zvířecími dobrotami. Pestrý
program v parku dále nabídl skákací hrady, soutěže, zábavné hry, ukázky techniky Pražských
služeb a výcviku hlídacích psů Městské policie
hl. m. Prahy, vzdělávací vystoupení psa Rozárky
nebo stánek Lesů hl. m. Prahy s tématy poznávání pražské přírody a zvířat.

Dobrovolníci
a zastupitelé uklízeli
Součástí Dne Země v Praze 4 bylo rovněž zasazení dubu letního starostou městské části Pra-

■ Naše zastupitelky obohatily pankrácký park o borovici. Foto: Zdeněk Kříž

ha 4 Petrem Štěpánkem (Trojkoalice) v lesoparku v Hodkovičkách, jehož pořízení uhradil
ze svých soukromých prostředků. V rámci oslav
ještě proběhl úklid zahrady v Jeremenkově ulici
a v areálu přírodního koupaliště Lhotka. Zde se
sešlo téměř 50 dobrovolníků, a to jak z řad zastupitelů, tak i obyvatel Prahy 4. Cílem úklidu
bylo vysbírat veškeré odpadky a popadanou zeleň. K dispozici byly dva velkoobjemové kontejnery, zapůjčené společností VS-EKOPRAG, které
dobrovolníci naplnili na maximum. Z členů Zastupitelstva městské části Praha 4 se úklidu zúčastnili starosta Petr Štěpánek, radní Adéla Gjuričová, zastupitel Daniel Kunc, Petra Rejchrtová
(všichni Trojkoalice), Petr Horálek (ČSSD), Jaromíra Eismannová a Jitka Zykánová (TOP 09).
Den Země je připomínán opakovaně od roku
1969 a jeho cílem je vštěpovat lidem zásady ekologického chování a přispět tak ke zlepšení životního prostředí na celé zemi. „Tento den slaví více
než miliarda lidí po celém světě, a jedná se tak
o jeden z největších svátků. Jsem proto rád, že
se Praha 4 k oslavám připojila a uspořádala hned
několik akcí,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. „Den
Země je dnes velmi kladně vnímán, jak politicky,
tak společensky, a tudíž poskytl dobrou příležitost pro diskuze na téma ekologie mezi těmito
skupinami, což přináší mnohá pozitiva," uvedl
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička
(ZZZ ANO 2011). 
(red)

NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY A STAROSTA
CHTĚJÍ ZKLIDNIT MAGISTRÁLU
A REGULOVAT VÝSTAVBU
Řešení dopravní situace v Praze 4, především
snížení hluku na Spořilově a zklidnění Severojižní magistrály, problematické stavby na Pankráci a další témata byla námětem výjezdního
jednání představitelů Prahy 4 s náměstkem pražské primátorky Matějem Stropnickým. Jednání
se zúčastnili starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice), zástupci starosty Zdeněk Kovářík (ODS),
Iva Kotvová a radní Alžběta Rejchrtová (obě
Trojkoalice).
„Shodli jsme se na potřebě rychlého zklidnění
Severojižní magistrály a potřebě regulace zástavby v oblasti Pankrácké pláně, na místě je rovněž
úvaha o regulačním plánu pro toto území,“ uvedl Matěj Stropnický, který má na starost územní
plánování. „Naši obyvatelé jsou zatěžováni předimenzovanými stavbami a nadměrným hlukem, který je důsledkem starých dopravních řešení a nově i zatěžováním Pankrácké pláně a je-

STRANA 4

jího okolí masivní výstavbou,“ řekl starosta Petr
Štěpánek a pokračoval: „Jedním z prvních kroků
k nápravě je shoda s Matějem Stropnickým,
že Kavčí hory zůstanou z hlediska územního
plánu v zeleni, což svým usnesením schválila
i Rada městské části Praha 4.“

Spořilov ochrání tubus
Velkým problémem obyvatel Prahy, především
v oblasti Spořilova, je hluk a emise prachu a dalších škodlivých látek vyvolaných nadměrnou
dopravní zátěží na Jižní spojce a navazujících
komunikací v jejím okolí. Jedním z navrhovaných opatření ke zlepšení nepříznivých poměrů
je zakrytí Spořilovské ulice tubusem, který obyvatele okolních domů ochrání zejména před hlukem a polétavým prachem.
Dopravní zatížení obyvatel Prahy 4 nepříznivě
ovlivňují také naddimenzované kancelářské pro-

■ Starosta Petr Štěpánek a náměstek
primátorky Matěj Stropnický (oba vlevo)
jsou pro regulaci zástavby v oblasti
Pankráce. Foto: Zdeněk Kříž
jekty, především na Pankrácké pláni a v jejím
bezprostředním okolí. Městská část proto vydala
nesouhlasné stanovisko k několika plánovaným
projektům. Nesouhlasí například s výstavbou
Administrativního centra Budějovická na křižovatce ulic Budějovická a Vyskočilova a je proti
dalšímu rozšíření BB Centra. 
(red)

aktuálně

Vyberte
umístění stojanů
na jízdní kola
Technická správa komunikací hl. m. Prahy nabízí svěřit do majetku městské části Praha 4 libovolný počet moderních stojanů na jízdní kola.
Ty budou umístěny ve vybraných lokalitách.
„Obyvatelé naší městské části mají možnost
až do 19. června zasílat své návrhy na umístění
stojanů,“ říká zástupce starosty Lukáš Zicha
(BEZPP) a dodává: „Hlavní podmínkou pro
umístění stojanu je, že pozemek musí být
ve vlastnictví městské části Praha 4, popřípadě
Magistrátu hl. m. Prahy.“
Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu:
david.polak@praha4.cz, nebo poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 4, David Polák, tiskový
referent, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo je lze písemně odevzdat v informačních centrech městské části Praha 4. 
(red)

KOREJŠTÍ ŘEDITELÉ
NAVŠTÍVILI
ZŠ U KRČSKÉHO LESA
ZŠ U Krčského lesa přivítala v květnu významnou návštěvu. Na základě domluvy
s jihokorejským „Institute Government
Education Center in the Republic of Korea“ školu navštívilo 31 budoucích ředitelů
korejských základních škol.
Zajímala je nejen problematika základního školství v České republice, ale konkrétně práce naší školy, kterou si následně
se zájmem prohlédli a nešetřili slovy chvály. „Jsme rádi, že jsme mohli představit základní školství v Praze 4 a ukázat, jak naši
žáci při výuce pracují,“ sdělila ředitelka
ZŠ U Krčského lesa Dagmar Malinová.
(red)
■ Sami si určete vhodná místa pro stojany.
Foto: Praha 4

REAKCE NA ČLÁNEK „ODPOVĚĎ RADNÍ ALŽBĚTY REJCHRTOVÉ
NA OTEVŘENÝ DOPIS RADIMA PASSERA“
Tvrzení ve výše uvedeném článku, zveřejněném v čísle 4/2015 časopisu Tučňák, si dovoluji uvést na pravou míru takto:
Zjišťovací řízení „EIA“ je standardní proces
upravený zákonem. Počátkem prosince 2014
bylo naší společností podáno na MHMP – odbor ochrany prostředí oznámení o záměru vybudovat v areálu BB Centra hotel, vč. předepsané dokumentace, a tím byla splněna naše zákonná oznamovací povinnost. Řízení vede příslušný odbor magistrátu vč. stanovení lhůty
pro vyjádření a řádné publikace záměru. Z praxe je známo, že lhůta pro vyjádření je chápána
jako pořádková a úřad vždy čeká dostatečně
dlouho na všechny připomínky. Je tedy otázkou nakolik je „osobní informování občanů“,
jak uvádí paní radní Rejchrtová, či spíše podněcování negativních emocí vůči legitimnímu
projektu určitého žadatele, jak se situace může
jevit nám, radním obce v souladu se zásadou
ochrany dobré víry a legitimního očekávání,
proporcionality a nestranného postupu, jakožto
základními zásadami veřejné správy.
Předmětem schůzky s paní radní Rejchrtovou, jejíž svolání navrhoval můj kolega Martin
Unger, mělo z naší strany být komplexní informování o všech záměrech v areálu BB Centra,
včetně nekomerčních, kterých je celá řada.
Do dnešního dne ani na opakovanou žádost
kolega neobdržel na svůj návrh žádnou
odpověď.
Nepolemizuji o tom, zda jsou všechny naše
stavby architektonicky zdařilé či ne, jistě jde
vždy ve značné míře o subjektivní vnímání
předmětné stavby a osobní vkus každého hod-

notitele, musím se však důrazně ohradit vůči
účelovému zpochybňování mého tvrzení
o množství zeleně v areálu. Paní radní Rejchrtová údajně tvrzenou zeleň „nenašla“. Uvedl
jsem, cituji: „Vysázeli jsme téměř deset tisíc nových stromů a keřů, nespočet rostlin a budeme
v tom pokračovat.“ Nejsem zvyklý účelově lhát,
pracuji v prostředí, kde si to nemohu dovolit.
Rádi se zástupci obce projdeme celý areál
BB Centra a můžeme stromy a keře spočítat.
Najít je možné jen tehdy, pokud je hledáno.
Není pravda, že nekomunikujeme s okolím.
V území se pohybujeme zhruba 20 let. Absolvovali jsme nespočet řízení, jednání, diskuzí
a společenských akcí, na které byli zváni a ve
kterých byli zapojeni lidé z okolí.
Tvrzení, že areál BB Centra „přitahuje“ denně více než 20 000 vozidel není pravdivé. Úřadu MČ Praha 4 jsou k dispozici dopravní studie
k předmětnému území, které uvádějí skutečné
pohyby vozidel, podle posledního sčítání z roku 2014 se jedná o cca 10 000 pohybů vozidel.
To, že disponujeme dostatečným počtem parkovacích míst je spíše pozitivní skutečnost, která nemůže být manipulativně převracena v náš
neprospěch a přepočítávána nekvalifikovaně
vysokým koeficientem obrátkovosti.
Principy vítězné architektonické soutěže
z devadesátých let minulého století ctíme, nic
jsme svévolně neměnili, nad její rámec budujeme veřejná prostranství a veřejnou vybavenost.
Z tvrzení paní radní Rejchrtové jsem naopak
nabyl pochybnosti, zda se s obsahem vítězného návrhu seznámila i ona sama. Tvrzení, že
kancelářské budovy mají čtyřnásobně větší ná-

roky na počet parkovacích stání než obytné budovy, se nezakládá na pravdě. Standardní normovaný poměr počtu parkovacích stání při stejné užitné výměře mezi bydlením a administrativou je cca 1:1,3. Není pravdivé tvrzení, že většina zaměstnanců a návštěvníků dojíždí do areálu BB Centra osobním automobilem. Více než
60 % jich jezdí MHD, což mohu doložit areálovým průzkumem. Proto také např. provozujeme bezplatnou kyvadlovou dopravu mezi Budějovickým náměstím a areálem BB Centra.
Tvrzení, že území BB Centra a jeho okolí je
dlouhodobě nadlimitně zatíženo a že naše záměry zamýšlíme realizovat v rozporu se zákonem, nejsou paní radní Rejchrtovou jakkoliv
podložena a jsou nepravdivá. Všechny naše
stavby prošly příslušným povolovacím procesem včetně přezkumu u odvolacích či soudních orgánů. Koncentrace kapacitnější a komerční zástavby v okolí frekventovaných komunikací je standardní urbanistický model
uplatňovaný v celé vyspělé Evropě. Kromě bydlení musí město, pokud chce dlouhodobě fungovat, také produkovat pracovní příležitosti.
Tato zástavba recipročně vytváří, kromě jiného,
podmínky pro klidné bydlení v druhé frontě,
v našem případě např. prostředí ul. Baarova.
Humanizace magistrály musí být provedena racionálně i s ohledem na dopad do přilehlých
komunikací s rizikem balastní dopravy.
Radim Passer

(Odpověď Radima Passera je zveřejněna podle
paragrafu 10 tiskového zákona.)
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PRAHA 4 ZVÍTĚZILA V PLAVECKO-BĚŽECKÉM POHÁRU
Reprezentanti ZŠ Nedvědovo náměstí se stali
našimi nejúspěšnějšími účastníky 6. závodu
XIV. ročníku Plavecko-běžeckého poháru, pořádaného v MČ Praha 4. Celkem získali pět medailí, když mistryní Prahy se stala Adriana Ondrášková v kategorii 8.–9. třída. V konkurenci 22 základních škol se ZŠ Nedvědovo náměstí umístila
na 6. příčce, v kategorii městských částí zvítězila Praha 4 a zanechala tak za sebou dalších
11 městských částí.
Plavecký program se tradičně uskutečnil v bazénu SŠt Zelený pruh s následnou běžeckou
částí v lesoparku Dobeška. Závod zahájili radní
pro sociální oblast a školství hl. m. Prahy Irena
Ropková (ČSSD) a ředitel SŠt Zelený pruh Drahoslav Matonoha, nejúspěšnějším závodníkům
v každé kategorii pak předal ceny v podobě
krásných pohárů zástupce starosty MČ Praha 4
Zdeněk Kovářík (ODS). „Jsem potěšen, že o závod projevily zájem více než dvě stovky dětí,
které skvěle reprezentovaly svoje domovské školy. Sport pomáhá připravit na dosahování cílů
v tvrdé konkurenci a současně učí smyslu pro
fair play, proto je dobře mít takovéto zdařilé akce,“ uvedl Zdeněk Kovářík. 
(md)

■ Nejlepším závodníkům předával ocenění zástupce starosty Zdeněk Kovářík. Foto: Zdeněk Kříž

RADNICE PODPORUJE PETICE OBČANŮ PROTI DEVELOPERSKÝM PROJEKTŮM
Městská část Praha 4 podpořila petice občanů,
které nesouhlasí se dvěma developerskými záměry na území městské části. Jde o výstavbu
Administrativního centra Budějovická na rohu
ulic Budějovická a Vyskočilova a zástavbu pozemků bývalého zahradnictví parku Kavčí hory.
Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém
květnovém zasedání vzalo na vědomí Petici
proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemku magistrátem
a městskou částí Praha 4 a požádalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby tuto záležitost

vyřešilo. Rada městské části přitom už v prosinci loňského roku vydala nesouhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí o umístění této
stavby s pěti podzemními a 18 nadzemními
podlažími.
„Tento stavební záměr je umisťován do nadlimitně zatíženého území,“ uvedl starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice) a dodává: „Realizací
projektu by došlo ke zvýšení dopravní zátěže
v této lokalitě, ke zhoršení kvality života obyvatel sousedních bytových domů a neúměrnému zhoršení bezpečnosti chodců.“

Praha 4 nesouhlasí ani se zastavěním pozemků bývalého zahradnictví v sousedství parku
Kavčí hory. „Zastupitelstvo městské části Praha 4 vyslovilo souhlas s návrhem, aby byla zahájena jednání s vlastníky těchto pozemků,
a rozhodlo, že bude iniciovat jednání s Magistrátem hlavního města Prahy za účelem získání
těchto pozemků k veřejným účelům. Chceme,
aby tyto pozemky byly v novém územním plánu
navrženy jako součást parku Kavčí hory," uvedl
dále Petr Štěpánek.
(red)

VYHLÁŠEN 6. ROČNÍK ANKETY PROVOZOVNA ROKU
MČ Praha 4 již pošesté vyhlásila soutěž „Provozovna Prahy 4“, ve které sami zákazníci rozhodují o nejoblíbenější provozovně podnikající na
území městské části. Soutěž se koná pod záštitou zástupce starosty Lukáše Zichy (BEZPP),
který uvedl: „Naším cílem je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví podnikatelé. Proto mají obyvatelé Prahy 4 možnost si již šest let zvolit
nejoblíbenější provozovny v naší městské části.
Živnostníci a provozovatelé musejí mít zpětnou
vazbu od svých zákazníků.“

O vítězích rozhodne hlasování
O nejlepší provozovně Prahy se letos bude rozhodovat elektronickým hlasováním prostřednictvím webu městské části www.praha4.cz od
11. června do 31. července 2015. Podle pravidel
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soutěže je možné hlasovat pouze pro jednu
z navržených provozoven. Veřejnost o nejlepší
provozovně rozhoduje, ale také provozovny do
soutěže sami občané nominují, a to rovněž na
webu městské části Praha 4, a to do 10. června
2015. Nominovat lze provozovny ve třech kategoriích: služby, obchodní činnost a hostinská
činnost. Nominovány mohou být fyzické

i právnické osoby, které vlastní živnostenské
oprávnění nebo mají provozovnu na území
MČ Praha 4.
Praha 4 nabízí firmám a živnostníkům podnikajícím v městské části zápis do internetového
katalogu firem a živnostníků. Je to další způsob,
jak mohou podnikatelé zákazníkům o sobě dát
vědět. Tato registrace je zdarma.
(red)

aktuálně

REVITALIZACE PASÁŽE U DBK
ZAČNE (SNAD) NA JAŘE 2016
Dlouhodobě nevyhovující technický stav pasáže
u výstupu ze stanice metra Budějovická směrem
k DBK, který je předmětem kritiky mnoha našich
občanů, by měl být napraven na jaře příštího roku. Takový je předběžný závěr jednání vlastníka
prostoru, pražského magistrátu, s nájemci a podnikateli sídlícími v těsné blízkosti pasáže.
Pro MČ Praha 4 by případná závazná dohoda
o rekonstrukci pasáže současně s dílčími opravami ve vestibulu metra Budějovická byla vítanou zprávou. Tisíce lidí, včetně pacientů okolních zdravotnických zařízení, se totiž pohybují
po uvolněné dlažbě, mezi provizorními ocelovými vzpěrami, které podpírají nosnou konstrukci
zastřešení podchodu, z něhož se uvolňují a odpadávají kovové části podhledů a obklady. Praha 4 už na své náklady opravila jedno ze schodišť a bezbariérovou rampu k poliklinice Budějovická a vyzvala pražský magistrát k nápravě.
„Pasáž u stanice metra Budějovická je naše bolavé místo, byť nejsme vlastníky tohoto prostoru.
Každopádně vítám předběžně stanovený termín
zahájení revitalizace pasáže, první přibližně po
čtyřiceti letech, ale současně trváme na našem
požadavku zřídit bezbariérový vstup do metra,“
uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice). Bezbariérový vstup však nesouvisí s plánovanou opravou, a není tedy zatím předmětem
uvažovaného projektu.

Do konstrukce zatéká voda
Samotná rekonstrukce pasáže by měla trvat
od března do podzimu 2016, začátek je závislý
na termínu vydání stavebního povolení, a jejím
jádrem bude oprava stávající konstrukce. Průzkumné práce odhalily nevyhovující hydroizolace, kterými zatéká voda, a na některých místech
nosné konstrukce je až půlcentimetrová koroze.
„Společně se statiky jsme hledali nejjednodušší
možnou cestu opravy. Vyměníme stropní desku

OMEZENÍ HAZARDU:
HERNY BUDOU ZRUŠENY

celé terasy za novou betonovou s novými podhledy. Sloupy a většina nosníků zůstanou na
svých místech, byť jejich revitalizace bude složitá, protože některé z nich zasahují do DBK
a spořitelny. To vyvolává určité pnutí, proto společně s magistrátními úředníky hledáme cestu,
jak práce provést a přitom co nejméně omezit
provoz obou podnikatelských subjektů,“ uvedl
Martin Ehrenthal z projekční a inženýrské kanceláře PLÁN PLUS. Během rekonstrukčních prací bude průchod pasáží, byť v omezené formě,
zachován. Současně dojde i k opravě vestibulu
metra Budějovická, což si vyžádá uzavření jednoho z výstupu metra. 
(md)

PŘISPĚJTE K NOVÉ PODOBĚ
BUDĚJOVICKÉHO NÁMĚSTÍ
Navštivte dne 25. 6. od 7 do 19 hodin informační
stánek, který bude umístěn mezi výstupy z metra Budějovická. Dozvíte se tu aktuální informace o rozvoji
Budějovické a moderátoři zaznamenají vaše podněty
týkající se jejího současného fungování. „Podněty se
stanou důležitým podkladem pro připravovanou urbanistickou studii, jejímž cílem je ve spolupráci radnice, zde působících podniků a uživatelů zlepšit vzhled,
přehlednost a pěší prostupnost území a především
vytvořit všemi přijatelná pravidla pro další rozvoj tohoto důležitého centrálního prostoru Prahy 4,“ zdůvodňuje účel zřízení informačního stanu radní pro
územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice). „Nekoncepční rozvoj vede k přetížení a roztříštění území,
které navzdory množství nabízených služeb nelze
označit jako uživatelsky vstřícné. To si začínají uvědomovat i zde působící firmy, které projevily zájem participovat na revitalizaci Budějovické. Zájmy a očekávání klíčových hráčů – radnice, podnikatelských subjektů a uživatelů – je tedy možné synergicky propojit,“ dodává k akci koordinátor zapojování veřejnosti
do rozvoje městské části Martin Veselý.

