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slovostarosty

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,

do nového roku vstupujeme s předsevzetím dobré správy věcí veřejných. Občané nás ve volbách
pověřují, abychom odpovědně spravovali věci, na
které sami nemají čas nebo si je nemohou pořídit
na trhu. V městských částech sem patří třeba mateřské a základní školství, kultura nebo služby
seniorům. Nově přibudou i povinnosti ze zákona
o sociálním bydlení. Abychom mohli tyto služby
zajišťovat, dostáváme od hlavního města a státu
podíl na daních, z nichž potom uspokojujeme
potřeby obyvatel obce.
Do nového roku přicházíme také s předsevzetím úspor, které můžeme využít pro zkvalitnění
výše popsaných služeb pro obyvatele. Jako starosta městské části jsem se rozhodl nevyužít
služební automobil s řidičem a tento příklad se
ujal v celém úřadu. Mohl jsem tak počet užívaných služebních aut snížit z dvanácti na šest.
Pouhé dva vozy tak slouží voleným orgánům
především v oblasti dopravy a investic, čtyři
potom náleží k užití třistapadesáti zaměstnan-

cům pro případy, kdy je třeba převézt věci pro
školy, jesle, nebo jiné cesty s nákladem – třeba
rozvoz volebních lístků. Tato redukce počtu vozů
a řidiče zároveň znamená úsporu v rozpočtu
využitelnou ve školství nebo pro seniory. Jak
někteří víte, pohybuji se po Praze na kole a městskou hromadnou dopravou, a snažím se tak jít
příkladem, jak dále nezvyšovat množství aut
v ulicích městské části. Vzhledem k tomu, že
nevlastníme automobil ani jako rodina, mohu
s čistým svědomím vyzvat naše obyvatele při
zamýšlení nad novým rokem, zda mohou některé cesty vozem omezit, a pomoci tak v zimním
období předejít smogovým situacím a zajistit
lepší kvalitu ovzduší pro naše děti i všechny
obyvatele.
Do nového roku Vám všem přeji hodně štěstí
a zdraví.
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
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Nový starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice)
je dlouholetým kritikem nekoncepční výstavby na území
naší městské části. Proto si pro své funkční období stanovil
jako jeden z hlavních bodů volebního programu ochranu
občanů před bujnými choutkami developerů.
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Přes 200 dětí z mateřských škol Jílovská a Alšovy sady
a z I. stupně Základní školy Jílovská se skvěle bavilo
při prosincové dětské show s Mikulášem a čertem
v Kulturním centru Novodvorská. Tradiční akci připravila
městská část Praha 4.

6

Výbory zastupitelstva jsou poradními orgány zřízenými
Zastupitelstvem městské části Praha 4 a plní jím zadané
úkoly. Zastupitelstvu také odpovídají za svoji činnost.
S jakými cíli vstupují noví předsedové a předsedkyně
výborů do svého funkčního období?
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V neděli 14. prosince byl zahájen provoz na nové
železniční zastávce Praha-Kačerov, která se nachází
na trati spojující Prahu s Vraným nad Vltavou, Čerčany
a Dobříší, známé pod poetickou přezdívkou „Posázavský
Pacifik“. Díky své poloze v blízkosti dopravního
terminálu Kačerov umožňuje nová zastávka napojení
železnice na linku C pražského metra i na velké množství
autobusových linek obsluhujících především
území Prahy 4.
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Přes 50 let zachycuje amatérský fotograf František Dostál
pomíjivé okamžiky lidského života a téměř stejnou dobu
bydlí i na sídlišti Novodvorská. Jeho první snímek byl
otištěn v roce 1964 v týdeníku Květy a z pohledu množství publikovaných fotografií i účastí na mezinárodních
salonech a výstavách patří mezi tuzemské přeborníky.

12

Polemika s peticí proti drogám vedle škol a dětských
zařízení. Jaký je názor kriminologa a právníka v jedné
osobě? Co Praha 4 získá při prosazení nulové tolerance
hazardu na svém území?

28

V prosinci jsme si připomněli 110. výročí narození
Františka Tröstera, známého jevištního výtvarníka
a dlouholetého obyvatele Braníka. Jeho význam tkví
i v dalších, neméně zajímavých oblastech, jako jsou
pedagogická činnost (zakladatel katedry scénografie
na DAMU), ilustrátorství, malířská tvorba, film
a výstavnictví.

Zveřejnění grantů
na přelomu ledna a února
Městská část Praha 4 upozorňuje
žadatele o granty, že tematické okruhy
budou zveřejněny na přelomu ledna a února
na www.praha4.cz.
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téma
Starosta Petr Štěpánek odmítá předimenzované budovy a říká:

„OBČANÉ I DEVELOPEŘI MUSEJÍ
PŘEDEM ZNÁT PRAVIDLA VÝSTAVBY“
Nový starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN) je dlouholetým kritikem nekoncepční výstavby na území naší městské části. Proto si pro své funkční období
stanovil jako jeden z hlavních bodů volebního programu ochranu občanů před bujnými
choutkami developerů.
Hlavní město Praha připravuje jeden z klíčových
dokumentů metropole, nový územní plán. S jakými požadavky do něj vstoupí nové vedení městské
části Praha 4?
Praha 4 nemá dlouhodobou koncepci výstavby,
proto potřebujeme připravit pro hlavní město závazné
regulativy, aby lidé i developeři měli jasno ve využití
funkcí ploch a pozemků. Nesmí se už dít to, co v minulosti, kdy se překotně a téměř tajně navyšovaly
kódy míry využití pozemků a občané se pak nestačili
divit, co to v jejich sousedství roste za megastavbu.
Určitě chceme ochránit zelená území a lesy a do rozvojových a stabilizovaných ploch hodláme
zasadit rozumnou výstavbu, nikoliv maximalistické developerské představy.

Humanizace bude probíhat v režii hlavního města,
ale my jsme společně s Prahou 2 a Prahou 7 ochotni
na ní spolupracovat, aby byla realizována v celém úseku od Štvanice až po Spořilov, jehož dopravní situaci
budeme samozřejmě rovněž řešit.
Rádi bychom na magistrále měli preferenční pruh
pro autobusy, kterým by se navýšila přepravní kapacita a současně se snížil počet projíždějících automobilů
na přibližně polovinu současného stavu. Ve svém důsledku to znamená omezení počtu jízdních pruhů.
Vytvořil by se tím střední pás, prostor pro parkovací
místa a eventuálně i prostor pro rozšíření chodníků.