■ Pasáž je skutečně již v havarijním stavu a oprava je nezbytnou nutností. Foto: Martin Dudek

Ilustrační foto: archiv

Praha 4 prosazuje výrazné omezení hazardu na svém
území. Rada městské části Praha 4 vyslovila souhlas
s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých
lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se
stanoví opatření k omezení jejich propagace. Schválila rovněž záměr omezit počet míst k provozování loterií a jiných podobných her.
„Omezení hazardu patří k našim programovým
prioritám,“ sdělil starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice) a dodává: „Dobře víme, jak moc lidem u nás vadí herny a hlavně jejich koncentrace v určitých lokalitách, proto nyní hazard zásadním způsobem omezujeme a v další redukci míst pro provozování hazardu budeme pokračovat.“
ZŮSTANE JEN SEDM KASIN
Hlavní navrhovanou změnou je zrušení heren a redukce počtu kasin. Zachováno tak má být pouze
sedm provozoven, a to výlučně kasin. Redukce jejich
počtu byla provedena s ohledem na blízkost dětských hřišť, škol, jiných školských zařízení a zařízení
sociální a zdravotní péče. Z některých lokalit tak
zmizí hazard úplně, v dalších bude výrazně omezen,
například zmizí ze sídliště Krč nebo z Nuselské ulice.
Praha 4 chce kromě toho ještě důslednou kontrolu
míst, kde bude hazard provozován i nadále.
„Rada si je vědoma toho, že hazard přináší
spoustu negativních a patologických jevů, a proto
učinila toto rozhodnutí,“ uvedl Zdeněk Pokorný
(BEZPP), neuvolněný člen rady pro bezpečnost, IT
a grantovou politiku. „Tento krok je v souladu s koaliční smlouvou, v níž se všichni koaliční partneři zavázali, že budou činit kroky k tomu, aby v Praze 4
hazard provozován nebyl,“ podotkl.
Městská část Praha 4 dlouhodobě bojuje s hazardem na svém území. Z původních 200 míst, kde byl
provozován hazard, je v Praze 4 v současné době
27 a má být pouze sedm takových míst. Hrací automaty například v minulých letech zmizely z restaurací. Navrhované změny musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

(red)
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DLUHY ZA NÁJMY V OBECNÍCH BYTECH
JIŽ NEBUDEME TOLEROVAT
Jak jste již byli v květnovém
čísle měsíčníku Tučňák informováni, došlo ke změně ve
vedení městské části Praha 4
a já jsem byl zvolen zástupcem starosty s kompetencí
v oblasti majetku.
Po necelých dvou měsících
ve funkci musím s velkým
znepokojením konstatovat,
Lukáš Zicha,
že prvotní poznatky jsou velzástupce starosty
mi alarmující. Zjistil jsem, že
řada současných nájemců obecních bytů řádně
neplní svoji základní povinnost, kterou je řádné
placení nájemného. Naše městská část eviduje
u bývalých i současných nájemců obecních bytů
dluhy ve výši téměř 30 milionů Kč.

Bydlení má být prioritou
Samozřejmě chápu, že se kdokoliv může dostat
do finančních potíží. Neomluvitelné však je, pokud své bydlení, jako jednu z nejdůležitějších
životních potřeb, řeší až na posledním místě.
Nájemce obecního bytu, který není schopen
znenadání dostát svým finančním závazkům,
je povinen svou situaci aktivně řešit. Po registraci na úřadu práce (ÚP) mu může být přiznána

podpora v nezaměstnanosti a sociální dávky
v hmotné nouzi, z nichž jednou je právě příspěvek na bydlení. Zejména se musí včas obrátit na
pronajímatele obecního bytu, městskou část,
ještě předtím, než obdrží první upomínku o dluhu na nájemném a služeb. Pokud nájemce svou
nepříznivou finanční situaci aktivně řeší a oznámí ji neprodleně městské části jako pronajímateli a navíc ji doloží potvrzením o registraci na ÚP,
budeme se mu snažit vyjít vstříc, minimálně odkladem platby nájemného, a to po dobu nezbytně nutnou k vyřízení a čerpání příslušných sociálních dávek.

Hrozba okamžité výpovědi
Příjem z nájmů obecních bytů je významnou
položkou v rozpočtu městské části. Nemůžeme
doplácet na liknavost nájemců obecních bytů
neřešením jejich vlastní situace a donekonečna
tolerovat neplacení nájemného a služeb opakovaným upozorňováním na dluh a prosbami o jeho úhradu. Odpovědná osoba považuje právě
„střechu nad hlavou“ za jednu z prioritních životních potřeb.
Městská část Praha 4 je ze zákona povinna se
svěřeným majetkem hospodařit řádně, tzn. i efektivně vybírat nájemné. V této situaci vysokých

pohledávek nezbývá jiná možnost, než přistoupit
k „nulové toleranci“ těchto dlužníků. Městská
část Praha 4 bude důsledně dodržovat zákonem
dané možnosti a právo okamžité výpovědi z nájmu bytu tomu nájemci, který porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Tím je právě
i neplacení nájemného a záloh na služby po dobu
alespoň tří měsíců. V tomto případě lze nájem
bytu vypovědět bez výpovědní doby a požadovat
odevzdání bytu do jednoho měsíce.

Povinnosti se musí plnit
Městská část se musí k majetku jí svěřenému do
správy chovat zodpovědně, a tedy i důsledně vymáhat pohledávky z nájemného a ze služeb spojených s užíváním bytu. Na druhou stranu však
musí i každý občan, nájemce obecního bytu,
zodpovědně přistupovat k plnění svých povinností z nájemní smlouvy a dostát svým
závazkům.
Jsem si vědom, že toto razantní opatření, „nulová tolerance dlužníků“, se mnohým může jevit
jako velmi přísné. Bohužel za situace, kdy začíná být zcela běžné, že být dlužníkem je něco
zcela normálního, co nevybočuje z rámce společenských zvyklostí, nám nic jiného nezbývá.
Lukáš Zicha (BEZPP), zástupce starosty MČ Praha 4

CO ČECH, TO
NOVÝ PICASSO...
Tak nám pokreslili zeď… Naši
novou protihlukovku, tu podél Jižní spojky od Spořilova
do Záběhlic. Proběhla kolaudace, tak na to vlítli. Kdyby
alespoň jinou barvu než rudou vzali…. Nu což, jednu
stranu zdi stejně brzo pokryje prach a druhá zaroste náletem břízek. Jsem asi nějaká
Klára
hysterická!
Cingrošová,
Jenže tady je počmáráno
zastupitelka
všechno, na co oko padne!
Ploty domů, odpadkové koše, vrata garáže i třeba lavičky. Nejvíc mě dostalo, když nějací zmetci (promiňte mi ten výraz, ale jiný mírnější mě
opravdu nenapadá) pokreslili krásně opravenou
kapličku u Hamráku pár hodin poté, co na ní
zaschla barva. Prostě vandalismus nejtěžšího
kalibru!
Co s tím, přemýšlím pokaždé, když vidím nějaké takové „umělecké dílko“. Což vlastně znamená prakticky pořád... Dobu fyzických trestů
máme, v tomto případě bohužel, už za sebou
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a pokuty jsou většinou těžko vymahatelné. Veřejně prospěšné práce jsou dle mého názoru super, ale ty mohou být uloženy jen odsouzeným
pachatelům. A přitom jak by bylo dobře, kdyby
si autoři po sobě malůvky odstranili. Nepochybně by to byla pro řadu z nich první pořádná práce v životě… U nezletilých umělců pomůže tudíž jen důsledná výchova. Na tu domácí se
mnohdy spolehnout nemůžeme, proto je na
místě spolupráce se školami a samozřejmě s po-

licií. Je nezbytné najít dostatečně poutavou
a efektivní formu akcí jak pro školáky, tak i pro
jejich rodiče. Prostě jim vysvětlit, že pojem „svoboda“ rozhodně neznamená, že si každý může
dělat, co chce. A že náprava podobných „projevů svobody“, jakými jsou všudypřítomné čmárance, stojí těžké peníze, které pak budou logicky někde chybět. Stoprocentně tam, kde by je
mnohem smysluplněji užili ti nečmárající.
Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

názory

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL SKONČILY
Jsem rád, že vás mohu v této
souvislosti informovat o tom,
že v žádné základní škole nevznikl problém a všichni žáci
jsou umístěni. Statistika nuda
je, má však cenné údaje, jak
se říká v oblíbené pohádce.
Proto uvedu i pár čísel, která
vás snad nudit nebudou.
V současné době městská
jaroslav míth,
část Praha 4 provozuje 20 záradní
kladních škol, které v letošním roce navštěvuje přes 8 700 žáků, z toho je
1 182 „prvňáčků“. Celkem přišlo k zápisu pro
školní rok 2015/2016 bezmála 1900 žáků. Předpokládáme ovšem, že do lavic usedne 1. září
po vyřešení zápisu duplicitně zapsaných dětí
a odkladech cca 1 440 dětí, což je v porovnání
s rokem loňským o 258 více. To považuji rovněž
za pozitivní údaj. Kdo by také neměl radost
z narůstající demografické křivky! Více dětí
ve školách je bezesporu potěšující záležitost,
která na druhou stranu může přidělat vrásky
na čele. Naštěstí kapacita našich škol přesahující
10 000 žáků je dostatečná.

ZVÝŠÍME KAPACITU MATEŘINEK
Rodiče dětí předškolního věku mi však jistě dají
za pravdu, že mnohem větší úskalí představuje
umístění dítěte do mateřské školky. Jejich kapacita pro letošní rok činí přes 3583 míst, i přesto
však cca 50 dětí z věkové kategorie tříletých
z Prahy 4 splňující kritéria nebylo pro nedostatek míst přijato. Jako otec dvou dětí školou povinných dobře vím, že možnost umístit děti

■ Pokud se
uvolní místo,
je možné přijmout dítě
do mateřské
školy i v průběhu kalendářního
roku.
Ilustrační foto: archiv

v předem vybrané škole či školce je pro rodiče
velmi důležitá. Jsme si toho na radnici vědomi
nejenom coby rodiče, ale samozřejmě také jako
radní, pro které je zajištění dostatečného počtu
míst ve vzdělávacích institucích čtvrti absolutní
prioritou.
Snažíme se tuto situaci průběžně řešit, abychom umožnili přístup do mateřských škol i dětem matek, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. V posledních letech se kapacita zvýšila o 552 míst a v tomto trendu hodláme
pokračovat. Doufáme, že už v únoru navýšíme
kapacitu MŠ Němčická, kde bude po rekonstrukci možné přijmout dalších 56 dětí. Po těchto úpravách tak dosáhneme pokrytí poptávky

všech tříletých uchazečů. Docházení do školy
nepatří k nejoblíbenějším kratochvílím, když už
to ale musí být, tak ať je to blízko domova a ať
je to škola či školka, kterou si sami vybereme.
Na úplný závěr vám chci připomenout, že je
možné přijímat děti do MŠ během celého školního roku, když se uvolní místo. V případě potřeby umístit dítě do mateřské školy je možné obrátit se na Odbor školství Úřadu městské části
Praha 4, který měsíčně eviduje volná místa
v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4,
a pokud volná místa jsou, tak je zájemcům doporučuje. Kontakt: Ivona Herinková, tel.
261 192 131, e-mail: ivona.herinkova@praha4.cz.
Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4

HAZARD STÁLE ZŮSTÁVÁ NA OČÍCH DĚTEM A MLÁDEŽI
Mezi prioritní cíle hlavních
politických uskupení v Praze 4 před volbami do zastupitelstva v roce 2014 patřila i regulace hazardu. Aktuální rozhodnutí nové koalice (Trojkoalice, ODS, Hnutí pro Prahu,
Klub nezávislých zastupitelů
zvolených za politické hnutí
ANO 2011) k regulaci hazarJiří Bodenlos,
du sice navrhuje zredukovat
zastupitel
celkový počet provozoven hazardních her na území městské části, ale neplní
svůj cíl – hazard stále zůstává na očích dětem
a dospívajícím.
Není mi jasné, proč se rada rozhodla pro zachování konkrétních sedmi kasin. Přemítat
o tom mohou také rodiče, jejichž děti budou
okolo „vyvolených“ heren procházet při cestě
do školy. Některá z kasin se totiž stále nacházejí
v relativní blízkosti škol, další zkrátka jen zůstávají v centru dění – na náměstích a v místech,
kde se pohybuje velké množství lidí. Nezdá

se mi proto, že by byla kasina vytlačována
na periferii. A už vůbec nelze hovořit o nulové
toleranci vůči hazardu, o které někteří kolegové
(např. z Trojkoalice) mluvili před volbami
i po nich.

Městská část riskuje soudní spor
Dopad tohoto rozhodnutí rady má ale i další
rozměr. Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her (čtěte hazardu)
se již nechalo slyšet, že postup i rozhodnutí rady budou řešit na úrovni orgánů činných v trestním řízení – městská část by tak byla nucena
obhájit svůj postup před soudem. Pokud k této
variantě skutečně dojde, hádám, že s obhajobou
svého rozhodnutí to bude mít městská část těžké. Výběr konkrétních sedmi provozoven hazardu totiž dosud nebyl dostatečně zdůvodněn,
a působí tak jako svévolné rozhodnutí rady.
I podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí postup obce vycházet
z objektivního odůvodnění, ze kterého vyplyne, že omezení soutěže – v tomto případě pro-

vozování hazardu na území obce – je nezbytné
pro dosažení legitimního cíle, který je obec
oprávněna sledovat. Odstranit hazard z dosahu
dětí a dospívajících a omezit související kriminalitu je legitimním cílem. Rozhodnutí rady
však působí buď jako náhodné, nebo sledující
cíl zcela jiný.

Podporuji vyhlášení
místního referenda
Osobně se domnívám – a uváděli jsme to i v našem volebním programu – že totální zákaz hazardu není vzhledem k následnému rozvoji šedé
ekonomiky příliš efektivním řešením. Možná by
to však bylo stále lepší řešení než tato nepromyšlená a patrně i neobhajitelná regulace. Na toto
téma prosazuji širokou diskuzi napříč politickým spektrem. Domnívám se, že ve světle posledních událostí okolo hazardu bychom se neměli bránit ani znovuotevření otázky o nulové
toleranci vůči hazardu a vypsání místního
referenda.
Jiří Bodenlos (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4

STRANA 9

historie

V květnu jsme vzpomněli výročí
ukončení druhé světové války
Po celý květen probíhaly či probíhají
na území Prahy 4 akce k 70. výročí
ukončení největšího světového konfliktu, druhé světové války. Pojďme si některé z nich připomenout.

V parku Na Pankráci je až do 29. května možné
navštívit výstavu fotografií s doprovodnými texty nazvanou Praha 4 na barikádách, kterou připravila MČ Praha 4.
Více než šest desítek dobových fotografií na
32 panelech dokumentuje události z května
1945, kdy Praha povstala proti nacistické okupaci a území dnešní Prahy 4 se stalo místem statečného odporu vlastenců i krutých válečných
zločinů. „Chci v této souvislosti připomenout,
že obyvatelé Pankráce a Nuslí byli mezi prvními
bojovníky Pražského povstání, na Pankráci před
tehdejší Janečkovou továrnou vznikla první
pražská barikáda,“ uvedl při zahájení výstavy
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice).
„Teprve vzpomínky, které si dokážeme předávat z generace na generaci, se stávají součástí
našich dějin. Navíc svou úctou k tradicím a či-

■ Velkoformátové snímky detailně přiblížily krutost válečného běsnění. Foto: Zdeněk Kříž
nům našich předků vyjadřujeme my, kdo jsme
tehdy ještě nebyli na světě, svou odpovědnost
za současnost,“ uvedla dále radní pro kulturu
Adéla Gjuričová (Trojkoalice).
Na území Prahy 4 proběhly jedny z nejtěžších
bojů Pražského povstání. V hlavním městě vy-

■ Třídní kolektivy si prohlédly reálie z období 2. světové války. Foto: ZŠ U Krčského lesa

rostlo z 5. na 6. května asi dva tisíce barikád, jen
na území dnešní Prahy 4 jich bylo 145, v bojích
pak přišlo o život více než 800 vlastenců, což je
přibližně třetina počtu všech padlých v Pražském povstání.