ulice. Nechceme z nich mít další přehlcené dopravní
tepny. Totéž platí o podolském mostě. Budeme jednat
s městem o jeho optimálním umístění a naprosto
zásadně nesouhlasíme, aby byl otevřen pro automobilovou dopravu.
Ve volebním programu máte jako jeden z bodů
nulovou toleranci hazardu. Nemáte obavu, že
pokud tomu tak v Praze 4 skutečně bude, dojde
k citelnému poklesu přísunu finančních prostředků našim sportovcům? Právě odvody z hazardních
her dotují řadu sportovních klubů…
To je poněkud demagogická otázka. Za prvé velký
objem financí z hazardu se často nedostane k těm,
kteří by je měli získat. A za druhé závislost na hracích
zařízeních vyvolává jinde obrovské ztráty státu
a městské části. Představte si typickou kombinaci:
herna – nedaleko zastavárna – poblíž vykradený automobil. Vloupání musí řešit policie, kterou si platíme
z daní. A zadluženému gamblerovi, nemajícímu ani
na nájem, pomáhá příspěvky sociální odbor, tedy opět
to jde z našich daní. Čili nebudou-li tady herny, stát
i Praha 4 ušetří spoustu financí, které pak mohou
použít na podporu sportu nebo kultury.
I když nyní máme zimu, je potřeba
myslet již na další měsíce. Jak to vypadá s koupalištěm Lhotka, otevře se
letos?
Ano, otevře, ale v čistě provizorní podobě, bez jakéhokoliv zázemí. Naším cílem je ze
Lhotky udělat protiváhu plaveckému areálu v Podolí
a inspirujeme se biotopovým koupalištěm v Radotíně.
To se díky kořenům vodních rostlin samovolně čistí,
což přináší finanční úsporu. V příštím roce chceme
Lhotku i na základě připomínek a přání našich obyvatel zmodernizovat, ale stále ji budeme udržovat jako
přírodní koupaliště.

„Lidem chceme umožnit nákup tepla
bez prostředníka, snížily by se tím jejich náklady“

Alespoň trochu svázat ruce developerům
se pokusilo již minulé vedení radnice, když
schválilo výškové limity výstavby
v určitých oblastech. Budete v jejich prosazování
pokračovat?
Výškové limity sice byly přijaty, ale nestaly se
součástí územního plánu, a jejich závaznost je proto
do určité míry sporná. My chceme do územního plánu zapracovat skutečné regulativy, které pak musejí
všichni dodržovat. Pak by se například v Nuslích nedostaly do blokové zástavby vysoké budovy a v Podolí
či v Braníku by ve vilových čtvrtích nerostly blokové
či výškové budovy.

Při celkovém ztišení magistrály by pak místní restaurace mohly mít například předzahrádky.
Chci také ujistit obyvatele z okolí Vídeňské a Štúrovy ulice, že v žádném případě nepodporujeme rozšíření těchto komunikací, právě tak jako Jeremenkovy

Útvar architekta hl. m. Prahy nedávno prosazoval
tzv. zahušťování, tedy výstavbu nových bytových
objektů v těsném sousedství stávajících domů.
Jste příznivcem této myšlenky?
Nejsem. Sídliště Krč, Novodvorská, Spořilov či
Pankrác byla postavena na svou dobu poměrně velkoryse a mají velký objem zeleně. A my našim občanům
jednoznačně slibujeme, že zahušťování se jich týkat
nebude. Sídliště byla vybudována podle určitého urbanistického konceptu a právě zeleň je jeho integrální
částí. Navíc výška domů byla koncipována tak, aby si
navzájem nestínily. Další nové domy v této zástavbě
by starousedlíkům znehodnotily jejich byty.
Jak to z vašeho pohledu vypadá s výstavbou nových výškových budov na Pankráci?
Jednoznačně stojíme za dohodou s UNESCO, která
omezuje výšku budov a snižuje ji do rozumné hladiny
vzhledem k pražské památkové rezervaci. Tím zároveň ochraňuje občany Prahy 4 před nadměrnou dopravou, kterou by zamýšlený objem výstavby vyvolal.
S dopravou rovněž úzce souvisí humanizace
Severojižní magistrály. Jak by měla vypadat?
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 rozhodla o snížení
počtu služebních automobilů, které využívá městská
část, a to z dvanácti na šest. Starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice) automobil odmítl a bude jako dosud
používat jízdní kolo. „Bezprostředně po svém zvolení
jsem oznámil, že zásadně zredukuji vozový park, a to se
stalo,“ uvedl starosta a pokračuje: „Radnice má dvanáct
vozů, ale používat jich bude jen polovinu. Ušetřené
peníze mohou pomoci ve školství nebo seniorům.
Já sám jsem se služebního automobilu zřekl, k cestám
po Praze mi stačí jízdní kolo.“
Foto: MČ Praha 4

Určitě máte v plánu ještě spoustu dalších inovací
a změn. Můžete alespoň stručně některé z nich
vyjmenovat?
Začínáme diskutovat o revitalizaci Budějovického
náměstí. Nad jeho inovovanou podobou se musejí
zamyslet odborníci a architekti. Současný stav je
naprosto nevyhovující, jde o snůšku budov. Proto zde
cokoliv nového musí přispět ke kultivaci prostoru
a ne k jeho další fragmentaci. V oblasti neziskového
sektoru chceme zavést víceleté granty. Zájemci podají
jednu žádost na celé období, čímž se významně sníží
jejich každoroční administrativní zátěž. Navíc neziskovky získají dlouhodobou jistotu fungování, což například usnadní jejich personální politiku.
Dalším z našich cílů je navýšení kapacit v mateřských školách tak, aby každé dítě s trvalým bydlištěm
v Praze 4 mohlo být bez problémů přijato do mateřinky. Rodič, většinou matka, by tak mohl pokračovat
v práci a získávat pro rodinu další finanční příjem.
A zásadní reformu připravujeme v akciových
společnostech Prahy 4. Vše by měla spravovat 4-Majetková a v nastaveném procesu chceme nabídnout jednotlivým domům možnost odkupu teplárenských
soustav. Tím by Praha 4 jako mezičlánek odpadla
a lidem by poklesly náklady na dodávané teplo. Řešit
budeme i výpovědi nájmů pozemků pod privatizovanými domy, aby lidé měli právní jistotu i v domech,
jejichž pozemky si nemohou koupit.
(md)
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
ZPŘÍJEMNILA DĚTEM
ČEKÁNÍ NA VÁNOCE

POD DOHLEDEM ZPĚVAČKY Světlany Nálepkové se děti snažily vytvořit co největší bublinu.
Přes 200 dětí z mateřských škol Jílovská
a Alšovy sady a z I. stupně Základní školy Jílovská se skvěle bavilo při prosincové dětské show
s Mikulášem a čertem v Kulturním centru Novodvorská. Tradiční akci připravila městská část

Foto: Zdeněk Kříž

Praha 4. Už v předsálí kulturního domu byla
na některých malých špuntech patrná určitá
nervozita ze setkání s „nadpřirozenými“
bytostmi a zlobivější děti možná začaly vážně
přemítat, zda se vůbec vrátí ještě domů…