Výstava přiblížila
historické reálie
ZŠ U Krčského lesa připravila k výročí výstavu, která reálně ukázala, jak vypadaly dobové
písemnosti, zbraně, výstroj, a doplněna byla
modely techniky a zbraní. Prezentace reálií
byla doprovázena videoprojekcí významných
událostí 2. světové války.
Výstavu 4. května zahájil radní pro oblast
školství Jaroslav Míth (ODS) za přítomnosti
zastupitele Jana Petra (TOP 09). Dějepisný
projekt, jehož součástí byla tato expozice, zahrnoval několik akcí, kterých se účastnili
všichni žáci. Zajímavou a velmi aktuální částí
pak bylo mapování pomníčků v okolí školy
formou geocachingu a žákům školy se tak naskytla možnost poznat zcela konkrétní osudy
těch, kteří položili své životy v době Pražského povstání v Krči. 
(red)

■ Pietní akty, které připomněly 70. výročí Dne vítězství i oběti II. světové války, zorganizovala MČ Praha 4 na Spořilově a v Nuslích. Foto: Zdeněk Kříž
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aktuálně

Pamětní deska připomíná hrdinství
bratrů Linhartových
Starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek
(Trojkoalice) odhalil na domě číslo 1063 v ulici
Na Bitevní pláni pamětní desku bratrům Linhartovým za jejich vlasteneckou protinacistickou
odbojovou činnost. Deska na domě, ve kterém
jeden z bratrů – Otto Linhart – žil, bude připomínat velký a tragický příběh rodiny, která v protifašistickém odboji ztratila tři ze čtyř synů.
Bratři Otto, Václav, Zdeněk a Bedřich Linhartovi patřili k oněm „tichým bojovníkům“, kteří
zajišťovali rádiové spojení domácího odboje
s londýnskou exilovou vládou. Konce války
se dožil pouze Otto.
„Dnešní relativně blahobytný svět s ústavními
zárukami na ochranu života a majetku ostře

kontrastuje s krutostmi 2. světové války,“ uvedl
při slavnostním aktu starosta Petr Štěpánek
a dodal: „Bezpečí a prosperitu dnes považujeme
za samozřejmost, budu proto velice rád, když si
při této příležitosti připomeneme pozapomenuté
hrdiny, kteří tenkrát zemřeli proto, abychom se
my dnes měli lépe. Letos, v roce kulatého výročí konce války, je tedy mimořádná příležitost si
oběť rodiny Linhartových připomenout a vzdát
čest jejich památce.“
„Tato vzpomínka na dramatické časy a velkou
oběť, jež rodina Linhartů přinesla, nás zároveň
zavazuje k odpovědnosti za naši současnost,"
uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice). (red)

SOUSEDÉ Z KRČE OPĚT UKLÍZELI NA LOUCE
Po roce jsme se opět sešli na Louce mezi ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská k pravidelnému jarnímu úklidu, který se konal v sobotu 18. dubna.
Přestože předpověď slibovala špatné počasí
a ráno skutečně pršelo, nenechali jsme se odra-

dit. Od 9 hodin přicházeli sousedé z obou konců Louky a celkem se jich při úklidu za dopoledne vystřídalo na pět desítek. Celou akci dokumentoval fotograf Petr Brož, který ač není z Krče, pomáhal i s úklidem, a dokumentarista Ru-

Foto: Zdeněk Kříž

dolf Vítkovič, autor leteckého videa o Louce.
Tentokrát se organizátoři, 4-občanská a Martin
Poštulka, přihlásili do celostátní akce Ukliďme
Česko. Díky tomu byly k dispozici pracovní rukavice a pytle na odpad. Další úklidové prostředky a kontejner zajistil odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 4, který se také postaral o následnou likvidaci odpadu. Za to
všechno opravdu moc děkujeme.
Kromě úklidu jsme samozřejmě dál sbírali
podpisy pod petici proti využití území jako stavebních pozemků a představili jsme studie zadané Metroprojektem a MČ Praha 4 v minulém
volebním období na možné využití Louky. Obě
bohužel počítají na Louce s výstavbou. Takové
plány jsou ale v rozporu s dosavadním využíváním Louky a přáním vyjádřeným v petici. Již více než rok diskutujeme jako občanské sdružení
s místními obyvateli o možném využití Louky,
které by mělo respektovat jak přírodní hodnoty,
tak potřeby občanů. Stavební pozemky, které
ve stávajícím územním plánu již jsou, by bylo
vhodné zachovat jako rezervu pro sociální účely, například stavbu domova pro seniory. Proto
velmi vítáme záměr Alžběty Rejchrtové, radní
pro územní rozvoj, uspořádat veřejné setkání
s diskuzí o možném využití tohoto území.
Petra Rejchrtová (Trojkoalice), zastupitelka MČ Praha 4

■ Na pět desítek občanů uklidilo krčskou Louku. Foto: 4-občanská

NA GRANTY JE URČENO VÍCE NEŽ 17 MILIONŮ KORUN
Praha 4 v grantovém řízení letos rozdělí částku ve výši přesahující 17 milionů korun. Tuto podporu schválilo květnové Zastupitelstvo MČ Praha 4 a peníze podpoří organizace působící v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání
volného času dětí a mládeže, bezpečnosti a integrace národnostních menšin, v kultuře a umění, v oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí
a podpory rodinné politiky. Novinkou letošního grantového řízení jsou víceleté granty. Důvodem pro jejich vyhlášení je snaha zajistit žadatelům jistotu
dlouhodobého fungování, což významně usnadní například jejich personál-

ní politiku. „Další novinkou je podpora spolků, které zapojují veřejnost do
ochrany životního prostředí, a podpora integrace národnostních menšin,“
uvedl radní Zdeněk Pokorný (BEZPP) a dodává: „Městská část přispěje rovněž na opravy drobných řemeslných prvků, které jsou součástí historických
objektů, a na úpravu pietních míst spojených zejména s letošním významným výročím konce 2. světové války. Jsem rád, že zastupitelé schválili podporu v navržené výši a že jsme pro schválení grantů našli v zastupitelstvu
podporu napříč politickým spektrem.“ 
(red)
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rozhovor
Veslařský rekordman a trenér Dukly Praha Petr Blecha:

„Primátorky přinesou bratrovražedný souboj!“
Nejvyšší počet vítězství ve veslařských závodech osmiveslic o primátorský štít
je spojeno se jménem Petr Blecha. Ve sbírce má tucet triumfů, když vítěznou sérii
završil v roce 2001, a v roli trenéra veslařů Dukly Praha již téměř 15 let svou
dominantní pozici ještě zvýrazňuje.
Martin Dudek
Propadl jste veslování už v útlém věku?
Závodně jsem do lodi díky mému otci poprvé
usedl ve 12 letech, i když jsem pár let předtím
koketoval s myšlenkou hrát lední hokej. Ale píli
a houževnatost jsem v sobě objevil až ve veslařském klubu, do té doby jsem byl víceméně líný.
Ale pak už to šlo celkem rychle. O dva roky
později jste poprvé startoval na Primátorkách, ale příliš slavná premiéra to nebyla…
To tedy moc ne, protože po postupu do finále
nám rozhodčí oznámil, že jsme diskvalifikováni.
Neměli jsme nahlášenou změnu na postu kormidelníka. Ale tenkrát mě to až tolik nemrzelo.
Byli jsme dobrá parta, v přestávkách mezi závody jsme hráli líný tenis, užívali jsme si mládí.
V 19 letech jste se poprvé ocitl na stupních
vítězů. To musel být úžasný pocit…
Dlouho to byl pro mě hodně vzdálený cíl
a najednou jsem seděl v lodi s největšími mazáky a jel dospělé finále Primátorek. Dostal jsem
se do vítězné společnosti, o které jsem doposud
jen slyšel. A závod se nám povedl, vyhráli jsme
ho v podstatě stylem start – cíl, byl jsem moc
spokojený.
Během následujících let jste si připsal dalších 11 vítězství a tradičních letů do vody.
Měl jste někdy obavu, že Dukla závod
nevyhraje?
Během mé aktivní kariéry jen jednou. Nejeli
jsme dokonalou jízdu a myslím, že osmiveslice
Bohemians se na nás nebezpečně dotáhla, vyhráli jsme asi jen o špičku lodi.

■ K Primátorkám patří i tradiční vítězný let
do vody. Foto: Jiří Koliš
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Očekáváte podobné drama i v letošním ročníku, kdy bude Dukla útočit na 36. triumf
v řadě?
Podle mých informací nebude startovat ani
jedna zahraniční posádka, takže konkurence
bude jen tuzemská. Naším nejhouževnatějším
soupeřem zřejmě bude osmiveslice složená
z párových veslařů Dukly Praha. S největšími
rivaly se tudíž denně potkáváme na trénincích
(úsměv).
Nepanuje proto ve vaší loděnici před závody
napjatá atmosféra?
Samozřejmě, napětí je cítit ve vzduchu, ale
trvá jen do závodu. Každý chce vyhrát a před
Primátorkami se v podstatě rozdělíme na dvě
skupiny. Po finále si podáme ruce a vše se vrací
do starých kolejí.
Rozhodne o vítězství pověstná zatáčka pod
Vyšehradem?
Její důležitost bych nepřeceňoval, není rozhodujícím faktorem. Tím budou vždy veslaři a jejich výkon. Pokud nebude špičkový, nedosáhnou výborného výsledku.
Lze přesto zhodnotit, zda byla zatáčka dobře
projeta?
Ano, a to na základě počtu temp, kolik jich
bylo potřeba k projetí. Někdy stačí dvě či tři
tempa, ale zažil jsem ročník, kdy byla postavená
náročná dráha a zatáčku jsme projeli na sedm
temp. Málem jsme skončili u břehu, ale závod
jsme přesto vyhráli.
Vltava poskytuje útočiště stovkám labutí.
Nehrozí kolize, která by veslaře vyvedla
z rytmu?
Labutě mají rády klid, a pokud je na vodě šrumec, stáhnou se do bezpečí. A když ne, dostanou veslem, ale nic se jim nestane, to už máme
vyzkoušené. Pro osmiveslice nepředstavují výrazné nebezpečí, ale pokud se labuť připlete do
cesty skifaři, může ho zvrhnout do vody. Ovšem
nepamatuji se, že by se to při Primátorkách někdy stalo.
Jak moc bolí závodní veslování?
Hodně, bolí celé tělo a ze svalů to přechází do
břicha. Není divu, za poměrně krátký časový
úsek ze sebe veslaři vydají tolik energie, kolik
někdo jiný za celou pracovní šichtu. V ní si alespoň řemeslník může odpočinout, ale veslaři jedou naplno, co tělo dovolí.

■ Trenér veslařů Dukly Praha Petr Blecha letos
opět očekává vítězství svých svěřenců. Foto: Jiří Koliš

Blíží se finále Primátorek, veslaři jdou snídat. Kontrolujete, co si nandávají na talíře?
To skutečně nemusím, každý z nich ví, co mu
prospívá, a co ne. Mohou si dovolit všechno, na
co mají chuť a co mají vyzkoušené. Je to velice
individuální, například plaveckého rekordmana
Iana Thorpa jsem na olympiádě viděl hodinu
před startem finále jíst hamburgery. A vyhrál
s převahou. Určitě by si ale sportovci neměli
před výkonem dávat nic mastného, pivo, zelí
a knedlíky, ty jsou těžké do žaludku.
Zažil jste už téměř 30 ročníků závodů o primátorský štít. Proč by právě letos měli lidé
začátkem června přijít a fandit?
Pokud to vezmu z estetického hlediska, veslování je krásný sport napomáhající rovnoměrnému rozvoji těla. Veslaři jsou udělaní chlapi a je
na ně hezký pohled. To je pozvánka pro fanynky (úsměv). A osobně neznám jiný druh sportu,
jehož finálové jízdy se jezdí dopoledne na vodě.
Bude-li navíc krásné počasí, návštěvníci nebudou litovat účasti, každý si v doprovodných programech na náplavce určitě najde to svoje.
Vaše sportovní začátky jsou spojeny s veslařským oddílem ČVK Praha, který sídlí
v Praze 4 a jehož předsedou je váš otec.
Jaký máte vztah k naší městské části?
Veskrze kladný. Narodil jsem se v podolské
nemocnici a dlouho bydlel v ulici U Družstva
Klid, na místě, kde dnes stojí hotel Panorama.
Prahu 4 mám velice rád, je to krásná oblast
s příjemným bydlením. Jediným černým bodem, na který poukazují moji známí, je Palác
kultury. Pro mnoho lidí je to nevyužitý obrovský
palác. Mně se sice líbí, ale měl by mu někdo
vdechnout život.

kalendáriumnačerven
Od po 1.

9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. MALÝ MUZIKANT
Česká hudební školka pro miminka a batolata od 1,5 roku do 4 let
s doprovodem. Info na www.malymuzikant.cz. MC Rybička.
15.00–21.00 hod. MASÁŽE
Relaxační, aroma masáž, s použitím ušních svící. Termín a druh masáže rezervovat nejpozději v pátek na násl. pondělí na tel.
č. 731 831 788, Kateřina Brixi. MC Rybička.

Po 1.

18.00–21.00 hod.
HARMONIE ČAKER – BŘETISLAV BÁTĚK
Slovem řízená a hudbou podbarvená meditace se zesíleným energetickým polem skupiny. Témata večerů jsou koncipována jako
komplex přednášek z oblasti zdraví a životního stylu, rozvoje psychické pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Rezervace míst na tel. 776 112 362 nebo
breetabatek@seznam.cz. Cena 250 Kč. Centrum Dajána.

Út 2.–30.

JÓGA PRO ZDRAVÍ
Každé úterý v 7.30, ve 12 a v 19 hod. si můžete protáhnout tělo
v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra Pankrác.
Od 10.30 hod. se navíc cvičí SENIOR JÓGA! Certifikované cvičitelky vás provedou všemi cviky a pozicemi (ásánami), správným jógovým dýcháním, relaxací i meditací. Kapacita je omezená, proto si
rezervujte místa včas na tel.: 739 087 961 (večerní jóga tel.:
732 158 898). Centrum Dajána.

St 3.

19.00–21.00 hod.
ČÍNSKÉ UČENÍ HAM YU – ČÍNSKÝ ZVĚROKRUH
Zvířata čínského zvěrokruhu nám pomohou pochopit náš charakter
a naučí nás lépe vycházet sami se sebou i s ostatními. Lektorka
Mgr. Tereza Viktorová. Cena 180 Kč, rezervace míst na tel.:
777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

St 3., 10., 17. a 24.

8.00–18.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Před OC Arkády Pankrác.

St 3., 10. a 24.

TIME OUT DOOR
Cvičení v parku Na Pankráci. Od 9.00 do 10.30 hod. senioři a rodiče na mateřské dovolené (zajištěno hlídání dětí vyškolenou chůvou), od 18.00 do 19.30 hod. mladší a střední generace (dynamičtější cvičení i ve dvojicích). Cvičí se většinou dechové cvičení I t’in
t’ing a základy Taiji. Info na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma.

Čt 4.

18.30 hod. PŘÍRODNÍ SKVOSTY IZRAELE
Přednášející: Jakub Radoš. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER
Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Cena večera je 150 Kč.
Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz.
Centrum Dajána.

Čt 4., 11., 18. a 25.

17.30 hod. BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 4
Sraz u rybníka u Labutě v Krčském lese. Info v kalendáři akcí MČ
Praha 4 na www.praha4.cz nebo na facebookové stránce školy.

Pá 5.

10.00–12.00 hod. DĚTSKÝ DEN
Přijďte oslavit Den dětí. Přichystána je velká trampolína, malování
na obličej, malování rybiček křídami na chodník a další. Volná herna a drobné občerstvení na místě. Cena 30 Kč členi / 50 Kč ostatní. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.
17.00 hod. SK METEOR KAČEROV „B“ – SK MODŘANY
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Pá 5. – ne 7.

102. ROČNÍK PRIMÁTOREK
Veslařský závod na Vltavě s dojezdem do cíle u náplavky na Rašínově nábřeží. Bohatý doprovodný program.
Info na www.primatorky.cz.

Čt 11.

TIP

Pá 5. a so 6.

FESTIVAL BLOUMAJÍCÍ VEŘEJNOSTI HABROVKA
Zahrada kostela sv. Františka blízko metra Budějovická. Info
na www.habrovka.cz.

So 6., 13., 20. a 27.

8.00–14.00 hod. FARMÁŘSKÉ TRHY
Roztylské nám., Spořilov. 20. června ochutnáte na trhu jahody
člena Slow Food, Jiřího Jakoubka, ze třetí generace kunratických
jahodářů. Oblíbená „Laboratoř chutí“ bude mít ovocné téma,
a zažijete i kuchařskou show šéfkuchaře Slow Food ®Prague.

So 6.

15.00 hod. FILMOVÝ FESTIVAL
Programem v areálu Starého purkrabství na Vyšehradě provází
Simona Babčáková. Vystoupí Vojta Kotek a jeho kapela TH!S,
kapela La Grupa, muzikant Václav Havelka a mnoho dalších.
Dvě třetiny výtěžku z prodeje vstupenek a propagačních materiálů budou věnovány na podporu českých krajanů v rumunském
Banátu, zbytek bude vložen do nadačního fondu ZŠ Londýnská.
16.00 hod. KONCERT PRO RADOST
Žáci oboru flétna ze ZUŠ Praha 4 Křtinská zahrají za klavírního
doprovodu Iljany Christové Nikolovové směs klasických skladeb
od baroka po současnost. Vstup volný. Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice.
17.00 hod.
SK METEOR KAČEROV – AFK SLAVOJ PODOLÍ
Soutěžní fotbalový zápas st. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

9.30–18:00 hod. RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání,
zdravotní potíže či jiné trápení? Řešení můžete nalézt pomocí systemických (rodinných) konstelací. Celodenní seminář vede zkušený
lektor Aleš Michálek. Cena semináře 900 Kč. Rezervace míst na
tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

Od pá 12.

10.30 hod. SK METEOR KAČEROV – FK ŘEPORYJE
Soutěžní fotbalový zápas mužů. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

Pá 12.

So 6. – ne 7.

(so 9.00–18.00 a ne 9.00–17.00 hod.)
AUTOMATICKOU KRESBOU KROK ZA KROKEM
Seminář je určen i začínajícím s automatickou kresbou v praktickém životě, všem, kteří chtějí zkusit vidět a vnímat jinak než očima. S sebou pastelky, kancelářský papír, podložku na kreslení.
Lektor Jarmila Beranová, info a přihlášky: e-mail jarmilaberanova@upcmail.cz, tel. 606 118 857, www.pastelovysvet.cz. První jazyková ZŠ Horáčkova 1100/14, Krč.

Ne 7.

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. Info na
www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.
16.00–17.00 hod. HUDEBNÍ DÍLNA A JAM SESSION
Hudební dílna s Ivem Vrbou, výtvarná dílna a poslední společná
párty ve starých prostorách RMC 4medvědi! Děti i rodiče si jako
obvykle mohou vypůjčit a vyzkoušet všemožné nástroje a bude
se tancovat, hrát, tleskat a zpívat. Přineste si i vy své oblíbené nástroje, zahrajeme si a zazpíváme! Cena: 7 „medvědích“ kreditů,
či 180 Kč (dítě + 1 rodič). RMC 4medvědi Podolí. Informace
na www.4medvedi.cz, registrace: info@elaaga.cz, tel.
774 144 485 nebo na FB.
17.00 hod. SK METEOR KAČEROV – PSK UNION PRAHA
Soutěžní fotbalový zápas ml. žáků. Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.

9.30–11. 30 hod. KERAMICKÁ DÍLNA
Pro děti od 3 let s rodiči. Tentokrát budete z hlíny tvořit slony vykrajované z plátu za pomocí papírové šablony či vykrajovátek.
Cena je 20 „medvědích“ kreditů, či 580 Kč za dvojici (za 2 hod.
dílny). Maximální kapacita dílny je 8 dvojic. RMC 4medvědi v Podolí. Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB, registrace
na info@elaaga.cz či tel. 774 144 485.

So 13.

18.00–20.00 hod. ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ
Přijďte si zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat.
S sebou nepotřebujete nic, jen otevřené srdce. Cena je 150 Kč.
Rezervace míst na tel.: 777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz.
Centrum Dajána.

10.30 hod. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Deset soutěží, western show, ukázka výcviku služebního psa,
sladké odměny, tombola, závody na koloběžkách. Pro děti od
4 do 14 let vstup zdarma. Pořádá FC Tempo Praha v areálu Novodvorská 1176, před rest. U Čtyř bernardýnů.

Po 8.

Út 16.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Milé ženy, přijměte pozvání na pravidelná setkávání a posilování
naší ženské energie. Naučíte se jemné masážní techniky na odstranění stresu, bolestí hlavy a zad, budete si povídat o čakrách,
o barvách, o zdraví, meditovat, hýčkat se a užívat si svou ženskost.
Večery provází Jana Čadová. Přihlášky (a dotazy) na tel.: 721 295
852 či mail janacadova@email.cz. Cena 200 Kč. Centrum Dajána.

Út 9.

18.00 hod. JAZZOVÝ GALA KONCERT
Koncert mezinárodní umělecké školy The International School of
Music and Fine Arts. Sál Nuselské radnice. Info na str. 29.

St 10., 17. a 24.

18.30–20 hod. CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Sestava cvičení zvyšující pružnost páteře a pohyblivost kloubů.
Pomáhá odstranit bolest v zádech, způsobenou nedostatkem pohybu či jednostrannou zátěží. Cena 200 Kč, rezervace míst na tel.:
777 340 362 nebo petra@dajanapraha.cz. Centrum Dajána.

10.00–15.30 hod. DUHOVÉ PUTOVÁNÍ
Hry, tvořivé dílny nebo odpočinek v krásné zahradě se stoletým
dubem v prostorách DIC a MŠ, Hurbanova 1285. Vstupné dobrovolné, pořádá Dětské integrační centrum a MŠ a Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených. Info na www.dic-saop.cz,
www.cafestart.cz.

17.00–19.00 hod.
LETNÍ SLAVNOST V BRANICKÉ TŘEŠŇOVCE
Dětské divadélko Karrosa, Pidiband k poslechu i tanci, sousedský
piknik a velký dort ke 4. narozeninám Ekoškolky Rozárky
a 10. Ekocentra Podhoubí. Sejdeme se v Branické třešňovce.
Vstupné: příspěvek na sousedský piknik.
Více informací na www.podhoubi.cz, hana.weiser@podhoubi.cz,
tel.: 774 448 123. Ekoškolka Rozárka.

Út 16. a st 17.

15.00–19.00 hod. JAK BÝT PSOVI DOBRÝM ŠÉFEM?
Přednáška a navazující praktický seminář, kde se dozvíte, jak být
tím, koho pes dobrovolně a rád respektuje. Lektor Pavel
Bradáč (Škola pracovní a zábavné kynologie).
Vstupné: přednáška – na místě 80 Kč, při registraci T I P
předem 50 Kč, praktický seminář – 180/140 Kč.
Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8,
(vchod z opačné strany budovy) a park Na Pankráci.
Info na www.ochranazvirat.cz.

Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, spor
a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praz
● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, sport a volný čas v Praze 4 ● Kultura, spor
●
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Čt 18.

10.00–12.00 hod. rozloučení se školním rokem
Připravena je velká trampolína, dovádění s bublifuky, volná herna
a další. Drobné občerstvení na místě. Od 14 hodin zábava pokračuje
zahradní slavností ZŠ Na Chodovci. Cena 30 Kč členi / 50 Kč ostatní.
Info na www.mcrybicka.com a www.zsnachodovci.cz. MC Rybička.
18.30 hod. DIVOČINA VE MĚSTĚ
Přednášející: David Zítek. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

So 20.

9.30–11.30 hod.
MONTESSORI PRACOVNA PRO RODIČE S DĚTMI
Děti (1,5–3 roky) si s rodiči vyzkouší práci s materiály a originálními Montessori pomůckami v RMC 4medvědi. Cena 10 „medvědích“ kreditů / 300 Kč za 2 hod.

Po 22.

19.00–21.30 hod. ŽENSKÉ KRUHY
Info viz 8. 6. Přihlášky (a dotazy) na tel.: 721 295 852 či e-mail
janacadova@email.cz. Cena 200 Kč. Centrum Dajána.

Čt 25.

16.00–18.00 hod. TERÁRIUM PRO JEŠTĚRY A PLAZY
Odborná beseda o základech chovu ještěrů a plazů. Lektor Eva

Hodek. Vstupné 50 Kč, výtěžek bude použit na ochranu zvířat
v ČR. Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, (vchod
z opačné strany budovy). Info na www.ochranazvirat.cz.
18.30 hod.
BOTANICKÁ EXPEDICE NA JADRAN
Přednáška Jana Moravce. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.

Pá 26.

ANGLIČTINA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Od září možnost přihlásit se na kurzy angličtiny pro maminky, hlídání dětí zajištěno v herně. Čtyři různé úrovně znalostí. Info na
www.rybicka.com během letních prázdnin. MC Rybička.

Út 30.

NĚMČINA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Pro zájemce od září možnost otevřít kurz němčiny. Bližší informace
vč. ceny kurzu na e-mailu mcrybicka@centrum.cz. MC Rybička.
18.30 hod.
ZAVOLAT ZÁCHRANKU NESTAČÍ!
O záchraně volně žijících živočichů, ale i o tom, jak (ne)pomáhat.
Přednášející: Zdeňka Nezmeškalová. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

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, 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
Urbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra), www.dajanapraha.cz
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz

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

DNY VÍRY PŘIBLÍŽÍ KŘESŤANSTVÍ
Ve dnech 30. 5. – 6. 6. jsou všichni lidé, kteří se chtějí dozvědět více
informací o křesťanství, víře a dalších tématech, zváni do našich kostelů.
Bližší informace najdete na dnyviry.cz.
Kostel sv. Anežky
(Spořilov, Jihovýchodní IV 896/25)
30. 5. v 15 h. požehnání pro domácí mazlíčky
a jejich majitele.
31. 5. oslava Dne dětí. Po dětské bohoslužbě asi
v 11.15 h. bude pro děti připravená trampolína,
soutěže, rukodělné dílničky, prohlídka kostela
pro děti, ukázka varhan. Předpokládaný konec
v 16.30 h. V 19.30 h. divadelní představení Nák(š)up extra! v podání souboru Jižňata, žáků
ZŠ Jižní pod vedením Petra Stránského.
1. 6. v 19 h. v sále kostela Večer poezie: Na hlídce každou noc, v překladu Regaláta Beneše OFM
zazní verše D. M. Turolda, recitace Z. Holasová,
M. Myslilová, T. Holas, hudební doprovod rodina Pěruškových.
2. 6. v 19 h. modlitba z Taizé.
3. 6. v 19 h. představení Z kroniky školy aneb
jak šel čas. Hudebně-divadelní pásmo žáků
5. ročníku ZŠ Jižní zpracované podle kronik
školy od roku 1928 do současnosti, autor scénáře a režie Jarmila Bartáková. Ve 20 h. Čtvrtá
hvězda: legenda o založení kostela sv. Anežky.
Divadelní představení Zuzany Holasové v podání souboru Povol Vox.
4. 6. slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo), při
mši svaté v 18 h. zazní Mše G-dur Franze Schuberta v podání souboru Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského.
5. 6. v 19 h. venkovní koncert sboru od sv.
Anežky zvolna přecházející v sousedské posezení s pohoštěním.
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Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru
(Lhotka, tel. 605 760 307)
30. 5. v kapli ve 14 h. „To ti nikdy neodpustím!“
Když se rodinné vztahy komplikují. Přednáška
s diskuzí. 15.30 h. Respektovat a být respektován v kostce. Přednáška s dikuzí. 17.30 h. Domácí péče o seniory aneb pečující potřebují také
péči. Přednáška s diskuzí. 19 h. Vernisáž výstavy fotografií Podoby víry a výstava keramiky dětí církevní MŠ Studánka.
31. 5. u kostela ve 14 h. Vašek, nebo Anežka.
Dětský den, hry, soutěže.
1. 6. zahrada u kostela 18 h. Víra není bačkory!
Neformální akce s věřícími chlapy.
2. 6. sál 9.30–11.30 h. Mamky zvou mamky!
Pokec a program pro maminky a jejich děti.
17 h. kostel Hraješ na piano? Zkus varhany!
19 h. Kdo nezpívá, není Čech! Otevřená zkouška
chrámového sboru.
■ kostel Panny Marie

Královny míru
Foto: wikimedia.org

3. 6. v 19.30 h. Opři žebřík
o nebe. Promítání filmu v KC
Novodvorská.
4. 6. v 19.30 h. Diskuze v kostele o životě i o víře se slavnými sousedy.
5. 6. v 19 h. Koncert Good News Singers (D),
gospely, africké zpěvy a spirituály v moderní
úpravě v kostele. Vstup zdarma.
6. 6. 8–14 h. tichá adorace v kostele/kapli. Možnost poprosit kněze nebo řeholní sestřičku
o modlitbu za konkrétní lidi a záležitosti. 15 h.
před kostelem – Žehnání křížů, růženců, obrázků i cestovních prostředků. Zájemcům je možné požehnat i jejich domov.
8. 6. v 19 h. Křesťanství v kostce. Přednáška
s diskuzí v kapli.
Otevřený kostel: víkend 7.00–20.00 h., všední
dny: 7.00 – min. 20.00 h.

Kostel sv. Václava
a kostel sv. Pankráce
(Václav – Vladimírova ul.,
Pankrác – Na Pankráci)
Bohoslužby: (sv. Václav: út, st, čt, pá, so:
v 17.30 h., ne: 10.30 h.; sv. Pankrác: st a pá
v 15.30, ne v 9.00 h.). Oba kostely jsou otevřeny
minimálně půl hodiny před začátkem bohoslužby. Pro rodiče s dětmi je kostel sv. Václava otevřen také v úterý 2. 6. a ve čtvrtek 4. 6. v době
od 10 do 11 hod. Kostel je přístupný prostor,
kde si děti mohou hrát a rodiče se mohou zeptat přítomných žen na libovolné otázky týkající se víry a křesťanství nebo si jen tak kostel
prohlédnout. Lze pochopitelně přijít i bez dětí.
Info na www.farnostnusle.websnadno.cz.

kalendáriumnačerven

ZÁTOKA V BRANÍKU HOSTÍ TURNAJ V KANOEPOLU
Na konci května se v zátoce u ledáren v Braníku uskuteční již
13. mezinárodní turnaj v kanoepolu, nad kterým převzal záštitu
starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice).
Kanoepolo je zajímavé, nicméně v tuzemsku
relativně neznámé sportovní odvětví. Kombinuje v sobě dovednostní prvky kanoistiky a míčových kolektivních sportů. Cílem pětičlených
družstev je vsítit co nejvíce branek do rámů
metr krát metr a půl zavěšených dva metry nad
vodní hladinou, které brání soupeřův brankář
pomocí svého pádla. Hráči se při tom pohybují
na speciálních obratných kajacích opatřených
měkkými nárazníky. Protihráči do sebe mohou
narážet a navzájem se strkat do vody, pokud
jsou v držení míče.
Letošního turnaje se zúčastní prvoligové týmy
z Německa, Maďarska, Polska, Itálie, Nového
Zélandu a Velké Británie, a to jak v kategoriích
ELITE muži, tak ELITE ženy. Na své si přijdou
i vyznavači rekreačního kanoepola v kategorii
OPEN, která je otevřena pro širokou veřejnost,
či nejmladší naděje v kategorii YOUNG. Celkem
bude startovat 36 týmů, z toho sedm domácích.

pasy v základních skupinách. Ty skončí v odpoledních hodinách a přímo hned naváží osmifinálové duely. Sobotní noc bude ve znamení kulturního vyžití na open air koncertech kapel a DJs v
přilehlém parku. Nedělní ráno 31. května přinese

semifinálová střetnutí a následné vyvrcholení
turnaje se očekává po 14. hodině. Po celou dobu
je k dispozici výtečné občerstvení ve stánku, výdělek poputuje na podporu českého kanoepola.
Pro zájemce navíc existuje i možnost zkušební
jízdy na kajaku či střelba na branku.
Bližší info na www.kanoepolo.cz, e-mail:
pragueint2014@kanoepolo.cz nebo na telefonném čísle: 774 579 774. 
(red)

Vyvrcholení přijde v neděli
Akce začíná v zátoce neoficiálně v pátek 29. 5.
v odpoledních hodinách tréninkovými zápasy registrovaných týmů a v přilehlém prostoru vystoupením DJs dvojice Jahour bros. Oficiální začátek turnaje je naplánován na sobotní devátou
hodinu ranní, kdy odstartují dvacetiminutové zá-

■ O vítězství v kanoepolu rozhoduje právě tak jako v jiných míčových sportech větší počet vstřelených branek. Foto: Pavel Slavíček

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 13.30–16.30
DEN DĚTÍ
oslava svátku dětí a areálu Hobby centra 4 pro všechny
kluky a holky (tvořivé dílny, sportování, výroba sladkostí)
5.–7. pá–ne
Víkendový zájezd na vodu
po řece Otavě v úseku Rejnštejn–Horažďovice
7.–13. ne–so
HOROŠKOLKA
sportovní soustředění pro malé i větší horolezce
24. st 14.00–16.30
Tričkování v Déčku
výtvarná dílna pro milovníky strakatých triček.
Pavilon D v areálu Hobby centra 4
26.–28. pá–ne
Plenér ve Skryjích
víkendové malování v přírodě ve Skryjích u Rakovníka
se zaměřením na krajinomalbu
22.–23. 14.00–18.00
Výstava keramických výrobků účastníků kroužků
a kurzů v keramické dílně
V areálu Vltavanů (Vltavanů 229, tram. 3,17,
bus 106,121 – stanice Nádraží Braník):
6. so 10.00–15.00 Den se sochami
tvořivá dílna se sádrou, ytongem, modelovacími hmotami
pro všechny, kteří chtějí zkusit sochání

7. ne 10.00–17.00
Pražské legendy
přijďte se seznámit se starými pražskými legendami.
Den pro celou rodinu.
13. so 10.00–16.00
Praha 4 v pohybu
sportovní disciplíny pro všechny věkové kategorie sportovců
i nesportovců, a to vesele i vážně
14. ne 10.00–15.00
Hračky trochu jinak
jak se vyráběly hračky za časů našich babiček – tvořivá dílna
20. so 10.00-16.00
Happy Hobby Day
zábavný den Hobby centra 4 plný tvoření, sportování,
soutěží a kvízů
21. ne 10.00–15.00
Malování u Vltavy
malířský ateliér pod širým nebem
27. so 10.00–16.00
Projížďky na lodích a Slackline
28. ne 10.00–15.00
Bouldering pro děti s instruktorem

ÚSPĚŠNÍ TANEČNÍCI
ZVOU NA TRÉNINK
Taneční skupina DEMO pomalu završuje letošní sezonu 2014/2015, ve které získala již řadu ocenění z pohárových soutěží, ale především dvě stříbrné medaile
a bronz z mistrovství Čech České taneční organizace.
Doposud bodovali tanečníci a tanečnice v kategoriích
disco dance, disco show a modern dance a stále se
připravují na mistrovství ČR, které proběhne koncem
května. Od 1. do 5. června se můžete přijít podívat
na tréninky v Sokole Michle, vyzkoušet si je a stát se
členy pro další sezonu. DEMO také zve na závěrečné
představení, které bude 12. června od 16 a od 18 h.
v KD Mlejn (ul. Kovářova). Info na www.tanecniskupinademo.cz nebo na facebookových stránkách Taneční
skupina DEMO. 
(red)

Venkovní areál je denně otevřen veřejnosti 9.00–20.00 hod.
Na letních táborech Hobby centra 4 v Praze i v Čechách
zůstává několik posledních volných míst. Přihlaste děti
podle jejich zájmů.

■ Taneční skupina DEMO letos získala již
několik ocenění. Foto: DEMO
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děti/senioři

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 31. května oslaví 80. narozeniny

MUDr. Jiří Švejnoha
z Michle
Hodně zdraví, štěstí a životní pohody
přejí všechna Tvoje děvčata.

Dne 1. června oslaví 90. narozeniny

Antonie Hanzlová z Krče

PLAVENKY OPĚT V PRODEJI!
Od 15. června bude možné si v informačních
centrech (IC) MČ Praha 4 zakoupit zlevněné plavenky do plaveckého bazénu v Podolí. „Velmi si
vážíme zájmu seniorů o dotované plavání, které
pro ně městská část Praha 4 spolu s plaveckým
bazénem v Podolí již sedmým rokem zabezpečuje. V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit
možnost nákupu plavenek i pro držitele ZTP
průkazů. Další novinkou je také možnost nákupu plavenek v červenci a srpnu,“ sdělila zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice).

pobytem na území MČ Praha 4.
•Plavenky budou distribuovány všemi IC
MČ Praha 4, vyjma IC Kunratice.
•Při 1. nákupu plavenek bude seniorům zdarma vystaven plavecký průkaz. Při každém
dalším nákupu se zájemce musí průkazem
prokázat a nákup bude zaznamenán označením v příslušné kolonce v plaveckém
průkazu.
•Každý senior a držitel ZTP průkazu může
tímto způsobem získat dvě plavenky v daném
měsíci. Plavenky jsou určeny pouze pro držitele plaveckého průkazu.
•Plavenky budou prodávány do vyčerpání jejich
počtu a zakoupené se již nevykupují zpět!

K narozeninám Ti přejeme hodně
zdraví do dalších let.
Přítelkyně.

Co je potřeba vědět?

Dne 18. června oslaví 90. narozeniny

RODINY SE SEJDOU NA HABROVCE

Miloslav Krňák z Nuslí
Do dalších let mu hodně štěstí,
zdraví, pohody a elánu přeje jeho
rodina.

Dne 25. června oslaví
diamantovou svatbu manželé

Marcela a Václav
Skuhraví z Michle
Blahopřejeme k 60 společně
stráveným rokům a přejeme
pevné zdraví do dalších let.
Děti Ivana a Pavel s rodinami
a MČ Praha 4.

•Vstupenky jsou určeny všem občanům starším 63 let a držitelům ZTP průkazů s trvalým

Ve čtvrtek 28. května od 14 hodin pořádá MČ Praha 4 již počtvrté akci Habrovka přátelská
rodině. Společenské setkání se uskuteční v příjemném prostředí zahrady kostela sv. Františka
z Assisi, v ulici U Habrovky (nedaleko metra Budějovická).
„Srdečně zveme občany Prahy 4,
aby si přišli užít krásnou atmosféru
tohoto místa. Pro děti bude zajištěn
bohatý program, různé atrakce, stoly a lavice, kde si mohou kreslit.
K poslechu bude hrát živá hudba
a k dispozici bude též občerstvení.
Přijďte prožít hezké společné odpoledne,“ zve Iva Kotvová (Trojkoalice), zástupkyně starosty pro oblast
sociální a rodinné politiky.

Dne 29. června oslaví
zlatou svatbu manželé

Marie a Milan
Novotní z Krče
Gratulujeme k tomuto významnému jubileu a přejeme ještě
mnoho šťastných společných
let. Dcera Kateřina
a syn Tomáš s rodinami.
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

Ilustrační foto: Praha 4

ANDĚLÉ PŘEVÁDĚLI PŘES PŘECHODY
Podpořit Mezinárodní týden bezpečnosti v silničním provozu a připojit se tak k celostátní akci
Chraňme naše děti se rozhodla Škola Kavčí hory

NĚMČINÁŘI
ZŠ JÍLOVSKÁ POZNÁVALI
PARTNERSKOU ŠKOLU
Skupina němčinářů ze 7.C ZŠ Jílovská navštívila partnerskou školu v Lauchhammeru. Byl pro ně připraven pestrý
a zajímavý program, který si opravdu užili: kromě návštěvy školy a společné práce v ní si žáci zaplavali v aquaparku, zasportovali si a zahráli bowling. Také navštívili
Drážďany a městečko Senftenberg, na místním zámku
zdobili kraslice a na památku si vyrobili keramické suvenýry. V červnu zavítá německá skupina do Prahy a žáci
ZŠ Jílovská jim rádi oplatí jejich pohostinnost. 
(red)
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■ Andělé si s dětmi zopakovali pravidla

bezpečnosti při přecházení a snažili se apelovat i na řidiče. Foto: MČ Praha 4

– Střední odborná škola služeb. Studentky oboru sociální činnost ve čtvrtek 7. května od
7.00 do 8.00 hodin převáděly jako „strážní andělé“ děti přes přechody v nejbližším okolí školy.
„Je dobře, že se vedení školy rozhodlo zapojit
do této mezinárodní akce, a to velmi zajímavou
formou, která děti určitě osloví a odnesou si z ní
potřebné informace. Budu rád, když se bude
do budoucna podobných aktivit realizovat více
a zapojí se do nich i školy, které tak doposud
neučinily,“ uvedl radní pro bezpečnost MČ Praha 4 Zdeněk Pokorný (BEZPP), který osobně akci podpořil.
Na světových silnicích každoročně umírá více
než 500 dětí a další tisíce utrpí zranění. I proto
byl letošní třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu, vyhlášený OSN a Světovou
zdravotnickou organizací na 4. až 10. května
2015, zaměřen právě na bezpečnost našich nejmenších v silničním provozu. 
(red)

senioři

Ocenění vítězů znalostní soutěže
„Projděte se Prahou 4“
V průběhu dubna se mohli senioři z Prahy 4 zúčastnit již druhé znalostní soutěže, kterou připravila MČ Praha 4. Tentokrát měli za úkol vyplnit test s 34 otázkami a mnohdy bylo ke správné
odpovědi nutné vypravit se přímo na některé
z uvedených míst Prahy 4. Otázky vůbec nebyly
jednoduché, a přestože si test vyzvedlo více než
150 seniorů, vyplněných se jich vrátilo jen 44.
Testy byly vyhodnoceny a 37 seniorů, kteří dosáhli 30–34 bodů (34 bylo maximum), získalo
lístek na zábavné odpoledne s hudbou k posle-

chu i tanci, které se konalo v rámci cyklu „Neseďte doma, přijďte za námi“ 12. května v Kulturním centru Novodvorská. Zde zástupkyně
starosty Iva Kotvová (Trojkoalice) předala všem
zúčastněným vítězům věcné ceny, např. trekingové hole, krokoměry či obrazové publikace
o Praze a zdraví. Celý test i se správnými odpověďmi a rovněž přehled oceněných najdete na
seniorwebu – www.praha4.cz/Seznam-vitezu-znalostni-souteze-Projdete-se-Prahou-4-za-rok-2015. 
(red)

Akce pro zdraví i mysl
Út a čt vždy od 10.00 hod. – rehabilitační cvičení – Pro odstranění bolestí zad i kloubů a na zpevnění těla. Vhodné i pro začátečníky. Instruktorka Zdenka Hoffmanová ze Život a zdraví, z. s. Pro seniory 50 % sleva, tj. 50 Kč.
Novodvorská 12 (vedle Eltoda). Bus 197, 215 - zast. Nové Dvory. Info a rezervace 733 761 059.
Út 16. 6. 18.00–19.00 hod. – stávám se tím, jak myslím – Vzácné rady, jak pomoci budovat pevné a láskyplné vztahy. Přednáší: PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D., psycholog a autor přínosných knih. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50.
Vstupné dobrovolné.
Út 30. 6. 18.00–19.00 hod. chůze pro zdravé srdce – nordic walking – Výuka nenáročné chůze
s hůlkami, pro všechny věkové skupiny. Zapůjčíme omezený počet hůlek. Zakončení bude s nápojovým pohoštěním
v Klubu zdraví. Sraz: KLUB ZDRAVÍ Lhotka. Vstupné dobrovolné.