Úvodem programu se však ukázalo, že
Mikuláš a čert jsou svátečně naladěni. Čert nechal v pekle svoje hrozivé „budliky, budliky“
a společně s bělovousým parťákem rozdal drobné sladkosti houfu drobných rukou, hlásících
se, že letos byli všichni skutečně hodní.
Děti pak vyskočily ze židlí a písničky Polámal
se mraveneček a především hit Hlava, ramena,
kolena, palce, je řádně rozpohybovaly. Zpotili
se i čert a Mikuláš, znázorňující jednotlivá slova
anatomického songu na vlastních tělech, zvláště
když píseň ke konci záludně nabrala na rychlosti. Děti však byly k neutahání a teprve příchod
herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové, hlavní
hvězdy programu, je přece jen vrátil zpět na sedadla. Ne však na dlouho, protože následovalo
pásmo písniček a soutěží o ceny. Téměř každý
(před)školák chtěl na pódiu předvést, jak umí
napodobit zvířata v zoo, namalovat vánoční
stromeček, udělat největší bublifukovou bublinu
nebo nafouknout balonek k prasknutí. Současně
bylo milé sledovat, jak jednotlivé třídy povzbuzují například ve zpěvu či v přednesu básniček
svoje spolužáky a spolužačky.
„Tak tuhle jsem skutečně neznala, tu se musím naučit pro svého vnuka,“ poněkud konsternovaně prohlásila Světlana Nálepková poté, co
jeden ze soutěžících zazpíval nepříliš známou
vánoční píseň. Naopak song Štědrý večer nastal
si s chutí zapěl celý sál. „Jsem spokojená. Dostala jsem čokoládu a čert mě nestrašil,“ zhodnotila celý program po závěrečné písničce a při
odchodu zpátky do školy malá Klárka a pomyslně tím vyjádřila nenápadné poděkování Praze 4
za všech 220 přítomných dětí.
(md)

JAK SE MÁ ROZVÍJET PRAHA 4?
Na tuto otázku budeme společně hledat
odpověď. Nové vedení
Prahy 4 chce do rozhodování o podobě
naší městské části zapojit všechny občany,
kterým záleží na
místě, v němž žijí.
V posledních dvaceti
pěti letech se Praha 4
Alžběta Rejchrtová
podle mého názoru
(Trojkoalice),
„rozvíjela“ dosti živelradní MČ Praha 4
ně, často podle přání
těch developerů, kterým nešlo o to, jak se nám
tu žije, ale o to, aby z pozemků, které získali,
vytěžili maximum.
Dopravně atraktivní magistrálu, kterou již
léta pražští politici slibovali zklidnit, ověšovali
administrativními budovami, které na tuto
druhou nejzatíženější komunikaci ve městě
každý den přivádějí další desetitisíce aut a ta
nám výrazně zhoršují ovzduší, obtěžují nás
hlukem a ucpávají naše ulice. V klidných vilových čtvrtích zase rostou naddimenzované

činžovní domy, které narušují urbanistický
charakter těchto míst a berou jejich obyvatelům
klid a pohodu bydlení.
Pravda, některé věci se již nedají změnit.
Stavby, které vznikly k naší nelibosti, se už
většinou nedají zbourat a další již mají platné,
nezpochybněné stavební povolení, a tak mohou
ještě vyrůst. Avšak proti těm, k němž předchozí
vedení radnice opakovaně dávalo souhlasná
stanoviska a teprve krátce před volbami je buď
zpochybnilo, nebo vyjádřilo blíže neodůvodněný nesouhlas, se rozhodně odvoláme. Kdyby
to nepomohlo, budu prosazovat podání žaloby
za městskou část a v zájmu našich obyvatel žádat o její odkladný účinek. Jedná se například
o Malou ledovou věž na Pankráci, Administrativní centrum Budějovická nebo rezidenci
Výhledy v ulici Pacovská.

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÝCH DEBAT
Mnohé však stále ještě lze změnit i s vaší
pomocí. S významnějšími stavebními záměry
budete v předstihu seznámeni jak na webových
stránkách Prahy 4, tak v Tučňáku. Pokud máte
ve svém okolí volnou parcelu a tušíte, že se

na ní bude stavět, obracejte se buď na oddělení
územního rozvoje, nebo přímo na mne. Zcela
nově bude také fungovat Komise územního
rozvoje a výstavby, poradní orgán rady. Jejími
členy budou zástupci všech politických stran,
které působí na radnici, představitelé odborné
i občanské veřejnosti a budou otevřeny každému, kdo bude mít zájem se příslušného jednání
účastnit a zaregistruje se předem.
Komise nebude jen reagovat na záměry, které
předloží developer či architekt, ale bude se aktivně podílet na tvorbě koncepce rozvoje naší
městské části při přípravě nového územního
plánu. A právě do tohoto procesu vás chceme co
nejvíce zapojit, a to nejen formou anket, ale
především veřejnými debatami přímo na místě,
kde bydlíte nebo se pohybujete. Vy sami víte
nejlépe, co tam potřebujete a co vám chybí.
Plánujeme diskuze nejen v místě budoucích
stanic metra D, jako například na Nových Dvorech, ale také třeba na Budějovickém náměstí,
které je sice dosti zpackané, ale mělo by se
změnit tak, aby se nám zde lépe žilo. Budeme
se těšit na vaše nápady, podněty a spolupráci
s vámi.
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PŘEDSTAVUJEME VÝBORY
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 4
Výbory zastupitelstva jsou poradními orgány zřízenými Zastupitelstvem městské části Praha 4 a plní jím zadané úkoly.
Zastupitelstvu také odpovídají za svoji činnost. Předsedou je vždy člen zastupitelstva a počet členů je lichý. Usnesení výboru je
platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina jeho členů. A s jakými cíli vstupují noví předsedové a předsedkyně výborů do
čtyřletého funkčního období?

FINANČNÍ VÝBOR

VÝBOR PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU

PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU

JANA NIKLOVÁ

MARIE ZACHAROVÁ

uvolněná členka zastupitelstva

uvolněná členka zastupitelstva

Politická příslušnost:
E-mail:

TROJKOALICE

Politická příslušnost:

jana.niklova@praha4.cz

E-mail:

TOP 09
marie.zacharova@praha4.cz

Je mi 51 let a posledních 20 let jsem pracovala v soukromém sektoru na manažerských pozicích. Proto bych ráda do řízení a fungování finančního výboru aplikovala
svoje nasbírané zkušenosti.
Podle zákona o obcích je hlavním úkolem finančního výboru provádění kontroly
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, dále plnění dalších úkolů,
kterými ho pověří zastupitelstvo. Kromě zmíněného zákonného vymezení bude mezi
mé priority patřit hlavně transparentní hospodaření, komunikace se všemi zastupiteli
a obyvateli naší městské části. Mottem, kterým se při své práci budu řídit, je: „Každá
koruna, se kterou Praha 4 hospodaří, potřebuje kontrolu.“ Na závěr mi dovolte, abych
poděkovala všem obyvatelům naší městské části za hlasy, moc si jejich podpory vážím!
Přeji vám krásné svátky a mnoho úspěchů v roce 2015.

Ráda bych se ve výboru soustředila především na projednávání petic a stížností
rodičů, učitelů i žáků, posuzování žádostí o granty v oblasti výchovy, vzdělávání
a volnočasových aktivit, na hospodaření školských zařízení (investice, rozpočet) zřizovaných městskou částí a zvážila, zda je vhodné slučování tříd, či ne.
Výbor pro výchovu a vzdělávání se bude zabývat po dohodě se zástupkyní starosty
Ivou Kotvovou také rodinnou politikou, ve které bych kladla důraz na novou koncepci, která podpoří fungování rodin včetně těch se specifickými potřebami.
Těším se na spolupráci se svými kolegy ve výboru i občany a věřím, že Zastupitelstvu městské části Praha 4, popřípadě Radě MČ Praha 4, budeme vždy
předkládat kvalitně zpracované návrhy a přispějeme tím k rozvoji a zkvalitnění
školství, vzdělávání i rodinné politiky.