Přehled akcí pořádaných MČ Praha 4
červen
Procházka s výkladem –
Slavín a Vyšehradský hřbitov
Hodinová prohlídka venkovní expozice
Botanické zahrady hl. m. Prahy s průvodcem

Trojský zámek –
prohlídka zámku s průvodcem a zahrady
Studny, kašny, chrliče na Pražském hradě
a v jeho zahradách – procházka s průvodcem
Prohlídka Břevnovského kláštera s průvodcem – opakování akce

1. 6. od 14.00 h.,
sraz před bazilikou Petra
a Pavla na Vyšehradě
4. 6. od 10.00 h.,
sraz u pokladny Jih (nejblíže zoo)

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 25. 5.
30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 25. 5.
zvýhodněné vstupné 45 Kč/os.,
od 70 let 10 Kč – 25 míst
9. 6. od 10.00 a od
přihlášky na bezpl. linku
14.00 h., sraz před
800 100 128 od 1. 6.
vchodem do zámku
vstupné 30 Kč/os. – 2 x 30 míst
11. 6. sraz v 10.00 h.
přihlášky na bezpl. linku
u sochy T. G. Masaryka
800 100 128 od 1. 6.
na Hradčanském náměstí 35 míst
16. 6. od 10.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
sraz před vchodem
800 100 128 od 8. 6.
do kostela
50 Kč/os. – 35 míst

Elpida v červnu
Digitální fotografie pro seniory
8.–22. 6. pondělky a čtvrtky 16.30–18.30 h.
Jak přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače,
digitální úpravy a vylepšení fotografií.
Rozsah: 5 x 120 min.
Základy ovládání tabletu
Čt 18. 6. 9.30–12.30 h.
Tablet akademie s O2. Rozsah: 3 x 60 min.

Elpida, Na Strži 40
(vedle hlavní pošty)

Darovací smlouva, věcné břemeno
Pá 19. 6. 9.00–10.30 h.
Přednáška z cyklu právní minimum pro seniory.
Kresebný výlet k Vltavě
Po 22. 6. 16.45 h.
Kresba a malba v plenéru.
Otevřeno všem bez ohledu na předchozí zkušenosti.

Informace o dalších kurzech a přihlášení na tel.: 272 701 335 nebo e-mailu info@elpida.cz.

Dvě prohlídky
Trojského zámku
s průvodcem

Foto: wikipedia.org

Na 9. 6. připravila MČ Praha 4 pro své seniory hned
dvě prohlídky zámku v Troji, a to od 10.00 a od
14.00 hodin. Trojský zámek je jeden z nejkrásnějších
barokních zámků ze 17. století v Čechách. Hlavní sál
zámku zaujme rozsáhlou freskovou výzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky u Vídně a vede
z něj velkolepé dvojramenné schodiště vyzdobené sochami přímo do rozsáhlého a pěkně udržovaného
francouzského parku s terakotovými vázami.
Zájemci o prohlídku se přihlásí na bezplatné telefonické lince od 1. 6. od 8.00 hod. Snížené vstupné
činí 30 Kč na osobu. 
(red)

Přijďte se osvěžit
procházkou
Zajímavou procházku Pražským hradem a jeho zahradami připravila pro své seniory MČ Praha 4 na 11. 6.
od 10.00 hod. Dozvíte se zajímavosti o studních,
kašnách, fontánech a chrličích. Společně s průvodkyní
se seznámíte např. s Kohlovou kašnou na II. nádvoří
Pražského hradu; podle sochařské výzdoby se nazývá
také Lví či Leopoldova podle císaře, za jehož vlády
vznikla. Je jednou z nejstarších v Praze, pochází z roku 1686 a jejím autorem je Hieronymus Kohl.
Přihlášky na bezplatné lince 800 100 128, a to
(red)
od 1. 6. od 8.00 hodin. 

Foto: wikipedia.org

OD BOLESTÍ
POMOHOU MASÁŽE
Pokud vás bolí záda a klouby a jste celí ztuhlí, můžete
využít nabídku hodinové masáže za 200 Kč na náměstí
Bratří Synků. Speciální akce je určena výhradně seniorům z MČ Praha 4 ve věku nad 60 let a je platná především pro objednávky přes den.
Kontakt: tel. 731 165 579, J. Zajícová.

STRANA 17

společnost

NEJLEPŠÍ HOVĚZÍ VÝVAR SE VAŘÍ V PODOLÍ
Na první ročník souboje hovězích vývarů pozval
zapsaný spolek Sousedé z Podolí svoje příznivce, členy i veřejnost. V uvolněné přátelské atmosféře plné rivalských slovních „štulců“ se o přízeň návštěvníků ucházelo pět šéfkuchařů, kteří
několik hodin nechávali zdarma ochutnávat svoje polévky i (dobro)volné pochutiny všechny zaregistrované příchozí. Ti nakonec svými hlasy
rozhodli o poměrně jasném vítězství Marka Kotleby z restaurace Rest, sídlící vedle podolské
porodnice.
Nápad na netradiční gastronomické klání na
veřejném prostranství na křižovatce podolských
ulic Nad Spádem a Doudova se zrodil v hlavě
Jana Švermy, spolkového předsedy Sousedů
z Podolí. „Kvalita toho, čím se vyživujeme, je
často námětem emotivních diskuzí. Jednoho

dne jsme si položili otázku – kdo vaří v Praze
nejlepší hovězí vývar? Trochu jsme se u toho
pohádali, a proto jsem prohlásil, že uspořádáme
soutěž. Povedlo se mi dát dohromady kuchaře,
které na jednom místě jen tak neuvidíte. A jsem
moc rád, že se sami hecli a projevili klukovskou
soutěživost i nadšení se ve svém volném čase
této taškařice zúčastnit,“ řekl Jan Šverma.

Společně řešit problémy
A špičkoví restauratéři si opravdu nic nedarovali. Každý z nich chtěl urvat vítězství a nad
plán připravili pro laické ochutnávače i jiné
dobroty než polévky. Marek Kotleba se blýsknul
čočkou s marinovaným kaprem a zmrzlinou se
sépiovým inkoustem, Mirek Kalina úžasnou
dršťkovou a Jaroslav Žídek, který dorazil až

■ Sousedé z Podolí pilně ochutnávali polévky a přidělovali soutěžícím body. Foto: Martin Dudek

■ Absolutním vítězem se stal Marek

Kotleba (vlevo) se svým spolupracovníkem.
Foto: Martin Dudek

z Bratislavy, nabídl typickou maďarskou rybí
polévkou (halászlé) a světlý chléb velikosti XXL
(lipóti kenyér). A pokud už nebylo zbytí a váhající ochutnávač dumal, kolik bodů má komu
přidělit, šéfkuchaři si neopomenuli rýpnout do
protivníka stručnou hláškou typu: „Paní, tolik
bodů mu nedávejte, vždyť to má přesolený!“
Sousedské odpoledne, které navštívili i starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice) a ředitel MP Praha 4 René Štýbr, skončilo slavnostním
vyhlášením vítězů a Jan Šverma byl s proběhlou akcí spokojen. „Přišlo hodně lidí, dobře se
bavili i si popovídali. Náš spolek pravidelně pořádá několik akcí pro sousedy a snažíme se kultivovat vztahy nejen vzájemným setkáváním se,
ale i společnou péčí o zeleň a naše nejbližší
okolí. Děláme to zdarma, po práci a dobrovolně. Nyní se snažíme najít spojení na další podobné organizace v okolí, abychom vzájemnou
synergií mohli více ovlivňovat dění v naší lokalitě a řešit problémy, které nás trápí,“ uvedl na
závěr Jan Šverma. 
(md)

ZÍSKALI JSME CERTIFIKÁT
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Městská část Praha 4 získala certifikát společenské odpovědnosti, který uděluje společnost Asekol za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.
„Je to ocenění dlouholeté práce naší radnice
v této oblasti, ale současně i závazek do budoucna. Vážím si každého, kdo se zapojil do tak prospěšných a užitečných aktivit, které pomáhají
chránit naše životní prostředí,“ uvedl starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice).
Součástí vytváření a posilování zodpovědného
přístupu k životnímu prostředí a ekologické výchovy v Praze 4 je i soutěž ve sběru mobilních telefonů, kterou městská část pořádá pro základní
školy. V letošním, v pořadí již pátém ročníku, se-
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sbírali žáci čtyř základních škol 242 starých a nepoužívaných mobilů, které díky tomu neskončily
v popelnici, ale byly předány k recyklaci.

Nejpilněji sbírala mobily
ZŠ Táborská
Se 153 odevzdanými mobily zvítězila ZŠ Táborská, na druhém místě skončily se 30 telefony
ZŠ Jílovská a ZŠ Na Chodovci, čtvrtá ZŠ Filosofská nashromáždila 29 mobilů. Městská část
odměnila školy částkou 8 000 korun, společnost Asekol jim věnovala poukázky na odběr
elektrozařízení v hodnotě 4 000, 2 000 a 1 000
korun. Vyhodnocení soutěže ve sběru nepoužívaných mobilů se zúčastnili radní MČ Praha 4

■ Zástupci ZŠ Táborská převzali na rad-

nici ocenění za první místo ve sběru vysloužilých mobilních telefonů. Foto: Zdeněk Kříž
Jaroslav Míth (ODS) a Ondřej Růžička (ZZZ
ANO 2011) a předsedkyně Finančního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 4 Jana Niklová (Trojkoalice/KDU-ČSL).
(red)

společnost
Radní pro kulturu a volný čas Adéla Gjuričová:

„Zažít město jinak ukazuje,
že náš domov má i jinou tvář“
V rámci 10. ročníku zářijové sousedské slavnosti Zažít město jinak zmizí z vybraných
pražských ulic a náměstí zaparkované automobily. Ty nahradí hudba, divadla, tvůrčí
aktivity a přátelská setkání lidí, kteří spolu třeba obývají stejný dům, ale znají se
pouze od vidění. K akci se mohou přidat i obyvatelé Prahy 4 vlastními projekty,
které naše radnice podpoří.
Martin Dudek
Možnosti aktivit v rámci jubilejního ročníku Zažít město jinak jsou skutečně různorodé – umělecká a hudební vystoupení, tematické workshopy, semináře, pikniky, burzy, hry pro děti apod.
Sousedé a kolemjdoucí si mohou na ulici dopřát
čaj či domácí koláče, posedět a pohovořit s přáteli. „Vše je postaveno na bázi dobrovolnosti
a určitého nadšení pro věc,“ říká Adéla Gjuričová (Trojkoalice), radní Prahy 4 pro kulturu a volný čas, která má s organizováním sousedských
sešlostí bohaté osobní zkušenosti.
V rámci celostátní akce Zažít město jinak,
kterou již desátým rokem pořádá iniciativa
AutoMat, jste před několika lety iniciovala
vznik společenského setkání Braník sobě.
To pravidelně navštěvuje několik tisíc lidí,
a přitom se připravuje v amatérských podmínkách a bez velkého rozpočtu. Jak moc
bylo těžké uvést do života jeho první ročník?
Radnice vám pomůže
Pokud bydlíte v Praze 4 a chcete ve svém okolí uspořádat 19. září akci Zažít město jinak, napište
do 15. června na e-mail radní Adély Gjuričové:
adela.gjuricova@praha4.cz. Připojte i název místa
(ulice/náměstí), které jste si vytipovali pro zábor.

Rozjezdy podobných akcí jsou vždy náročné
a nejinak tomu bylo i v našem případě. Tehdy
jsem seděla s partou přátel a vyprávěla jim
o svém snu uspořádat u nás v Braníku pouliční
slavnost, stejnou, jakou jsem znala z jiných
pražských částí. Nikdo nevěřil, že ji lze uskutečnit, a to ze dvou důvodů: neměli jsme peníze
a také se ozývaly hlasy, že lidé nezareagují, na
ulici se neobjeví a bude to celkově trapné.
A bylo?
Nakonec se mi povedlo přesvědčit kamaráda,
který se se mnou chopil organizační složky, a kamarádku grafičku, ta připravila plakáty. Další se
přidávali. Zabrali jsme celou Branickou ulici a bylo to něco neuvěřitelného. I přesto, že jsme nemohli prakticky nic zafinancovat, díky dobrovolníkům a darům vyrostla v ulici dvě pódia. Nad
improvizovanou výstavou starých fotek Braníka
kroutili hlavami mladí lidé i pamětníci. Nejzajímavější kousky přitom půjčila paní Kramosilová,
která špatně chodí a jen těžko se dostává ze svého bytu v branickém DPS. Vznikla hrací zóna pro
děti, ale co bylo skutečně nejdůležitější, lidé nezůstali zavření doma. Vynesli si křesla a lehátka,
do noci seděli venku, povídali si nebo si jen prohlíželi okolí svého domova. Branická ulice bez
stojících automobilů totiž získala úplně jiný ráz
i vůni. Akce se tedy povedla nad očekávání
a všichni se ujišťovali, že to nebylo naposled.

■ Akce Zažít město jinak může přiblížit vaše
bydliště z netradičních úhlů. Foto: drabekphoto.com

Jak by případní organizátoři měli
postupovat?
Měli by se obklopit partou podobně zapálených
lidí, protože jen jeden člověk by to organizačně
nezvládl. Stanovte si místo, kde akce proběhne,
a řekněte si prvních pár návrhů do programu.
Opět zdůrazňuji, nejde o klasický festival s rozpočtem v řádu statisíců korun. Je to spíše sousedská burza nápadů a dovedností – někdo napeče
sladkosti, další uvaří guláš, někdo bude děti učit
žonglovat, jiný zahraje na kytaru… A současně
lze diskutovat o všem možném. V Braníku se nám
například osvědčil sloup, na který lidé psali, co by
chtěli ve svém okolí změnit.
Radnice Prahy 4 nechce stát při přípravě Zažít město jinak stranou. V jaké podobě podáte dobrovolným pořadatelům pomocnou
ruku?
Pomůžeme při vyřizování nezbytných formalit typu zábor veřejného prostranství a chceme
maximálně zjednodušit schvalovací procedury.
Teď hledáme cesty, jak na to. Nad akcí převezme záštitu náš starosta, čímž se celý proces rovněž urychlí. Každopádně nechceme nikomu nic
nařizovat ani za něj něco vymýšlet, naše role se
omezí výhradně na organizační podporu.
Zažít město jinak slaví kulaté jubileum

■ Na ulicích lze posedět, nebo si i zasportovat. Foto: drabekphoto.com

Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) se letos
uskuteční již podesáté, a to 19. září. Probíhají v rámci
Evropského týdne mobility, který se snaží v evropských městech upozornit a propagovat výhody udržitelné dopravy a rozvoje. Základní myšlenkou sousedské slavnosti je přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, v místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů.
Organizátorem akce je iniciativa AutoMat a u zrodu
ZMJ stál i současný starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.
Info na www.zazitmestojinak.cz.
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červen

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
1. po 19.00 Prachy! Prachy? (zadáno)
		Divadlo Boski
3. st 19.00 Zahraj to znovu, Same
4. čt 19.00 Paní plukovníková
5. pá 19.00	Ženitba
6. so 19.00 Generálka
9. út 19.00 Na dotek
10. st 19.00 Manželské vraždění
11. čt 19.00	Tři v tom
12. pá 19.00 Práskni do bot
13. so 19.00 Jeppe z vršku
14. ne 19.00 Charleyova teta
16. út 19.00 Musíme si pomáhat
18. čt 19.00 Generálka
19. pá 19.00 Paní plukovníková
21. ne 19.00 Já, Francois Villon
22. po 19.00 Na dotek (zadáno)
23. út 19.00 Generálka

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
poskytuje péči seniorům, kteří potřebují
kvůli věku nebo zdravotnímu stavu pomoc
druhých při každodenních činnostech.
· Poradenství · Osobní asistence ·
· Domov pro seniory ·
· Půjčovna kompenzačních pomůcek ·
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí:
St 3. a 17. 15.00–18.00 hod. BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
Po–út 15.–16. 10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryde.
Čt 18. 15.00–21.00 hod. KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce – na pravidelných korálkářských srazech se vyrábí bižuterie pro dobročinné
obchody Domova Sue Ryder. Registrace předem u Darí
Fejtkové: dfejtkova@centrum.cz.
Restaurace Michelský dvůr.

Přehled dalších kulturních
a společenských akcí
najdete i na stránce

www.praha4.cz

pod záložkou kalendář akcí.
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kultura/společnost

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

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

1. po 19.30 Dva na kanapi –
		
Divadlo Bez Zábran
3. st 19.30 Martin Eden –
		
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
9. út 19.30 Policejní prezident aneb inspektor
		Smith zasahuje – Divadlo Bez Hranic
10. st 19.30 Manželské přepadovky –
		Divadlo Miraon
11. čt 19.30 Kabaret jak Brno –
		Studio Mladých
15. po 19.30 Horníček: Dva muži v šachu –
		
Divadlo Bez Hranic
16. út 20.00 Improvizovaná komedie –
		Improvizace.cz
17. st 19.30 Goldoni: Sluha dvou pánů –
		
Divadlo Bez Hranic
21. ne 19.30 REM fáze aneb Cesta napříč sny –
		
skupina Anička a letadýlko
23. út 19.30 Mlád nevyprchej – talk show
		
Jitky Asterové a Hany Čížkové
26. pá 19.30 Prachy nesmrdí –
		Divadlo Maškara
29. po 19.30 Jo, není to jednoduché (premiéra) –
		
Divadlo Bez Zábran

3. st 19.30 Kinokavárna – Interstellar – sci-fi
4. čt 19.00 Divadelní představení ZUŠ Modřany
		
Pavel Fiala – Jak zavařovati mouchy,
		
Markéta Zinnerová – Rozmarná prin		
cezna, Ivo Fišer a Miroslav Kořínek –
		
My se vlka nebojíme
8. po 20.00 Cadillac a Pavel Sedláček – koncert
9. út 19.30 Výběr z Besídek – Divadlo Sklep
10. st 19.30 Kinokavárna – Jak jsme hráli čáru –
		film ČR
11. čt 19.00 Přednáška o architektuře Davida
		Vávry …tentokrát na téma Dva
		
švýcarské kostely od Maria Botty
16. út 20.00 Kieslowski – projekt hudebníka
		
známého jako DKP a M. Kieslowski
17. st 19.30 Kinokavárna – Slepá – drama Norsko
19. pá 16.00 Slavnosti Slunovratu – tradiční slav		
nostní zakončení kurzů na Dobešce
21. ne 18.00 Jolaniny hvězdy – pěvecký koncert
		
dětí z hudebních zájmových kroužků
		
DMM Jižní Město
24. st 19.30 Kinokavárna – Hodinový manžel –
		
filmový debut režiséra a scénáristy
		Tomáše Svobody

PŘIJĎTE SI ZDARMA ZACVIČIT JÓGU
V neděli 21. 6. se bude poprvé na celém světě slavit Mezinárodní den jógy vyhlášený OSN. Společnost Jóga v denním
životě při té příležitosti pořádá několik
akcí, kde si Pražané i návštěvníci hlavního
Ilustrační foto: SJ
města mohou přijít zacvičit jógu zdarma.
V parku Kavčí hory za Českou televizí si vyzkoušíte cvičení pod širým nebem od
14 do 17 hodin (od 14 do15 hodin bude cvičení jógy pro děti). Zde bude program
začínat každou celou hodinu a v případě nepříznivého počasí se přesune do Jógacentra, Blanická 17 u náměstí Míru. Za každého počasí proběhne ukázkové cvičení
v Jógacentru Vostrovská (Vostrovská 19, Praha 6, metro Bořislavka) od 18.00 do
19.45 h. Zdarma bude také pravidelný kurz jógy v sobotu 20. 6. od 18.00 do
19.45 h. v Jógacentru Blanická. Bližší informace na www.joga.cz/mdj.
(red)

ŽLUTÉ LÁZNĚ PŘIPRAVILY KULTURNÍ NÁŠUP
Letošní sezonu v areálu Žlutých lázní v Podolí opět obohatí pestrý kulturní program.
Jedním ze zajímavých koncertů bude vystoupení světové hvězdy Alt-J, která nabídne
alternativní pop-rock. Mezi pravidelnými akcemi najdou hosté lázní oblíbené přednášky z cest žlutého trabantu, stand up komedy Na Ležáka a taneční workshopy se
salsou a latinem. Od 9. června se mohou filmoví fanoušci těšit na letní kino Aperol
Spritz, které opět nabídne italské filmy s neopakovatelnou atmosférou přímo na
travnaté pláži areálu. Info na www.zlutelazne.cz. 
(red)
Vybraná data akcí: 9. 6. – 28. 8. – Letní kino Aperol Spritz, 13. 6. – Hubneme
do plavek s časopisem Dieta, 17. 6. – Koncert Alt-J,19. 6. – Jazz Prague Summer
Night, 11. 7. – Koncert Lindsey Stirling, 22. 8. – 2. ročník akce Nenechte si ubližovat, 28. 8. – Love and dating international festival (setkání lidí z celé Evropy seznámených přes speciální projekt), 10. 9. – Talichův komorní orchestr a Eddie Stoilow,
12. 9. – Open Mind festival (taneční a elektronická hudba na třech pódiích),
26. 9. – Zabijačkové hody.