TAJEMNICE VÝBORU
Ing. Henrieta STELMACHOVÁ
ČLENOVÉ VÝBORU:
Pavel CALDR
(Pro Prahu)
Ing. Petr HORÁLEK
(ČSSD)
PhDr. Petr KUČERA
(TOP 09)
Ing. Daniel KUNC
(TROJKOALICE)
Ing. Radek LACKO
(ANO 2011)
Ing. Jaroslav MÍTH
(ODS)
Karel PTÁČNÍK
(ČSSD)
Ing. Alois TĚŠITEL
(TOP 09)

TAJEMNÍK VÝBORU:
Ing. Jaroslav ŠAFRÁNEK
ČLENOVÉ VÝBORU:
Ing. Zdeněk KOVAŘÍK
Jana NIKLOVÁ
Mgr. Petra REJCHRTOVÁ
Jiřina RŮŽIČKOVÁ
Mgr. Lukáš ZICHA
Ing. Jitka ZYKÁNOVÁ

vedoucí odboru finančního
člen zastupitelstva
uvolněný člen rady
uvolněný člen rady
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

referent odboru kontrolního
(ODS)
člen zastupitelstva
(TROJKOALICE) uvolněná členka zastupitelstva
(TROJKOALICE)
členka zastupitelstva
veřejnost
(ANO 2011)
člen zastupitelstva
(TOP 09)
členka zastupitelstva

NADDIMENZOVANÉMU PROJEKTU NA BUDĚJOVICKÉ
Městská část Praha 4 nesouhlasí s výstavbou Administrativního centra Budějovická na křižovatce ulic
Budějovická a Vyskočilova, která by pro obyvatele
Prahy 4 znamenala další zhoršení životního prostředí.
Rada městské části Praha 4 proto odmítla žádost
společnosti OPAL REAL na vybudování horkovodní
přípojky pro tuto stavbu.
„Takové předimenzované projekty, jako je Administrativní centrum Budějovická, v Praze 4 nepotřebujeme a nechceme,“ uvedl starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice) a pokračuje: „Odmítáme je, protože v oblastech už nyní značně zatížených dopravou dále zhoršují a znečišťují životní prostředí, obtěžují naše
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obyvatele nadměrným automobilovým provozem, hlukem a emisemi z výfukových plynů.“
„K územnímu řízení o umístění této stavby vyjádřili
nesouhlasné stanovisko vlastníci sousedních nemovitostí, občanské spolky, Institut plánování a rozvoje
a vlastníci administrativních budov v okolí,“ řekla radní pro územní rozvoj a výstavbu městské části Praha 4
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice) a dodává: „Stavební
úřad přesto územní rozhodnutí, vydal. Proti němu se
městská část Praha 4 určitě odvolá. Vyzýváme přitom
občany, aby se připojili k petici proti výstavbě tohoto
administrativního kolosu. Máme již asi tři sta podpisů
a potřebujeme jich tisíc, aby petici muselo projednat

magistrátní zastupitelstvo a veřejný prostor se vrátil
zpět lidem.“
Administrativní centrum na křižovatce Budějovická
a Vyskočilova plánuje postavit stejný investor, který
v současné době staví v Jihlavské ulici Administrativní
centrum Kačerov. Městská část podporuje veřejnost,
která si přeje, aby Magistrát hlavního města Prahy
a Praha 4 společně odkoupily pozemek od jeho nynějšího vlastníka a aby na tomto místě byl zachován
veřejný prostor, který budou moci využívat obyvatelé
Prahy. Text petice naleznete na www.praha4.cz či na
recepci úřadu Prahy 4. Vyplněné archy odevzdejte
v kanceláři radní pro územní rozvoj a výstavbu.
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VÝBOR PRO BEZPEČNOST

KONTROLNÍ VÝBOR

PŘEDSEDA VÝBORU

PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU

Mgr. PATRIK ŠEBESTA, DiS.
uvolněný člen zastupitelstva

Bc. LUCIE MICHKOVÁ
uvolněná členka zastupitelstva

Politická příslušnost:
E-mail:

TOP 09
patrik.sebesta@praha4.cz

Bezpečnostní výbor byl ustanoven zastupitelstvem MČ Praha 4 jako jeho orgán
podle zákona o hlavním městě Praze. Současná koalice považuje zajištění bezpečnosti na svém území jako jednu ze svých priorit, kterou se chce dlouhodobě a vážně dále
zabývat. To podporuje i skutečnost, že vedle výboru pro bezpečnost, který je orgánem
samotného zastupitelstva, byla jmenována radní s odpovědností mj. i v oblasti
bezpečnosti, kdy je tímto rada městské části partnerem výboru.
Bezpečnostní výbor má především za úkol provedení bezpečnostní analýzy Prahy 4
a vytvoření základní bezpečnostní koncepce naší městské části, na kterou bude dále
navazovat jak oblast preventivních aktivit městské části (projekty prevence kriminality, prevence drog apod.), tak i bude zásadním podkladem pro konkrétní činnosti
nejen dalších orgánů městské části, ale i Policie České republiky či Městské policie
hl. m. Prahy. Bezpečnostní koncepce, ačkoli vychází jako požadavek u mnoha grantových projektů pro obce, města, kraje a i hlavní město Prahu a její městské části, dosud
nebyla nikdy Prahou 4 zpracována a schválena. To dosud znamenalo, že městská část
se nemohla ucházet o mnohé finanční granty a dotace na oblast bezpečnosti svých
vlastních obyvatel. Tento nedostatek se současný výbor pro bezpečnost bude snažit
napravit a přispět tímto pojmenováním konkrétních problémů v konkrétních lokalitách
na snížení indexu kriminality, který je v Praze 4 fakticky nejvyšší v celé republice.
Bezpečnostní výbor spolupracuje přímo s bezpečnostním výborem hl. m. Prahy.
Předseda výboru navázal kontakty s obdobnými orgány sousedních (a i dalších)
městských částí, se kterými bude koordinovat společné otázky a problémy, které překračují hranice jednotlivých městských částí. Bezpečnostní výbor je v osobě předsedy
personálně propojen s bezpečnostní komisí Svazu měst a obcí, kde lze najít mnoho
podnětů k různým projektům v oblasti bezpečnosti. Úzká spolupráce je samozřejmá
zejména s obvodním ředitelstvím Policie ČR, obvodním ředitelstvím městské policie
či s Policejní akademií v Praze. Tento běh na dlouhou trať tedy právě započal.
TAJEMNÍK VÝBORU:
Michal HU
ČLENOVÉ VÝBORU:
RNDr. Jiří BENDL, CSc.
Mgr. Ing. Aleš BORKOVEC
RNDr. Tomáš HRDINKA, Ph.D.
Petr KUTÍLEK, M.A., M.S.
PhDr. Karel ŠPLÍCHAL
Filip VÁCHA

referent odboru kancelář starosty
(TROJKOALICE)
(ODS)
(ANO 2011)
(TROJKOALICE)
(ČSSD)
(TOP 09)

Politická příslušnost:

člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

RADA PODPOŘILA
CHOVATELE KRÁLÍKŮ
Také v hlavním městě lze chovat králíky a další drobné domácí zvířectvo. Svědčí
o tom snaha spolku FARMA z Braníka, které městská část Praha 4 pronajala pozemek o výměře více než 3000 m2 právě pro tyto účely. Rozhodla o tom Rada městské
části Praha 4.
„Jsem rád, že se lidé u nás chtějí věnovat této činnosti,“ uvedl starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice) a dodal: „Dokazují tím, že ani městské prostředí nemusí být
pro podobné aktivity překážkou. V Praze 4 už podporujeme zahradníky z komunitní
zahrady ZEBRA, nyní k nim nově přibývají chovatelé drobného domácího zvířectva.“

E-mail:

ODS
lucie.michkova@praha4.cz

Kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva a je zřizován ze Zákona
o hlavním městě Praze a rovněž jeho činnost se tímto zákonem řídí. Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, kontroluje dodržování
právních předpisů ostatními výbory a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
TAJEMNICE VÝBORU:
Jaroslava KULASOVÁ
ČLENOVÉ VÝBORU:
Bc. Michal HROZA
Drahoslava KREJČOVÁ
Ladislav KUNERT
Jarmila MACHOVÁ
Mgr. Petra REJCHRTOVÁ
Ing. Josef SVOBODA, Ph.D.

vedoucí odboru finančního
(TOP 09)
(ČSSD)
(TOP 09)
(ANO 2011)
(TROJKOALICE)
(TROJKOALICE)

neuvolněný člen rady
členka zastupitelstva
člen zastupitelstva
členka zastupitelstva
členka zastupitelstva
člen zastupitelstva

KDE MŮŽETE NAVŠTÍVIT SVÉHO POSLANCE?
Poslanec Parlamentu ČR Mgr. Martin Plíšek (TOP 09)
otevřel svoji poslaneckou kancelář na adrese:
TOP CENTRUM Praha,
Malostranské náměstí 266/5, 118 00, Praha 1
Návštěvy po předchozí domluvě na tel.: 774 967 351.
Pokud se na poslance chcete obrátit elektronicky, můžete mu
napsat na e-mail: plisekm@psp.cz.
Informace o jeho činnosti se dozvíte na www.plisek.eu.

SEČTENY NÁKLADY NA ODSTRAŇOVÁNÍ
ŠKOD ZPŮSOBENÉ LEDOVKOU
Nezvykle silná dvoudenní ledovka na začátku prosince výrazně zasáhla i provoz
a údržbu nejlidnatější pražské městské části. Kromě okamžitého zajištění posypu
pěších komunikací ve správě Prahy 4 musela radnice řešit celkem 55 případů spadaných a polámaných větví a 18 výjezdů ke zcela zničeným stromům, a to jak
v parcích a plochách veřejné zeleně, tak i v areálech základních a mateřských škol.
„Nejvíce zasaženou oblastí bylo sídliště Krč a území Michle. Celkové náklady na
zajištění schůdnosti pěších komunikací a následné odstranění škod na zeleni ve
správě městské části Praha 4 dosáhnou 650 tisíc korun,“ informuje radní pro životní prostředí Petr Kučera (TOP 09) a dodává: „V uvedené částce, z níž dvě třetiny
budeme požadovat v rámci pojistného plnění, je zahrnuta hodnota částečně i zcela
zničených stromů, jejich likvidace, odstraňování dalších odlomených větví a mimořádný posyp komunikací.“
Vzhledem k možnosti vysokého rizika pádu větví z korun stromů v důsledku námrazy byla na webových stránkách a na Facebooku Úřadu městské části Praha 4
vyvěšena výstraha upozorňující na ledovku a doporučení vyhýbat se plochám veřejné zeleně. Zároveň byl ve večerních hodinách prvního kalamitního dne vydán pokyn
smluvním firmám k výjezdu a provedení posypu pěších komunikací spadajících
pod Úřad městské části Prahu 4. Vzhledem k nezvyklé síle ledovky byly aktivovány
i další záložní skupiny, které zajišťovaly kontrolu a posyp kolem nejvyužívanějších
objektů a lokalit během obou nocí.
Především díky včasnému zásahu a efektivní koordinaci všech zainteresovaných
složek nedošlo k větším škodám na majetku a zdraví občanů Prahy 4.
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ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA KAČEROV UŠETŘÍ CESTUJÍCÍM ČAS
V neděli 14. prosince byl zahájen provoz na nové železniční zastávce Praha-Kačerov, která se nachází na trati spojující Prahu s Vraným nad Vltavou, Čerčany a Dobříší, známé
pod poetickou přezdívkou „Posázavský Pacifik“. Díky své poloze v blízkosti dopravního
terminálu Kačerov umožňuje nová zastávka napojení železnice na linku C pražského
metra i na velké množství autobusových linek obsluhujících především území Prahy 4.

OD POLOVINY PROSINCE cestující využívají novou železniční zastávku na Kačerově.
Zastávka je zřízena v mohutném zářezu železniční trati v prostoru mezi silniční estakádou
(ulice 5. května) a krytým mostem, po němž
přechází nad železniční tratí trasa metra včetně
spojovacích kolejí do depa Kačerov. Umístění
v zářezu si vyžádalo nemalé množství zemních
prací. Vybudováno bylo nástupiště o délce 150
metrů a přístup je zajištěn bezbariérovým chodníkem, který je napojen do podchodu pod ulicí
Michelská i do uliční úrovně této komunikace.
Součástí stavby bylo i zřízení zděného přístřešku, osvětlení, rozhlasu a nechybí ani automaty
na jízdenky Pražské integrované dopravy.

PRAHA 4 CHCE
BEZBARIÉROVÝ TERMINÁL
Investorem byla Správa železniční dopravní
cesty a celkové náklady by se měly vyšplhat
na asi 17,1 mil. Kč. „Otevření nové zastávky na
Kačerově umožní obyvatelům i návštěvníkům
Prahy 4 ve větší míře používat železnici v rámci
integrovaného dopravního systému, což je i cíl
radnice. A jestliže v budoucnu dojde k omezení
tranzitní silniční dopravy přes Prahu, ať už
osobní nebo nákladní, na železnici se přesune
větší přepravní zátěž, čemuž se musí přizpůsobit především infrastruktura,“ říká zástupce
starosty Jiří Bodenlos (ČSSD) a dodává: „Za
Prahu 4 požadujeme ještě vybudování přestupního terminálu, současný stav považujeme za
provizorium. Chtěl bych, aby celý přestupní
uzel fungoval jako bezbariérový, což ocení
zejména senioři nebo maminky s kočárky.“
Srovnání jízdních dob
Vrané nad Vltavou – Chodov
Vrané nad Vltavou – Pankrác
Modřany – Kačerov
Zbraslav – Opatov
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Foto: Zdeněk Kříž