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
1. po 10.30 Babička činohra
3. st 15.00	Eva tropí hlouposti činohra (zadáno)
19.30	Eva tropí hlouposti činohra
4. čt 10.30	Eva tropí hlouposti činohra
9. út 19.30 Nerušit, prosím činohra
10. st 10.30 Rok na vsi činohra
19.30 Dohazovačka činohra
11. čt 19.30 Jen žádný sex, prosím, jsme přece
		Britové! činohra
13. so 15.00 Jeptišky muzikál
15. po 19.30 Až naprší a uschne činohra/Hay fever
16. út 19.30 Šumař na střeše muzikál (derniéra)
17. st 19.30 Dohazovačka činohra
18. čt 19.30 Jeptišky muzikál
19. pá 19.30	Eva tropí hlouposti činohra
20. so 15.00 My Fair Lady muzikál
21. ne 15.00 Šumař na střeše muzikál (benefice)
25. čt 19.30	Eva tropí hlouposti činohra
26. pá 19.30 Dohazovačka činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
1. po
2. út
10. st
12. pá
13. so
18. čt
23. út

19.30 Můj báječný rozvod činohra
19.30	Tři holky jako květ činohra
19.30 Plný kapsy šutrů činohra
19.30 Pět ve stejných šatech činohra
19.30 Můj báječný rozvod činohra
19.30 Můj báječný rozvod činohra
19.30 Nejlepší kamarádky činohra

NAUČTE SE
UMĚLECKÉ
TECHNIKY
ART & DESIGN INSTITUT,
Vysoká škola uměleckého výtvarného
zaměření připravuje pro veřejnost Letní školu uměleckých technik. Zájemci
od 15 let se naučí základy malby, grafiky, fotografování, práce s multimédii
a intermédii.
Kurzy budou probíhat od 27. do
31. července (9–16 hod.) v ateliérech vysoké školy, Svatoslavova 333,
Nusle a vyučovat budou zkušení
pedagogové.
Cena je 3 333 Kč, přihlášky
do 30. června na e-mail:
recepce@artdesigninstitut.cz,
mobil 731 502 050.

GYNEKOLOGIE

Pizzerie

LETNÍ
BRIGÁDA
Hledáme usměvavé a pozitivní
zaměstnance do restaurace
Mc Donald’s – Jižní Spojka 1
• vhodné pro studenty i pro ženy
na rodičovské dovolené • možnost
plánovat si své směny dle časových
možností • mzdu na osobním účtu
ve stanoveném termínu • práce ve
výborném pracovním kolektivu •
možnost i dlouhodobé spolupráce •

Požadujeme: chuť učit se
novým věcem
Kontakt:
naborjs@seznam.cz
Lukáš Merkner,
tel.: 732 132 305

MUDr. Klára Milotová
oznamuje svým pacientkám,
že od ledna 2015 ordinuje na nové
adrese: Vinohradská 176, Praha 3

2 servírky
a 1 pizzaře

tel.: 272 730 655
www.gynvin.cz

Dlouhý/kratký týden.
Požadujeme chuť pracovat,
spolehlivost, pečlivost,
praxi min. 2 roky, přijemné
vystupování.
Na HL možno i brigádně.
Osobní pohovor si

SC-340678/13

SC-350778/01

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

SC-350033/05

* malování pokojů
* natírání fasád
* stěrkování
* penetrování

Volejte kdykoliv, i o víkendu!

Tel.: 606 556 547

malovani.novotny@seznam.cz

SC-341927/06

www.malovani-novotny.cz

SC-350381/03

?

CHCETE PRODAT SVŮJ BYT
bezpečně
návrh ceny zdarma

možný odkup
vyřízení právních formalit

603 170 909

Zdeňka Pirnerová – Duna House reality s.r.o.

SC-350754/01

Inzerat Tucnak.indd 1

Základní
umělecká
škola

PRO ARTE VIVA
Praha 4

vás zve k zápisu pro
školní rok 2015/2016
1. – 4. června 2015
v budově školy
ZUŠ PRO ARTE VIVA
Vzdušná 564/8, Praha 4 –
Lhotka vždy od 14 do 17:30

Vyučujeme obory:
výtvarný, taneční, literárnědramatický a hudební:
keyboard, klavír, zobcová
flétna, příčná flétna,
další dechové nástroje,
akustická kytara, elektrická
kytara, baskytara, klasický
a populární zpěv
přípravné studium
pro děti od 5 let

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

Více info na www.plazanovodvorska.cz

INFORMACE na tel.

podle analýzy trhu

Bez obav mi zavolejte
nebo pošlete SMS

SC-350537/02

domluvte na 774
290 873 15:45 S
PVJ-2015_44x30
10.1.2015

SC-350033/01

SC-350710/01

na Praze 4
přijme

SC-341929/06

www.praha4.cz

241 713 925, 603 449 674
zakladniumeleckaskola@
email.cz

www.zusproarteviva.cz

SC-350741/01

20. 5. 2015 7:48:08

SC-341936/06

SC-341921/06

SC-350445/03

DÁRKOVÉ ŠEKY

SC-341930/06

SC-350051/05

Malířské, lakýrnické,
zednické a podlahářské práce.

603 425 347; kotalik@ok-tex.cz
www.ok-tex.cz
SC-350135/13

SC-341928/06

Z ÁMEČ NI C T VÍ

Dárkové šeky zakoupíte
v pracovní dny na ředitelství
OC Novodvorská Plaza,
v hodnotě 200 Kč a 500 Kč.
Můžete je uplatnit ve většině
obchodů včetně Tesca.

Výměny a opravy zámků
a vložek, zabezpečení bytů,
opravy dveří po vloupání,
různé zámečnické práce.

t e l . : 60 3 5 04 951

SC-350744/01

SC-350185/04
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ptámesezastupitelů...

Co popřejete dětem v Praze 4 k jejich svátku?
JANA NIKLOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, Trojkoalice
Děti jsou budoucnost světa a já jim
přeji, aby jejich budoucnost byla co
nejlepší. Bohužel je stále šokující,
že v 21. století se dostávají do popředí témata ochrany dětí před válečnými konflikty, sexuálním násilím, zanedbáváním, bídou, hladem

a smrtelnými nemocemi. Mezinárodní den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby
dětí, ale zároveň se stává i velkou
oslavou.
K této oslavě se připojuji a zdravím všechny děti nejen z Prahy 4
s přáním, aby byly zdravé, šťastné,
spokojené, aby měly samé prima

LUKÁŠ ZICHA, zástupce starosty MČ Praha 4, BEZPP
Jako hrdý kmotr
a strýc synovce a neteře jsem šťasten, že
mohu tímto vyjádřit
svá přání našim nejmenším spoluobčanům. Den pro ochranu dětí
byl vyhlášen roku 1949 a datum
oslav bylo ustanoveno na 1. červen. Postupně se název změnil na
Mezinárodní den dětí mající za
cíl připomínku práva dětí na život

v míru a práva na péči o zdraví.
Slaví se celosvětově nejen ve školkách a školách, ale na organizaci
akcí participují i města a známé
osobnosti. Oslava dětí však není
jen o radovánkách, ze kterých těží
hlavně ony samy. Má mít hlavně
symbolický význam. Je dobré se
na chvíli zastavit a zapřemýšlet
o dětech, které se nemají tak dobře
jako naši nejbližší. Vždyť i samot-

JAROSLAV MÍTH, radní MČ Praha 4, ODS
Den dětí je svátek
slavený s velkou radostí napříč celou
společností. Z historického hlediska je zajímavé, že se
nazýval Den pro ochranu dětí
a impulzem k jeho vyhlášení byla
válečná běsnění v Lidicích a francouzském Ouradouru, která se nevyhnula ani dětem. Den dětí se tak
slavil poprvé 1. června 1950 a jeho

první účastníci dnes vystupují
v roli dědečků a babiček našich
stávajících oslavenců.
Každý rodič bude jistě souhlasit
s tím, že děti mají v jeho životě zásadní prioritu, velmi často si dokáží prosadit svou a odmítavé stanovisko nesmlouvavých rodičů občas
vezme za své. Na Den dětí se vše
dává stranou, pro děti se tradičně
pořádají různé hry a soutěže a na-

JITKA ZYKÁNOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, TOP 09
V Praze 4 žije zhruba 14 000 dětí ve věku do 14 let. Každé,
sotva rozum pobere,
má svá vlastní přání, která jsou odrazem jeho nekonečné fantazie. Po
čem ale vnitřně touží každé dítě, je
vyrůstat v úplné a harmonické rodi-

ně. Ne každému je toto přáno – za
posledních 10 let se zdvojnásobil
počet dětí narozených mimo manželství a přibývá rodičů-samoživitelů, a ne každé dítě má také na své
startovní čáře stejné hmotné a sociální podmínky. Je na jejich blízkých
a obci, ve které žijí, aby jim společ-

Drahoslava Krejčová, zastupitelka MČ Praha 4, ČSSD
Spousta důležitých
věcí je paradoxně
zcela „zdarma“. Stačí ale zajít třeba do
dětského kojeneckého centra v Krči, abyste naplno pochopili, jak je
mateřská láska a rodinné zázemí
tak strašně vzácné, důležité a penězi obtížně vyjádřitelné. Místo velkého množství všelijakých hraček
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bych dětem v Praze 4 proto popřála
dny plné lásky, zdraví, upřímné radosti a rodinného štěstí.
Ke kvalitnímu životu také potřebujeme čistý vzduch. V některých
částech čtyřky to je velký problém
– například na Spořilově v blízkosti kamionových tahů nebo i ve starých Nuslích, které leží v nižší
nadmořské výšce než okolní úze-

kamarády, na které se mohou spolehnout, ať si užívají pohodu se
svou rodinou, ať se jim daří ve škole a jiných aktivitách a ať dostávají
hodně lásky.
Úřad městské části připravil pro
děti z Prahy 4 oslavu Mezinárodního dne dětí formou ekologické výchovy v parku Na Pankráci, kam se
ráda přijdu mezi ně podívat. A i na

podzim chystáme pro naše děti akce Poznávání podzimní přírody
v lesoparku Hodkovičky s naučným
programem a Rozloučení s létem
v parku Na Pankráci. Také bych
chtěla touto cestou poděkovat našim skvělým žákům, kteří získali
vynikající výsledky ve sběru starých mobilů a ve sběru tvrdého
pečiva.

ný svátek vznikl jako reakce na
masakr dětí a žen v Lidicích a francouzském Ouradouru. V dnešním
kontextu se jedná o děti žijící
v chudobě, děti týrané či nucené
k práci. Ty všechny si zaslouží naší
pozornost.
Jsem rád, že žijeme v oblasti,
kde se s podobnými jevy setkáváme minimálně. Všem našim nejmenším občánkům Prahy 4 ze srdce přeji, aby vyrůstali v míru neje-

nom politickém, ale hlavně rodinném. Aby byli šťastné ve své rodině a aby se jim hezky žilo v naší
Praze 4. Doufám, že si oslavy do
sytosti užijí. Vzhledem k blížícímu
se konci školního roku jim také
přeji krásné prožití letních prázdnin a těm starším i co možná nejúspěšnější zakončení letošního
studia.

še ratolesti se snaží být co nejlepší.
Tento den si dnes velmi užívají
společně děti, jejich rodiče i prarodiče, kteří se rádi převtělí do role
dětí a zapojují se do soutěží a her.
Velmi často to pak končí dohadováním, kdo že je vlastně dítě a komu má babička a děda dát nějaký
pamlsek, když přece jejich dětmi
jsou rodiče a ti také slaví svátek.
Závěrem bych ještě zmínil, že OSN
později vyhlásila nový Světový den

dětí na 20. listopadu, a jsou tak země, kde se slaví svátek dětí dvakrát ročně. Přeji proto všem dětem,
malým i velkým, abychom si v budoucnu také užívali oslavu dvakrát
ročně. Pro ten stávající červnový
svátek pak dětem přeji, aby si jej
užily společně s dospěláky a ti se
nebáli být alespoň na chvíli zase
zpátky dětmi.

ně poskytli co nejlepší podmínky
k rozvoji. Přála bych dětem v naší
městské části, aby nalezly své místo
mezi kamarády v mateřských školách, aby si našly příležitost rozvíjet
svůj talent a schopnosti v zájmových skupinách a kroužcích a aby
jim v základních školách pedagogové vštípili lásku ke vzdělání, příro-

dě a jeden k druhému. Je na nás
všech postarat se o to, aby mohly
děti vyrůstat ve zdravém, čistém
a bezpečném prostředí. Přeji proto
všem našim dětem, abychom se polepšili my dospělí a umožnili jim
naší osobní i občanskou odpovědností šťastný život.

mí. Dětem bych tedy přála, aby
mohly kdykoli vyrazit na procházku s rodiči nebo kamarády a z plných plic dýchat zdravý vzduch,
a to nejenom v parcích nebo na
hřištích. Ráda bych, aby děti měly
další možnosti pro trávení volného
času venku. Z tohoto důvodu našim nejmladším obyvatelům přeji,
aby městská část Praha 4 co nejdříve obnovila koupaliště na Lhotce.

A protože se říká, že to nejvzácnější, co máme, je zdraví, přeji dětem
i jejich rodičům, aby se zvyšovala
kvalita (a nesnižovala kvantita)
zdravotnických služeb, které u nás
zajišťuje v první řadě Thomayerova nemocnice.

ptámesezastupitelů...

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Především jim přeji
takové rodiče, kteří
svým dětem věnují
to nejdůležitější –
svůj čas. V dnešní poněkud uspěchané době se často stává, že rodiče jsou natolik zavaleni prací nebo
svými problémy – doma i v za-

městnání, že nemají na své děti
čas. Odhání je, říkají, že mají moc
práce, a děti se pak často cítí osamělé a nevědí, na koho se mají obrátit se svými problémy a trápeními, případně s kým se podělit
o svou radost. Proto všem dětem
přeji, aby si mohly se svými rodi-

JARMILA MACHOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, ANO 2011
V tento den si připomínáme, že děti
mají své potřeby
a svá práva a že si
zaslouží být zdravé a šťastné.
Květnové zastupitelstvo městské
části Praha 4 schválilo rozdělení
grantů především pro sport, kulturu a sociální oblast, a to ve výši
cca 17 milionů korun. I Magistrát
hl. m. Prahy má v těchto dnech
rozhodující část grantů na tento
rok připravenou ke schválení.

Většina těchto finančních prostředků je směrována právě na
volnočasové aktivity našich dětí
a mládeže.
Dvacet let pracuji jako funkcionářka TJ ABC Braník. Jsme velká
tělovýchovná jednota s tradicí
(v loňském roce jsme oslavili
100 let trvání). Máme 4 oddíly,
410 členů a z toho 265 dětí.
Zajistit chod jednoty a podmínek
pro sportování dětí je každoročně
složitý boj, a to nejen o finance.

či popovídat, když potřebují, aby
společně trávili hezké chvilky.
Aby měly rodiče, kteří je vyslechnou a poskytnou jim útěchu, radu
či pomoc. Samozřejmě jim také
přeji dobré učitele, aby do školy
i školky chodily s radostí a chutí.
A také dostatečnou možnost sportovního a dalšího vyžití, ať už

v rámci školy, kroužků, klubů,
či Sokolů.
Především jim však přeji, aby
prožívaly spokojené a radostné
dětství a pořádně si ho užily.

Proto velmi oceňuji pomoc hlavního města Prahy a městské části
Praha 4.
Uznání si samozřejmě zaslouží
všichni učitelé, vychovatelé, trenéři a i ti „bafuňáři“, kteří s dětmi pracují, věnují jim spoustu
svého volného času a starají se
o jejich dušičky a jejich fyzickou
dovednost.
Dětem k svátku proto přeji stálou podporu města, fungující
sportovní zařízení, více možností
jejich zapojení do zájmových čin-

ností a takové správné dospěláky,
kteří v nich probudí soutěživost
a radost z úspěchu svého i celého
kolektivu. Není krásnější pohled
než na hřiště, kurty, klubovny
a tělocvičny, které jsou plné spokojených dětí, protože to znamená, že naše práce má smysl.

inzerce

Tělocvičná jednota
Sokol Pankrác
nabízí veřejnosti k využití
víceúčelové venkovní hřiště
v ul. Lomnického v Praze 4
(v bezprostřední blízkosti stanice metra Pražského
povstání) se šatnami a umývárnami. K dispozici jsou
i venkovní stoly na ping pong, možnost hry petanque.
Bližší informace o podmínkách
pronájmu hřiště podá starosta br. Petr Špirit
mobil: 790 889 739, e-mail: petr.s.1@email.cz.
SC-350777/01

BEZ HYPOTÉKY
MOŽNOST PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ

LOKALITA: ULICE SOUKALOVA, PRAHA 4 - U POLIKLINIKY MODŘANY

PŘEHLED BYTŮ NA: WWW.DRUZSTEVNIVYSTAVBA.CZ

TELEFON: +420 739 550 330

REALIZUJE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STAVBAŘ
SC-350733/01

SC-350722/02
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životníprostor

ZVÍTĚZILI JSME VE SBĚRU VARNÝCH KONVIC!
Obyvatelé Prahy 4 odevzdali v letošní soutěži ve
sběru vysloužilých varných konvic 239 spotřebičů. Městská část se tak umístila na prvním místě
a významně přispěla k vytvoření nového rekordu, který byl zapsán do České knihy rekordů. Na
druhém místě skončila s 50 konvicemi Praha 11
a třetí příčka patří Praze 6 za 36 rychlovarek.
„Těší mne vítězství, ale raduji se hlavně z toho, že naši obyvatelé mají kladný vztah k recyklaci vysloužilých elektrozařízení,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice), který také jednou konvicí přispěl k rekordnímu výsledku.
„Tato soutěž není první ani poslední podobnou
akcí, do které se naše městská část v minulosti
zapojila a v budoucnu zapojí, protože každá

slouží k vytváření a posilování zodpovědného
přístupu k životnímu prostředí,“ dodal starosta.
Nejvíce konvic (90) odevzdali pracovníci Vazeb-

ní věznice Pankrác, 14 konvic ZŠ Filosofská
a 11 konvic ZŠ Křesomyslova. Celkem Pražané
od 23. března do 17. dubna sesbírali v devatenácti sběrných dvorech 768 konvic. Ty nyní poputují k ekologické recyklaci, suroviny z nich
poslouží při výrobě nových spotřebičů a dalších
předmětů denní potřeby. 
(red)

■ Cenu za první místo převzali v Broží-

kově síni Staroměstské radnice zástupci
Prahy 4 – zleva starosta Petr Štěpánek, radní
Ondřej Růžička a zástupce starosty Lukáš
Zicha. Foto: MČ Praha 4

REVITALAZICE KONTEJNEROVÝCH STANOVIŠŤ JE DOBROVOLNÁ ZÁLEŽITOST
V poslední době zaznívají klamné názory různých správcovských organizací, představenstev společenství vlastníků jednotek či bytových družstev, že účast v projektu „Revitalizace kontejnerových stání“ je z pozice městské části Praha 4 vymáhána
silou. Tuto nepravdivou informaci městská část odmítá!