DO MODŘAN ZA 11 MINUT
Z Kačerova do Vraného je nyní možné nově
dojet vlakem za rekordních 23 minut, na Zbraslav za 16 minut a do Modřan za 11 minut.
Jen pro srovnání, autobusová linka 139 jede
z Kačerova k modřanskému nádraží 17 minut.
Autobusová linka 165 jede ze Zbraslavi (od nádraží) k metru C na Opatov dokonce 41 minut.
Ze Zbraslavi na Kačerov to dosud šlo zvládnout
autobusy 165 a 139 za 30 minut, to je téměř jednou tak dlouho, než nově potrvá cesta vlakem.
Na zastávce Praha-Kačerov zastavují osobní
vlaky jedoucí na linkách S8 Praha – Vrané nad
Vltavou – Čerčany a S80 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš. Cestující tak mohou nově využívat
výhodného přestupního uzlu, a to především při
cestách z Dolního Posázaví či z oblasti Davle
a Vraného nad Vltavou, popř. z Mníšecka především do oblasti Prahy 4 a Jižního Města. Krátký
přestup na metro linky C jistě ocení i lidé mířící
do části centra Prahy, kterým se použitím metra
může zkrátit jejich cesta. Přestup na Kačerově
nahradí dosud využívaný přestup ve stanici
Praha-Krč, kde museli
cestující procházet od
autobusové zastávky
U Labutě přilehlý park
u krčského zámku.
Do budoucna organizace ROPID plánuje
vést přes Kačerov také
jednu z tangenciálních
železničních linek, kte-

Před otevřením
zast. Praha-Kačerov

Po otevření
zast. Praha-Kačerov

46 minut
43 minut
19 minut
41 minut

31 minut
30 minut
11 minut
26 minut

Historie vzniku zastávky
První studie řešící výstavbu železniční zastávky v blízkosti
stanice metra Kačerov na lince C vznikla již v roce 1995
a zabývala se především technickým návrhem nové zastávky,
zatímco širší vztahy v přestupním uzlu řešila souběžně zpracovávaná „Studie řešení integrace MHD – ČD v lokalitě
Kačerov“, kterou v roce 1995 dokončil pražský Metroprojekt.
Plánovaná zastávka pak byla zahrnuta do seznamu nových
železničních zastávek navrhovaných ve strategickém materiálu „Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou
dopravou osob“, který v roce 2002 dokončil Metroprojekt.
Tento dokument, aktualizovaný v roce 2006, je dodnes
strategickým rozvojovým dokumentem, podle něhož se řídí
rozvoj Pražské integrované dopravy.
Pro realizaci nové zastávky však v té době nebyla
příhodná doba. Správce železniční infrastruktury, státní
organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), řešil
přednostně dokončení rozsáhlé modernizace čtveřice tranzitních železničních koridorů. Teprve na sklonku prvního
desetiletí 21. století svitla kačerovské zastávce naděje. O její
výstavbu se začala kromě koordinátora integrované dopravy
ROPID zajímat také radnice městské části Praha 4.
„V říjnu 2008 podepsali představitelé městských částí
Praha 4, Praha 11, Praha 12, Zbraslav, Libuš a Kunratice
společné memorandum, v němž požadovali zřízení nové
železniční zastávky na Kačerově. V prosinci 2008 se k tomuto memorandu připojili i starostové obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Dolnobřežansko, jejichž obyvatelé by
mohli novou zastávku rovněž využívat,“ připomněl zástupce
starosty Jiří Bodenlos (ČSSD). Na základě toho SŽDC zahájila
přípravu nové zastávky. Byla zpracována přípravná dokumentace a požádáno o vydání územního rozhodnutí, které pro
stavbu vydal Úřad městské části Praha 4 v září 2010.
Dokumentaci pro výstavbu zastávky vypracovala na základě zadání SŽDC projekční firma S-Engineering již v červnu
2009 a následně ji v dubnu 2010 a dubnu 2012 aktualizovala. Konečně v roce 2013 bylo vydáno stavební povolení
a výstavbě kačerovské zastávky již nic nebránilo. Zhotovitelem stavby se stala akciová společnost Metrostav, která
zahájila práce na konci března 2014.

rá by mohla po tratích dosud používaných
pouze pro nákladní dopravu propojit Radotín,
Kačerov, Zahradní Město, Malešice a Libeň, popřípadě Vysočany. To by si však na Kačerově
vyžádalo další stavební úpravy.
(Článek vznikl s přispěním Václava Haase
z organizace ROPID)

SCHÉMA
TERMINÁLU KAČEROV
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Foto: TJ Sokol Hodkovičky

V HODKOVIČKÁCH
SOUTĚZILY GYMNASTKY

SKAUTI VYČISTILI PTAČÍ BUDKY

OSMNÁCT ČLENŮ skautského střediska Platan navštívilo ornitologickou stezku na pozemku ZŠ Křesomyslova. Skauti se snaží pomáhat našim opeřencům,
a proto ve spolupráci s Veronikou Voldřichovou (občanské sdružení Ornita)
a Danielou Bärtlovou (ZŠ Křesomyslova) vyčistili 13 ptačích budek.
(db)

DOMÁCÍ ZÁVODNICE získaly osm zlatých, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile.
TJ Sokol Hodkovičky uspořádala koncem listopadu 1. ročník závodu
Monet Cup 2014 v moderní gymnastice, a to hned ve čtyřech odvětvích. Na
závodním koberci se tak sešlo neuvěřitelných 159 závodnic z několika klubů
České republiky a 36 domácích gymnastek. Děvčata se představila v základním programu a následně je vystřídaly společné skladby. Odpoledne změřily
síly gymnastky ve volném programu a večer o nejlepší umístění bojovaly
skladby dvojic a trojic. Domácí závodnice získaly celkem 15 medailí, ale velký kus práce odvedl rovněž organizační tým, skládající se výhradně z kolektivu rodičů a přátel pořadatelského klubu. „Společná týmová práce a týmový
duch, který v oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Hodkovičky panuje, se
pozitivně odráží především na našich dětech. Nic lepšího si jako rodiče nemůžeme ani přát,“ uvedla jedna z organizátorek Kamila Čermáková. Info na
http://modernigymnastika.sokolhodkovicky.cz.

STUDENTI UKLÍZEJÍ KUNRATICKÝ LES.

PŘIJĎTE
TAKÉ!

SENIOŘI NESEDĚLI DOMA,

KUNRATICKÝ LES je díky studentské aktivitě čistší.

BAVILI SE
NA NOVODVORSKÉ
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S HUDBOU A TANCEM bylo pro naše seniory příjemným
prosincovým zpestřením.
Foto: Zdeněk Kříž
V předvánočním období MČ Praha 4 uspořádala pro své seniory tradiční
společenskou akci Neseďte doma, přijďte mezi nás. Na parketu Kulturního
centra Novodvorská se sešlo několik stovek starších spoluobčanů, kteří si
v přátelské atmosféře popovídali, občerstvili se a nakonec využili možnosti
si i zatancovat.