UŠETŘETE PENÍZE
ZA VYTÁPĚNÍ

Kontakt: Poradenské centrum
pro bytová družstva a společenství vlastníků,
Hvězdova 19,
tel.: 773 522 033,
www. teploprobytovadruzstva.cz.
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■ Opraveno bylo například kontejnerové

stání v ulici Bartákova. Foto: MČ Praha 4

PROVOZOVNA PRAHY 4 ZA ROK 2014
Pod záštitou starosty MČ Praha 4 proběhl další ročník soutěže Provozovna Prahy 4, ve kterém občané svými hlasy rozhodli o nejoblíbenějších provozovnách na území naší městské části.
Nyní vám představujeme Divadlo Na Jezerce, které v kategorii služby získalo 2. místo.
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V prostorách Nuselské radnice proběhl pod záštitou
starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice) tématický seminář o úsporách nákladů na vytápění. Posluchači
z řad bytových družstev a SVJ se dozvěděli vše
podstatné o vyhlášeném dotačním programu Zelená úsporám 2015 a mohli položit otázky přítomným odborníkům. Pokud vás problematika úspory
nákladů na bydlení zajímá, navštivte Poradenské
centrum Prahy 4, kde můžete svoje záměry bezplatně zkonzultovat.

Veškeré kroky, které jsou s projektem spojeny, se
dějí na bázi dobrovolnosti všech subjektů. Nikdo
do ničeho není nucen. Navíc městská část pomáhá pouze se stavebními úpravami, což je cca 30—
40 % nákladů, zbývající si hradí účastníci projektu. Tudíž není ani možné, aby byl někdo k zapojení do projektu nucen. Očekáváme pouze aktivní
přístup a férové jednání, když už se subjekt rozhodne do revitalizace zapojit.“
K dubnu 2015 bylo opraveno již na šedesát
ohrádek pro kontejnery. Ukazuje se tím, že zájem
o tuto službu je velký, jen bohužel někdy přesahuje finanční možnosti Prahy 4. 
(red)

léto

Představitelé spravujících subjektů používají různé desinterpretace zákonů a vyhlášek, jejichž účelem je hlavně oddálit snahu revitalizace kontejnerového stání a bagatelizace umisťování odpadních
nádob na svém pozemku. „Městská část Praha 4
přišla s tímto projektem, jelikož kontejnerová stanoviště jsou často v nevyhovujícím stavu a v jejich
okolí je nepořádek z odpadků vytahaných z kontejnerů a pohozených na zemi,“ říká Pavel Fikar
z Odboru finanční správy Úřadu MČ Praha 4 a dodává: „Některá stanoviště jsou rozbitá nebo poničená. Naším cílem je dostat tyto kontejnery pod
zámek, udělat stanoviště krytá a uzamykatelná.
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Jezerce vám přeje

Grafika: Barbora Hrušínská

KULEČNÍKOVÝ KLUB
BALABUŠKA
Michelská 19/16, Praha 4
(vedle restaurace u Jaurisů)

Rezervace po 14h, tel.: +420 241 482 331
Pro firemní akce: balabuska@balabuska.cz
Rezervaci můžete zaslat již dnes

S TÍMTO KUPÓNEM HRAJETE
S 20% SLEVOU
Platnost akce do 30. 12. 2015
Více o dalších akcích na www.balabuska.cz
nově také na facebooku
SC-350780/01

KOŽNÍ AMBULANCE
Dermatovenerologie

Vyšetřujeme dětské i dospělé pacienty. Provádíme
přístrojovou i manuální lymfodrenáž
FRANK
WILDHORN
MUSIC

JACK
MURPHY
LYRICS

NORMAN
ALLEN
LIBRETTO

GABRIEL
BARRE

Po 8.00 – 15.00 | Út 8.00 – 15.00 | St 8.00 – 15.00
Čt 8.30 – 15.00 | Pá 8.30 – 13.00

DIRECTOR

Po – Pá 7.00 – 8.00, mykologické odběry
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz

Spolupracujeme se všemi pojišťovnami.
Nuselská poliklinika, budova B – 1. patro
Táborská 57, 140 00 Praha 4
Kontakt pro objednání: 220 873 600

Hlavní mediální partner
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PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-350069/04

Vokáčova

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

Prodej bytů
Praha Pankrác

www.vokacova.cz

Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350
SC-350767/01

SC-350278/04

Malíř pokojů

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

SKŘÍNĚ K ATRIN
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v es tav ěné skříně / ložnic e / obývac í
pokoj e / kanc el ářský n áby tek

www.skrinekatrin.cz

provádíme:

malířské a lakýrnické práce
zednické práce • štuky
stěrky • fasády • střechy
dekorativní malby
3D malování

Andraščík Michal

V HORKÁCH 1405/15 NUSLE
140 00 – PRaHa 4

Návrhy a kalkulace:

Tel.: 776 212 207, 608 744 258
E-mail: andrascik.michal@seznam.cz

777 816 667, 241 409 782
Zaměření a montáže: 774 460 202
SC-350768/01

SC-350283/02

výkup knih
a knihoven

28. 8. 2014 16:14:42

koupíme
jednotlivé knihy
i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky
nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme,
celá ČR
tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz
SC-350685/01
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servis
PROJEKT NABÍZÍ
DOMÁCÍ CHŮVY
Projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 s názvem „Udržení služby Domácí chůva“ nabízí již od února pražským maminkám a tatínkům
hlídání dětí v domácím prostředí jen za 20 Kč/hod.
Zbytek ceny je dotován z finančního grantu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. Za dobu trvání projektu tato služba pomohla více než 40 rodičům k návratu do práce po rodičovské dovolené. Cílem projektu je pomoci celkem alespoň 70 rodičům.
V rámci projektu zároveň probíhá bezplatné vzdělávání 30 maminek, které se chtějí stát kvalifikovanou chůvou. „Od února do května absolvovaly
účastnice teoretickou část kurzu, v květnu a červnu
probíhají odborné praxe v našich jeslích. Během léta čeká všechny účastnice zkouška z profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky před odbornou komisí,“ dodává manažerka projektu Dana Zichová. Bližší informace o projektu, o službě Domácí chůva a podmínkách pro
přijetí do ní naleznete na www.zzpraha4.cz nebo
u koordinátorek projektu. 
(red)
Kontakty – koordinátorky projektu:
Helena Langerová
helena.langerova@zzpraha4.cz, tel.: 775 474 617
Lenka Dvořáková
lenka.dvorakova@zzpraha4.cz, tel.: 775 474 618
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

INFORMACE O VODOVODNÍCH HAVÁRIÍCH
A VÝLUKÁCH PŘÍMO DO MOBILU
Zdarma a aktuálně o stavu pražské vodovodní a kanalizační sítě. To je služba SMSINFO, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace svým zákazníkům.
„Klient obdrží zdarma do svého mobilu informace o všech významných provozních událostech počínaje plánovanými výlukami a konče
mimořádnými haváriemi,“ informoval tiskový
mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Ke službě
SMS-INFO je nutná pouze registrace, při ní si
klient určí, zda si nechá zasílat informace z celé Prahy, vybrané lokality či ulice.

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 4
• Zastupitelé nově uvolnili člena rady Zdeňka Pokorného (BEZPP) pro výkon jeho funkce. V jeho kompetencích je bezpečnost, IT a grantové politika městské části.
• Kontrolní výbor byl rozšířen o dva členy, tedy ze
7 na 9 členů. Novými členy jsou uvolněná členka
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zastupitelstva a předsedkyně výboru pro bezpečnost
Lucie Michková (ODS) a zastupitel Viktor Janouškovec (ZZZ ANO 2011).
• Zastupitelé jmenovali odpovědným politikem místní
Agendy 21 pro volební období 2014 až 2018 sta(red)
rostu Petra Štěpánka (Trojkoalice/SZ). 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVEN
Uzavírka poboček včetně ústřední knihovny proběhne
od 27. 7. do 9. 8., od 1. 7. do 31. 8. bude provoz následující:

Krč – Štúrova 64/1282: Út 9–16 h., čt 12–19h.,
Michle – Michelská 1/7: Út 9–16 h., čt 12–18 h.,
Novodvorská 151/1013: Po 13–19 h., út 9–16 h., st a čt 12–19 h., pá 9–16 h.,
Pankrác – Na Veselí 5/542: Út 9–16 h., čt 12–18 h.,
Spořilov – Postupická 7/2932: Po 13–19 h., St 12–19 h., pá 9–16 h.,
Vikova 4/1223: St 12–19 h., pá 9–16 h.
							(red)

ADVOKÁT ODPOVÍDÁ NA VAŠE DOTAZY
Jsem vlastníkem pozemku v Braníku. Jde
o stavební parcelu, kde se chystám stavět
rodinný dům. Na pozemku jsem celou zimu
nebyl. Minulý týden jsem zjistil, že si soused postavil garáž, která ale stojí z cca poloviny na mojí parcele. Se sousedem není
řeč, prý mu to slíbil původní vlastník
(smlouvu ale nemá). Jak se mohu bránit?
Z toho, co píšete, usuzuji, že by se mohlo jednat
o stavbu zřízenou na cizím pozemku (tzv. neoprávněná stavba). Pokud vám stavba vadí a nedohodnete se na odprodeji části vašeho pozemku sousedovi (což by bylo asi nejjednodušší), je
třeba se ihned bránit. Vyzvěte souseda k odstranění stavby. Pokud nevyhoví, soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavebník musí neoprávněnou stavbu odstranit a uvést
pozemek do předešlého stavu (dle § 1085 občanského zákoníku). Doporučuji také zjistit, zda
byla garáž postavena na základě stavebního povolení. Pokud ano, je třeba napadnout stavební

Zákazníci si službu mohou objednat přes
www.pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112
či v zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10. Další možností je zaslat SMS zprávu
s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, kdy
bude operátor klienta kontaktovat a provede
s ním rychlou a pohodlnou registraci služby
SMS-INFO.
(red)

povolení ve stavebním řízení. Pokud ne, doporučuji podat návrh na stavební úřad o zahájení
řízení o odstranění stavby. V každém případě je
třeba se bránit bezodkladně. Zde platí pravidlo,
že liknavost se nemusí vyplatit. Soud totiž za určitých okolností (pokud by soused byl v dobré
víře) může i přikázat část pozemku do vlastnictví stavebníka (za náhradu).
Najal jsem si stavební firmu na opravu bytového jádra. Pan „stavitel“ si vzal zálohu
160 000 Kč. Za malou část zálohy koupil
stavební materiál a počal s bouráním jádra.
Poté mi přestal brát telefon a na stavbu se
již dva měsíce nedostavil. Materiál taktéž
zmizel. Smlouvu jsme nesepsali (prý není
potřeba), čehož nyní lituji. Mohu vymáhat
své peníze zpět? A není to krádež?
Vámi popsané problémy řeší bohužel mnoho lidí. Smlouvu o dílo je možné uzavřít ústně, tato
forma nemá vliv na její platnost. Nicméně jak

zřejmě tušíte, je vaše postavení komplikovanější, než kdyby byla uzavřená písemná smlouva.
V řízení před soudem je totiž žalobce povinen
prokazovat svá tvrzení a také obsah závazku.
Např. termín dokončení díla, jeho rozsah, sjednanou cenu, rozsah záruky za dílo apod. Pokud o závazku neexistuje jiný důkaz (např.
e-mailová komunikace), je prokázání těchto
otázek téměř nemožné. Ve vašem případě přicházejí v úvahu dvě možnosti. Jedna z nich je
odstoupit od smlouvy (doporučeným dopisem)
a domáhat se žalobou vrácení složené zálohy.
Řada takovýchto „podnikatelů“ ale má již na
svůj majetek exekuci (z minulých případů).
Další možností je (jak zmiňujete) podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání přečinu zpronevěry dle § 206 trestního zákona (či
podvodu dle § 209 tr. zákoníku). Trestní oznámení je nutné pečlivě formulovat dle okolností
tak, abyste se nedopustil křivého obvinění.
Mgr. Jakub Schejbal, advokát
Vaše další dotazy můžete zaslat na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz
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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Trasa A
st 17. 6.

1. křižovatka ul. Čestmírova – Mečislavova

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Jivenská – Adamovská

15.30–15.50

3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11

16.00–16.20

4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

16.40–17.00

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

17.10–17.30

6. Roztylské nám. č. 369/32

17.40–18.00

7. Jižní nám. č. 970/9

18.10–18.30

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

18.40–19.00

Trasa B
čt 18. 6.

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Na Klaudiánce – U Podolského hřbitova

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Na Vrstvách – V Rovinách

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a – Jeremenkova (parkoviště) 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Milevská – Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)

17.00–17.20

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

17.30–17.50

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

18.00–18.20

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

18.30–18.50

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD SE V ČERVNU NEPŘISTAVUJÍ!

Z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti byla zřízena nová autobusová zastávka na lince 121. Jde o druhou zastávku Pankrác v ulici Na Pankráci ve směru Nádraží Braník. (red)

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v červenci a srpnu je určen pro
děti, které mateřskou školu již navštěvují! „Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že
umístit děti na celou dobu prázdnin bývá problematické, a proto věříme, že tímto
způsobem vyjdeme vstříc převážné většině rodičovské veřejnosti. Zároveň bych
chtěl poděkovat ředitelkám vybraných mateřských škol za aktivní přístup,“ řekl Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4 pro oblast školství a mládež. Podrobnější informace poskytnou ředitelky mateřských škol, přihlášky rodiče obdrží v mateřských školách. V případě potřeby mohou rodiče kontaktovat organizačně metodické oddělení odboru školství a kultury (OŠK): e-mail: josef.kunes@praha4.cz,
tel. 261 192 372 nebo e-mail: ivona.herinkova@praha4.cz, tel. 261 192 131.
6. týden 7. týden 8. týden
3.–7.
10.–14. 17.–21.
srpna
srpna
srpna
Mateřská škola, Praha 4,
Jitřní 2 (Hodkovičky)
Stravné: 34/35 Kč/den,
školné: 525 Kč
Mateřská škola, Praha 4,
Voráčovská 2 (Podolí)
Stravné: 35/38 Kč/den,
školné: 997 Kč
Mateřská škola, Praha 4,
V Zápolí 1249 (Michle)
Stravné: 33/36 Kč/den,
školné: 656 Kč

V dubnu proběhlo na radnici v Nuslích další vítání nových občánků městské části Praha 4. Vítala zástupkyně
starosty Iva Kotvová (Trojkoalice), poděkování za pěvecké vystoupení patří dětem z Mateřské školy
Trojlístek, Přímětická a střední škole Kavčí hory.
V úterý 21. dubna byli přivítáni: Tereza Klabouchová, Barbora Sojáková, Sebastian Vančo, Matěj Davídek, Ondřej Jindřich, Erika Stránská, Vojtěch Šišpela, Klára Němcová, Tereza Marková, Vojtěch Malý,
Terezie Rážová, Jovanka Pokorná, Karel Janota, Desmond Wayne
Evans, Richard Gotzmann, Eliška Pavlíková, Fred Pavlík, Lucie Gottwaldová, Jakub Hájek, Gabriela Mouchová, Eliáš Dudra, David
Wachtl a Emma Schneiderová.
V úterý 28. dubna byli přivítáni: Matyáš Louda, Veronika Fedorenko, Tereza Josková, Natálie Zavadilová, Jiří Václav, Justýna Kerclová, Johana Dušková, Emily Charvátová, Matyáš Ackermann, Tomáš
Louda, Matyáš Bouček, Šimon Brablík, Daniel Tydlitát, Ondřej Vítek,
Darek Blažek, Filip Brát, Veronika Hajná a Verónica Maroto Alvarez.
Ve čtvrtek 30. dubna byli přivítáni: Julie Rydvalová, Luis Tran,
Jindřich Höfer, Denisa Milcová, Anežka Volfová, Lukáš Kudrnka,
Natálie Vomáčková, David Beneš, Karolína Kozlerová, Filip Chomát,
Laura Kačmárová, Klára Klimešová, Adriana Šebková, Dominik Mika,
Adam Škarda, Štěpán Novotný, Šárka Hallová, Tereza Trmalová,
Maxmilián Mňuk, František Fára, Lukáš Kudrna a Dominik Ihnát.
Veronika Sekyrová, odbor kancelář starosty

NOVÁ STANICE AUTOBUSU Č. 121

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden
1.–3.
6.–10. 13.–17. 20.–24. 27.–31.
července července července července července
Mateřská škola Trojlístek, Praha 4,
v
Bezová 4 (Braník)
provozu
Stravné: 36/38 Kč/den,
všechny
školné: 848 Kč
MŠ
Mateřská škola, Praha 4,
Na Chodovci 2540 (Záběhlice)
Stravné: 37/39 Kč/den,
školné: 1 020 Kč
Mateřská škola, Praha 4,
Přímětická 1247 (Michle)
Stravné: 33/35 Kč/den,
školné: 644 Kč

VÍTÁNÍ NAŠICH OBČÁNKŮ

9. týden
24.–28.
srpna
v
provozu
všechny
MŠ

PROJEKT KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
PRO NEVIDOMÉ POKRAČUJE

Již více než rok je v běhu pilotní projekt kontejnerů na
tříděný odpad pro nevidomé. Praha 4 nabízí deset separačních stanovišť označených Braillovým písmem, kde
mohou nevidomí a slabozrací odkládat a třídit jednotlivé komodity – papír, sklo, plast a nápojové kartony.
„Jsme první a zatím jedinou pražskou městskou částí a zcela určitě
i prvním místem v České republice, kdo pilotní projekt obdobného
charakteru realizuje. Pevně věřím, že pomůže našim nevidomým
spoluobčanům odstranit další bariéru,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice).
Lokality pro speciálně označené kontejnery vytipovali zástupci
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, a to v místě bydliště nevidomých. Do projektu se zapojila obecně prospěšná
společnost EVOK, která jej financuje, a Pražské služby, které
Kde najdete kontejnery
na jednotlivých nádobách pro
pro nevidomé?
separovaný odpad (papír, sklo,
• Podolská 349/86 x U Vápenné
plast a nápojové kartony) zajisskály
tily instalaci štítků s piktogramy
• Štúrova x Ružinovská
a nápisy v Braillově písmu. „Po• Jílovská 1150/41
těšilo mne, že v rámci letošních
• Neveklovská x Jankovská
oslav Dne Země se s touto mož• Hlavní x Dunická
ností třídění odpadů pro naše
• Michelská x Ohradní
hendikepované spoluobčany se• Lomnického x Dačického
známily děti z mateřských a zá• Novodvorská 1130/179
kladních škol naší městské čás• Pod Lysinami 473/23
ti,“ uvedl dále starosta Petr Ště• Na Pankráci 1690 x Hvězdova
pánek. 
(red)
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čtenáři píší

VAŠE DOPISY – NAŠE ODPOVĚDI
Dotazy, připomínky, pochvaly i kritiku můžete zasílat na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz,
popř. na adresu: MČ Praha 4, sekretariát starosty, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4.
Dobrý den,
měl bych na vás jednu prosbu či dotaz.
Žijeme v ulici U Křížku v Nuslích, kde existuje
poměrně velký problém s psími exkrementy,
které mnozí majitelé psů neuklízejí.
Samozřejmě záleží na zodpovědnosti každého
z pejskařů, ale nešlo by prosím prostřednictvím
vašich novin na tento problém upozornit?
V jiných částech Prahy není tento problém tak
zásadní, takže řešení existuje...
Děkuji moc.
Jan Dvořák

Vážený pane,
děkujeme za váš podnět. O úklidu psích exkrementů jsme se v Tučňáku zmiňovali již několikrát. Je to bohužel dlouhodobý bolavý problém, se kterým se potýkají všechny pražské
městské části, a jeho řešení je zatím v nedohlednu. Mnoho lidí je stále nepoučitelných,
a i když za neodstranění exkrementu hrozí pokuta, je jim to jedno. Zřejmě spoléhají na fakt,
že strážníci nemohou být vždy všude, popřípadě je jim lhostejné, po čem ostatní spoluobčané
šlapou.