Foto: N. PORG

Studenti maturitního ročníku gymnázia Nový PORG již tři čtvrtě roku
zbavují Kunratický les odpadků. „Nejsme na to sami, spolupracujeme samozřejmě s MČ Praha 4. A mladší ročníky z naší školy se k nám také přidávají,
a tak tvoříme novou tradici – řetěz společného úsilí, který se táhne k dalším
studentům. Jde o princip, že společnou prací se i s malými prostředky dá
viditelně přispět k něčemu dobrému,“ říkají zástupci oktávy a současně
vyzývají další studenty z Prahy 4 i místní obyvatele, aby se k nim přidali:
„Úsilí každého nového člověka je vítáno. Budete překvapeni, jaké množství
igelitů, lahví od alkoholu, obalů od jídla a ostatních odpadků lze v lese najít
a o kolik je atmosféra příjemnější, když se jich zbavujeme. Zpříjemňujeme
prostředí lesa sportovcům, výletníkům, pejskařům a pejskům a i vy můžete
být součástí tohoto projektu. Je to práce, jejíž výsledek je vidět.“ Zájemci se
mohou hlásit na e-mail: novak@novyporg.cz.
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NOVOROČNÍ KŘEST OTUŽILCŮ
v Braníku (1995)
Foto: archiv FD

„VŠECHNY MOJE SNÍMKY
VZNIKLY VE SPRCHOVÉM KOUTĚ“
Fotograf
František Dostál:

Přes 50 let zachycuje amatérský fotograf František Dostál pomíjivé
okamžiky lidského života a téměř stejnou dobu bydlí i na sídlišti
Novodvorská. Jeho první snímek byl otištěn v roce 1964 v týdeníku
Květy a z pohledu množství publikovaných fotografií i účastí na
mezinárodních salonech a výstavách patří mezi tuzemské přeborníky.
Nikdy jste se sice nestal profesionálním fotografem, ale o vaše snímky byl vždy zájem.
Máte spočítáno, kolik jste jich nafotil?
Nevedu si přesnou statistiku, ale určitě se to
blíží k číslu 100 000.
Proč jste začal fotit až v 25 letech?
Protože předtím moje tělo patřilo sportu.
Pocházím z chudých poměrů, v podstatě jsem vyrůstal na ulici ve Vršovicích, od března jsem chodil
bosky do školy… Asi mi to dodalo dobrý fyzický
základ a na co jsem sáhl, to mi šlo. Byl jsem u zrodu pohybové školy Otakara Jandery, člověka, který
se v roce 1945 vrátil z koncentráku a vážil 38 kilogramů. Ve Stromovce zařídil sportoviště, a když
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jsem jako 15letý k němu zašel, zeptal se mě, co
dělám. Skáču do dálky 5,7 metru, odpověděl jsem.
Nevěřil a poslal mě do skupiny skokanů. Jenže do
výšky – a já za rok vyhrál mistrovství republiky
mladšího dorostu. Jako dorostenec jsem se stal
držitelem československého rekordu ve sprinterské
štafetě, ale veškeré další sportovní aktivity mi
„zabila“ vojna v letech 1956/57. Ta mě zdravotně
oddělala…
Takže potom jste se již vrhl do náruče vašeho
celoživotního koníčku?
Ano, bez sportu jsem měl dost volného času.
K fotografování jsem „přičichl“ už během studia
průmyslové školy strojnické, tehdy jsem se poprvé

POD NUSELSKÝM MOSTEM
směrem na Pankrác
Foto: archiv FD
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seznámil s fotografií při rentgenové kontrole kvality svárů. Na první fotoaparát za 300 korun jsem si
vydělal na brigádním sázení stromečků, a protože
jsem často jezdil vlakem do Zlenic u Sázavy, fotil
jsem hlavně tam. Tak vznikl asi můj nejslavnější
soubor Letní lidé z let 1968 až 1990.
Z hlediska vývoje techniky je to skutečný pravěk, v té době o digitálním fotoaparátu asi ještě
nikdo neměl potuchy…
Na druhou stranu byla jasně daná pravidla.
Film měl jen 36 okének a u každého cvaknutí
spouští jsem musel přemýšlet. Není to jako dnes,
kdy digitál připomíná kulomet, aby se pak něco
vybralo… Nová technika nám sice ulehčuje život,
ale snižuje hodnoty i měřítka. Dnes je ve fotografii
hodně falza, spousta věcí lze upravit a vyretušovat.
Společnost také moc spěchá a nedokáže často ocenit, v jaké době a za jakých podmínek fotky vznikaly. Jaký byl třeba problém sehnat film do foťáku
a další nezbytné potřeby pro jeho kvalitní vyvolání.
Přizpůsobil jste se novým trendům?
Ne, stále fotím zdánlivě obyčejné okamžiky,
kterých si nikdo téměř nevšimne, na kinofilm
fotoaparátem, jehož pořizovací hodnota byla asi
tisíc korun.
Fotoamatéři se při vyvolávání
filmů většinou zavírali do koupelen s důrazným varováním,
aby nikdo z blízkých neotvíral
dveře. Řešil jste to stejně?
Po přestěhování z Vršovic do
garsonky velké 22 m2 na sídlišti Novodvorská jsem
při vyvolávání snímků byl většinou osamocen.
Přijel jsem v neděli večer domů a všechny jsem si
udělal vlastníma rukama ve sprchovém koutě,
který mi zároveň sloužil jako fotoateliér. Stačilo
natáhnout prádelní šňůru, z práce si přinést velký
bílý papír a bylo vše připraveno.

POHLED NA NOVÉ DVORY v roce 1970.
že hrála malou roli ve filmu Farářův konec. Fotka
byla často publikována a po letech mi její neteř
zaslala krásný dopis. Paní zemřela na poničené žíly od troubení, ale díky fotografii není zapomenuta
a její příbuzná je ráda, když ji někde vidí. Fotografie si tak dál žije vlastním životem a oslovuje další
lidi.

Foto: archiv FD

V roce 1967 jste se přestěhoval na Novodvorskou. Neutrpěl jste trochu šok ze změny
prostředí?
Novodvorská tenkrát zněla exoticky, byla to
ještě divočina. U mého činžáku večer seděli zajíci,
v lese jsem zahlédl srnky a dostat se večer domů
bylo dobrodružství. Neexistovala asfaltová silnice
Zálesí od Thomayerovy nemocnice k Novým Dvorům, muselo se jít
blátem. Zkrátka to byla jiná doba,
ale například v kulturním centru
na Novodvorské se pravidelně pořádaly fotografické výstavy, kterých jsem se několikrát zúčastnil. Existoval i místní
fotoklub, pravidelně jsme se v něm scházeli.

„Novým trendům jsem se záměrně
nepřizpůsobil, dál fotím na kinofilm“

Některé vaše snímky vstoupily již do historie
a média je ráda pravidelně otiskují. Jaká je
však vaše nejoblíbenější fotografie?
To nelze říci, je to velice proměnlivé. Z mého
úhlu pohledu je to fotografie, která má za sebou
silný příběh. Například mám rád fotku staré paní
hrající na trumpetu. Když viděla, že ji fotím, seznámili jsme se a pozvala mne do žižkovské hospody,
kde pravidelně vystupovala. Pak jsem se dozvěděl,
Foto: archiv FD

Nikdy jste se nechtěl stát profesionálním
fotografem?
Nechtěl, i když jsem měl zajímavé nabídky.
Dnes mohu říci – dobře jsem udělal. Znám slušné
lidi, kteří před listopadem 1989 pracovali v časopisech a nikdy se ničeho zlého nedopustili. Vedení
redakce je ale poslalo na letiště vyfotit nějakého
tajemníka, který se pusinkuje s jiným tajemníkem.
A pak přišla tržní doba a lidé, kteří socialismus
nezažili, hází jedovaté sliny na tyto fotografy.
To mi přijde hodně nefér.