MČ Praha 4 v minulosti připravila několik
osvětových kampaní na téma úklid psích exkrementů a aktivně se stará o stojany se sáčky na
psí výkaly, ale vše se odvíjí od postoje majitelů
psů a jejich citu pro povinnost. Tady úřad nemůže z legislativních důvodů aktivně zasáhnout,
ačkoliv by si to mnozí občané určitě přáli a některé nápady – např. zjišťování DNA z neuklizených psích exkrementů a následné pokutování
majitele příslušného psa – by určitě stály za širší
společenskou debatu. S pozdravem

■ Původní uspořádání z roku 1945.
Fotografie z oslav v roce 1947. Foto: VD

■ SITUACE NÁRODNÍHO HŘBITOVA
k 5. červnu 2013. Foto: VD

sledcích tzv. hlasování považovány za „schválení návrhu“. Není pravda, že zástupci těchto organizací byli proti jakékoliv úpravě pietního
místa. Návrh zahradních architektů z ateliéru
Sendler–Babka z Brna narušuje podle § 3 zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, původní, historicky chráněné
místo, kde byli pohřbeni padlí bojovníci za
květnové revoluce 1945. Návrh ruší původní
funkci hřbitova jakožto důstojného pietního
místa a mění jej na průchozí park.
Na opakovaném jednání ČSBS se zástupci
městské části Praha 4 konaném dne 15. listopadu 2012 se docílilo kompromisní dohody o změně parkových úprav, které by zrušily stávající
uspořádání Národního hřbitova a tradiční funkci
shromažďovacího místa spořilovských občanů
u příležitosti vojensko-historických událostí celostátního významu.
Zástupci ČSBS, SČNP a představitelé spořilovských odbojových a vlasteneckých organizací
opakovaně žádali o zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 16Z/57/2013 ze dne
18. 9. 2013, týkajícího se nezákonnosti vize ateliéru Sendler–Babka z Brna. Představitelé městské části Praha 4 o tom se zástupci těchto organizací nejednali a tvrdili, že stejně na realizaci

nemají peníze. Naopak zástupci projektantů
a stavebních firem vyvolali dne 2. února 2015
nové jednání komise územního rozvoje, k němuž opět nebyli přizváni zástupci ČSBS ani SČNP. Komise městské části Praha 4 přesto doporučila pokračovat podle původního návrhu, aniž
by vyslechla názory institucí, jichž se to týká.
Zástupci ČSBS a SČNP naopak uvítali dodatek
radní MČ Praha 4 v závěru předmětného článku
v Tučňáku, že „při realizaci projektu bude Praha 4 dbát na to, aby důstojnost pietního místa
byla zachována ….“.
Nebráníme revitalizaci ve smyslu péče
MČ Praha 4 jakožto řádného správce o Národní
hřbitov, jeho potřebné údržbě a úpravě v rozsahu podle § 2 odstavec (2) zákona 122/2004
Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
Vize architektů o tzv. revitalizaci Národního
hřbitova Spořilov je protiprávní, neboť ji nelze
realizovat na území národní kulturní památky
České republiky. Po sedmdesáti letech pohnuté
historie nemůže být narušen původní vzhled
významné historické památky připomínající
dny okupace a revoluce, účelově zaměřenou investicí, která není ničím opodstatněná.
(red. upr.)

Ondřej Růžička (ZZZ ANO 2011), radní MČ Praha 4

Reakce na článek
Pietní místo na Spořilově:
Jaká bude jeho budoucnost?
(Tučňák duben 2015/str. 6)
Obsah článku neodpovídá skutečnosti a neuvádí
některá důležitá fakta týkající se postoje Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), který
zastupuje mnohatisícovou členskou základnu
svazu, Sdružení českého národního povstání
(SČNP), Obce baráčníků Roztyly, Sokola a dalších spořilovských společenských organizací
a zkresluje jejich záporná stanoviska k tzv. revitalizaci Národního hřbitova na území národní
kulturní památky České republiky na Roztylském náměstí v Praze 4 – Spořilově.
Od roku 1946 se svaz marně snažil o důstojné
umístění pamětní desky se jmény všech obětí
II. světové války. Tehdejší orgány komunistické
státní moci se tomu vyhýbaly pod hrozbou omezení seznamu jmen pouze na členy komunistického odboje. Tyto oběti nemají nikde ani hrob
a ani náhrobek, a patří jim proto alespoň důstojné umístění jejich jmen na pamětní desce vedle
hrobů jejich spoluobčanů padlých za revoluce.
Na základě jednání bylo v roce 2012 dosaženo
kompromisního řešení a MČ Praha 4 umístila
důstojnou pamětní desku se jmény 67 obětí
II. světové války, jakožto dalšího, i když symbolického válečného hrobu. Pamětní deska podléhá statutu válečného hrobu a ze zákona
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech je považována za válečný hrob.
V článku se nepravdivě uvádí, že na jednáních o revitalizaci celého Roztylského náměstí
byla prodiskutována i přestavba Národního
hřbitova a že byl jednoznačně přijat návrh ateliéru Sendler–Babka. Naopak nebyly zohledněny názory zástupců ČSBS a dalších organizací.
Jejich protestní hlasy byly brány pouze jako jeden hlas se stejnou vahou jako hlasy ostatních
občanů, jednostranně informovaných architekty. Z těchto důvodů nemohou být údaje o vý-
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Vladimír Dvořák, Vladimír Prchlík

volný čas

NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Týdenní Sportjoy příměstské kempy jsou určeny pro děti a mladistvé z Prahy 4 ve věku
od 4 do 16 let. Uskuteční se ve sportovním areálu
Eagles Praha, Pálkařská 225, Praha 4, a jeden ve
speciálním kanoepolo kempu v zátoce u Vltavy,
U Ledáren 3, Braník. Děti si vyzkouší v průběhu
týdne více než 30 tradičních i netradičních sportů, které vedou zkušení instruktoři, vyškolení trenéři klubu Eagles Praha nebo zástupci klubů jednotlivých sportů. Sportovní ukázky zajišťují oddíly a svazy Prahy 4, např. kanoepolo, krasojízda,
sálová cyklistika, veslování, kanoistika, beachvolejbal, softball, baseball a mnoho dalších. Termíny, program a přihlášku na www.sportjoy.cz, info
na e-mailu: info@sportjoy.cz, tel.: 776 761 301.

Už šestým rokem je pod vedením zkušených
a laskavých lektorů Montessori centra 4medvědi
připraven prázdninový program pro děti, které
přes léto zůstávají v Praze. V červenci (13.–17. 7.,
20.–24. 7., 27.–31. 7.) je to program „V Praze jako
u moře“ (děti 3–8 let), s týmem „medvědí“ školky
Začít spolu a pod vedením Báry Mykiskové.
V srpnu (17.–21. 8.) „Prázdninové dobrodružství“
(děti 4–8 let) pod vedením Vojty Pavelčíka.
Pro děti jsou připraveny výlety, návštěva muzea,
všemožné dopravní prostředky a kutilská dílna.
Zázemí bude v novém prostoru Montessori
centra 4medvědi v domku v Hodkovičkách.
Program a více informací na stránkách
www.4medvedi.cz či renata@4medvedi.cz.

KONCERT MLADÝCH JAZZOVÝCH HUDEBNÍKŮ

Mimořádný zážitek přinese již 6. ročník Jazzového gala koncertu mezinárodní umělecké školy –
The International School of Music and Fine Arts, který se pod záštitou starosty Petra Štěpánka
(Trojkoalice) uskuteční 9. června od 18 hod. v sále Nuselské
radnice. V tento večer se můžete těšit na popové lahůdky
The Queen, ABBA, Lana Del Ray a potěší vás i osvědčení klasikové Gershwin a Hradecký. Během koncertu mají děti/studenti
možnost vystoupit s profesionálním jazzovým triem a zažít tak
atmosféru „opravdového“ vystoupení. Akce je přístupná veřejnosti, vstupné je dobrovolné a místa (vstupenky) je vhodné si
zajistit předem na e-mailu info@musicschoolprague.com s předIlustrační foto: ISMFA of Prague
mětem Jazz gala koncert vstupenka.	
(red)

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub TROJKOALICE (SZ, KDU-ČSL, STAN)
Klub TOP 09

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA

Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

Ing. Viktor JANOUŠKOVEC viktor.janouskovec@praha4.cz
Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Bc. Jan SCHNEIDER

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz

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

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

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

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).

Měsíčník MČ Praha 4
zdarma do schránek
Měsíčník městské části Praha 4, ročník XXV • Vychází 11x ročně • Místo
vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 12556 • Pro MČ Praha 4 p řipravuje:
Strategic Consulting, s. r. o., IČ: 25792920, držitel certifikátu ISO 9001
• Šéfredaktor: Martin Dudek • Redakční rada: Petr Štěpánek, Petr
Horálek, Petr Kutílek, Michal Hroza, Klára Cingrošová, Jan Schneider
a Lukáš Zicha • Grafika a DTP: Jana Benetková • 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: MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584 • Fotografie bez uvedení zdroje
pocházejí z redakčního archivu • Titulní foto: Praha 4 • Tisk: Europrint,
s. r. o. • Měsíčník slouží k informování obyvatel Prahy 4, není periodikem
žádného politického subjektu • Příspěvky a připomínky k časopisu lze
podávat na radnici městské části Praha 4 nebo e-mailem: noviny@
praha4.cz • Distribuce červnového čísla Tučňáka je 27. května 2015 •
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 inzerce
a termíny vydání • Uzávěrka červencového čísla je 10. června 2015.

Ilustrační foto: Sportjoy

Prázdniny v Praze jsou nuda? S Ekoškolkou Rozárkou to neplatí, pro děti od 2,5 roku
do 7 let je připraven příměstský tábor. Flexibilní
čerpání permanentek, kvalitní zázemí, lesní pedagogika, Začít spolu. Zapsat se můžete na
e-mailu: eva.surova@podhoubi.cz. 
(red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
PĚT POUKAZŮ

NA DENTÁLNÍ HYGIENU!
Prahu 4 obohatila nová klinika
Prague aesthetic
Clinic, kterou založil MUDr.
Ali Amiri, účastník prvního ročníku pěvecké talentové soutěže
Česko hledá Superstar. Prague
aesthetic Clinic
se specializuje
na dermatologii,
estetickou medicínu, stomatologii, implantologii, plastickou chirurgii a vlasové poradenství. Na své si zde přijdete
i v oblasti kosmetických a kadeřnických služeb, kde se
o vás postará kvalifikovaný personál, který využívá nejmodernějších metod a technologií. Klinika se pravidelně
účastní Evropského dne melanomu, v jehož rámci si můžete nechat bezplatně vyšetřit znaménka.

soutěžní otázka:
Jak se jmenuje ulice,
ve které klinika sídlí?
a) Višňová	 
b) Okružní

Nápověda na www.pragueclinic.cz.

c) Sadová

Poukaz získá 13., 26., 39., 52. a 65. správná odpověď
zaslaná na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
do 10. června 2015.
VÝHERCI Z KVĚTnového ČÍSLA:

(správná odpověď c - Lou Fanánek Hagen): Lístky získali:
Ivana Havlová, Broňa Purnochová a Tomáš Pokorný.
CD vyhrály: Marie Tomková a Jitka Bílková. Gratulujeme!

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky
a čtenáře Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis,
oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte
vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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FLORBALISTKY PJZŠ HORÁČKOVA
SLAVÍ REPUBLIKOVÝ TITUL!

■ Vítězný tým florbalistek PJZŠ Horáčkova. Foto: PJZŠ Horáčkova

Florbalové družstvo dívek z 3. až 5. tříd PJZŠ Horáčkova se zúčastnilo školského
poháru „Think Blue Cup“ a úspěšně prošlo nejprve okresním i krajským kolem.
V březnu se uskutečnily turnaje TOP 8, v nichž soutěžilo vždy osm nejlepších dívčích a chlapeckých týmů, zvlášť z Čech a zvlášť z Moravy. Naše děvčata byla i tentokrát ve své skupině nejlepší, absolvovala turnaj bez jediné prohry a před nimi
byla meta nejvyšší – celostátní finále.
To proběhlo v polovině dubna v Aréně Sparta Podvinný mlýn. Soupeři jim byla
družstva z Mladé Boleslavi, Smržovky, Opavy, Mikulova a Uherského Brodu. Tým
PJZŠ Horáčkova opět hladce vyhrál všechny zápasy a do finálového duelu šel s impozantním skóre 22:2. Utkání s týmem Amazonky Mikulov nebylo snadné, ale
děvčata neponechala nic náhodě, vyhrála 5:3 a stala se vítězem školského poháru
v sezóně 2014/2015. 
(red)

ZŠ NA PLANINĚ HOSTILA NADĚJNÉ MATEMATIKY
ZŠ Na Planině v Krči je s královnou věd – matematikou – neodmyslitelně spojena
již od roku 1980, kdy se tehdejší ředitelce dr. Libuši Krškové a jejím spolupracovníkům podařilo založit tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky. Vzhledem ke
svému zaměření je škola ve spolupráci s Hobby centrem Prahy 4 dlouholetým pořadatelem obvodních kol Pythagoriády, fyzikální olympiády, Archimediády a od
školního roku 2011/ 2012 také matematické olympiády pro Prahu 4. Pro žáky devátých ročníků jsou pořádána ještě krajská kola matematické olympiády. V březnu
za Prahu 4 soutěžilo 13 žáků, což je téměř čtvrtina všech soutěžících z celé Prahy,
a 12 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Pham Minh Duc z Nového PORGu podal
bravurní stoprocentní výkon a umístil se tak na 1.–6. místě. Další přední místa obsadili Michal Jelínek z Gymnázia E. Krásnohorské, Oldřich Jandl a Jan Michna,
oba z Nového PORGu. V květnu proběhlo obvodní kolo další matematické soutěže
– Pythagoriády, která je organizovaná celostátně pro páté až osmé ročníky. Nadějné matematiky přivítala ZŠ Na Planině 14. května, výsledky přineseme v některém
z dalších čísel Tučňáka. 
(red)

■ V letošním školním roce se obvodních kol matema-

tické olympiády zúčastnilo 334 soutěžících, z nichž 207
se stalo úspěšnými řešiteli. Ilustrační foto: Rostislav Jančar

CHARITATIVNÍ RUN AND HELP V ZŠ JIŽNÍ
Základní škola Jižní na Spořilově se rozpohybovala pro dobrou věc. Během a především finančními příspěvky se 623 žáků, pedagogů, rodičů a přátel školy snažilo
pomoci šestiletému Matyášovi, který trpí kvadruplegickou formou dětské mozkové
obrny s poruchou zraku. Matyáš potřebuje polohovací zařízení, které mu umožní
kontakt s různou výškou stolu a zároveň ho podrží ve vzpřímeném sedu. Za svoji
snahu každý obdržel pohádkovou pohlednici od Konta Bariéry a v pokladničce se
Matyášovi sešlo 18 000 korun, které budou využity na nákup potřebné pomůcky. 
(red)
■ V rámci akcE zúčastnění uběhli 987 koleček, někteří i s invalidními vozí-

ky, celkem tedy 113,5 km. Foto: ZŠ Jižní

BASKETBALISTKY ZŠ JÍLOVSKÁ
NA MEDAILI NEDOSÁHLY
Velkého úspěchu dosáhla děvčata 6. až 8. tříd ZŠ Jílovská na basketbalovém turnaji.
Nejdříve vyhrála obvodní kolo v Praze 4, poté byla první v celopražské soutěži a postoupila do kvalifikace pro celorepublikové finále. Při kvalifikačních zápasech v Sokolově dívky z Jílovské porazily vítězky z Ústeckého a Chomutovského kraje a dosáhly historicky první účasti v republikovém finále. V něm na turnaji v Klatovech
nakonec obsadily konečné 4. místo. Členkami úspěšného týmu byly: Kateřina Zeithammerová, Lenka Petráňová, Kamila Knopová, Adéla Vaňková, Valentýna Melounová, Hana Suljič, Jolana Gerlašinská a Natálie Vavrochová. 
(red)
■ V republikovém finále basketbalistky ZŠ Jílovská obsadily 4. příčku. Foto: ZŠ Jílovská

STRANA 30

SC-350156/29

Nechali jsme

vyrůst sazby

Jarní akce k ročnímu účtu
Moravský Peněžní Ústav je finalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2015.

Navýšené
úrokové sazby
až

2,08 %
p.a.

• Boniﬁkace úrokových sazeb
• Roční garance navýšené úrokové sazby
• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 12 měsíců

Navštivte naši pobočku na Senovážném náměstí 1375/19 v Praze
Více na www.mpu.cz I 800 678 678
SC-350609/02

SC-350193/02
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PRO VŠECHNY FANOUŠKY
MOTORISMU

SPECIÁLNÍ VÝSTAVNÍ
NABÍDKY A BONUSY
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MERCEDES-BENZ AMG GT
F1 - FERRARI F300 1998
(MICHAEL SCHUMACHER)
AUDI R18 E-TRON
QUATTRO LEMANS 2013
FERRARI ENZO
BUGATTI VEYRON
LAMBORGHINI HURACÁN
BENTLEY CONTINENTAL GT
ŠKODA SUPERB 2015
BUGATTI TYPE 35
KAWASAKI NINJA H2R
INDIAN CHIEFTAIN
ROYAL ENFIELD
CONTINENTAL GT ALU
ESO S500 SIMANDL
HURIKÁN 350
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POTK
K ÁTE
NA MOTORISTICKÉ
SLAVNOSTI LEGENDY
SE POTKÁTE S DESÍTKAMI
HVĚZD MOTORSPORTU
ZAHRANIČNÍ HVĚZDY:

JUHO HÄNNINEN
TIMMY HANSEN
ÚČAST POTVRDILI:

13.—14. 6. 2015 PRAHA

a mnoho dalších
skvostů
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640 000 m2

AUTOMOBILŮ

SVĚTOVÉ
HVĚZDY
MOTORSPORTU
WWW.LEGENDY.CZ

PARK V AREÁLU
PN BOHNICE

VÁCLAV PECH, TOMÁŠ ENGE,
DAVID VRŠECKÝ, MARTIN MACÍK,
ADAM LACKO, BŘETISLAV ENGE,
PAVEL VALOUŠEK, LADISLAV
SAMOHÝL, JIŘÍ JÍROVEC,
LADISLAV KŘEČEK,
PETR FULÍN, KAREL JIRÁTKO
a mnoho dalších.

MOTOCYKLŮ

V AREÁLU JE
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KÁ
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ÁMS
ÁM
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SKÁ ZÓN
NA

SC-350516/03

S kým se budete
v příští sezoně
vídat vy?
Předplatné je balíček několika představení rozložených do
divadelní sezony, který lze zakoupit s předstihem a cenovým
zvýhodněním oproti běžnému prodeji. K dalším výhodám patří
možnost výběru místa v hledišti a jeho garance do další sezony,
zákaznický a informační servis či zvýhodněné parkování.
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