Jak vzpomínáte na dětství, které jste prožil na
pomezí Vršovic a Nuslí?
Rád jsem se chodil dívat na mašiny na vršovickém nádraží a s nostalgií vzpomínám na naši
obecnou školu, do které o dva ročníky výše chodil
i Zdeněk Svěrák. Hodně věcí z našeho mládí zakomponoval do stejnojmenného
filmu, například slovo transformátor či propadlíka Rosenheima,
z dnešního pohledu ještě hodného chlapce. Těch bylo několik,
pocházeli ze smíšeného česko-německého manželství, jednomu
z nich jsem byl nedávno na pohřbu. Před válkou ho nevzali
pro celkovou slabost na vojnu,
pak přišli Němci a musel do
wehrmachtu. Z Paříže utekl do
Anglie a nakonec byl u Dunkerque v první linii. Chodili jsme
spolu na pivo, právě tak jako si
BÝVALÁ TEPLÁRNA
nad ním rád posedím například
v ulici Nad Lesním divadlem
s olympionikem – veslařem
(dnes Penny)
Pavlem Svojanovským.

Co byste popřál Praze 4 do nového roku?
Aby se tady stavělo méně „krabic“, protože lidé
v nich mají od sebe dál a to velice nepříznivě
poznamenává společnost. Pamatuji si Pankrác asi
se třemi domy a tramvajovou dopravou. Dnes tam
stojí skleněné budovy, v nich svítí hlavně kanceláře, ale to je pro život málo.
(md)

FRANTIŠEK
DOSTÁL
■ narozen 21. 7. 1938

■

■
■

■
■

■

v Praze v rodině
krejčovského dělníka
a služky
reportážní a dokumentární fotograf,
jeho snímky otiskovala většina novin
a časopisů v období let 1975–1989
námětem jeho tvorby jsou především lidé
pražských ulic
téměř do důchodu pracoval jako konstruktér
obráběcích strojů ve firmě Škoda Plzeň
se sídlem v Praze
vystavoval na několika desítkách autorských
výstav v tuzemsku a v zahraničí
jeho nejznámější fotografickou knihou je
publikace Praha ve společné péči obyvatel
s úvodem Bohumila Hrabala
v roce 2008 jej Ministerstvo kultury ČR ocenilo za celoživotní přínos amatérské fotografii
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POLEMIKA S PETICÍ PROTI DROGÁM
VEDLE ŠKOL A DĚTSKÝCH ZAŘÍZENÍ
V několika minulých číslech Tučňáka byl dán
prostor aktivistům, kteří prosazují Petici proti
drogám vedle škol a dětských zařízení, která
brojí zejména proti umístění služeb poskytujících substituční léčbu a poradenství pro drogově
závislé a staví se za přemístění konkrétního
zařízení Remedis umístěnému ve Vladimírově
ulici nedaleko od Nuselské radnice. Jejich základním požadavkem je zákaz umístění podobných služeb „v minimální blízkosti 2 km od
školek, škol, dětských a mládežnických zařízení, dětských hřišť a sportovišť.“
Co tato vzdálenost znamená v praxi? Pro
představu si uveďme několik příkladů: Gymnázium na Vítězné pláni, které je umístěné
v Nuslích, by zabraňovalo umístění centra služeb u Smíchovského nádraží, za kopcem a na
druhé straně řeky. Gymnázium Budějovická,
které sídlí nedaleko od zastávky metra Budějovická, by neumožňovalo poskytovat služby
u metra Roztyly, uprostřed Spořilova, v areálu
Thomayerovy nemocnice či na Dobešce.

KAM SE SUBSTITUČNÍ LÉČBOU?
Je zřejmé, že vzdálenost dvou kilometrů byla
stanovena náhodně a bez většího rozmyslu.
Stejně tak i výčet míst, od kterých služby musí
být takto vzdálené. Pouhá dvě zmíněná gymnázia zabraňují umístění služeb od Karlova náměstí po Roztyly. Co by v takovém případě

způsobilo vzetí v potaz dětská hřiště a sportoviště, kterých jsou jen v Praze 4 stovky? Je to
zřejmé – v takovém případě by neexistovalo
reálně dostupné místo v Praze, kam by se středisko služeb mohlo umístit.
Podobná zařízení jsou potřebná. Pokud se
problémy neřeší, nevymizí. Pokud (de facto)
zakážeme poskytovat služby drogově závislým,
jejich počet neumenšíme a kriminalitu tím
neomezíme. Naopak represivní přístup běžně
vede k prohloubení problémů. Chceme-li
skutečně řešit problémy spojené s omamnými
látkami, pak podobná centra jsou nezbytná.
To ani petice nerozporuje – debata se vede
primárně o jejich umístění.
Je tedy potřeba nalézt určitý modus vivendi,
kompromis. Ten stanovuje v obdobné věci například § 190 trestního zákoníku, který zní:
„Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy,
školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro
pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán.“
Vzdálenost či blízkost se posuzuje relativně,
přiměřeně okolnímu terénu, nikoli absolutně.
Tedy, pokud se lze jednoduše dostat k daným
zařízením, tak by v blízkosti neměly být
umístěné. Pokud jsou ale přes řeku – železniční
trať – síť ulic – jinak vzdálené, tak není velké
nebezpečí, že by na daná místa klienti služeb
chodili – a není proto důvodu toto zakazovat.

Prosazování absolutní vzdálenosti větší než
několik set metrů je cesta do pekel, neboť zamezí ve fungování službám, které jsou pro dobré
fungování společnosti nezbytné. Tyto služby
také musí být v dostupných lokalitách.

PROBLÉM SE MŮŽE PROHLUBOVAT
Při vedení debaty je potřeba odlišit dvě roviny problému – minulost a budoucnost, které
se někdy neslučují. Chceme-li pouze vyřešit
drogovou problematiku, pak postupujeme bez
ohledu na to, zda a nakolik by drogově závislí
měli být za svá rozhodnutí zodpovědní. Chceme-li je ale potrestat (a podobná chuť se vyskytuje v každém z nás v závislosti na tom, co
považujeme za spravedlivé), připravme se, že
výsledek nemusí být příznivý – problém zůstane a může se prohlubovat.
Nutnou součástí vyřešení problémů, na které
zmíněná petice správně ukazuje, je i umístění
služeb poskytujících substituční léčbu a poradenství pro drogově závislé tak, aby byly dostupné. Městské úřady by měly vyhledávat
vhodné lokality, pomáhat a zajišťovat spolupráci
s organizacemi starajícími se o drogově závislé
– nikoli je vyhánět a snažit se je dostat mimo
obvod své městské části, popřípadě úplně mimo
území hlavního města.
Jakub Drápal, právník a kriminolog
jakub.drapal @ gmail.com

PRAHA 4 UŽ NESMÍ BÝT DIVOKÝM KASINEM
Nové vedení Prahy 4 chystá změnu přístupu
k hazardním automatům. To je dobrá zpráva.
Tyto přístroje ze svého území vykazuje stále více městských částí Prahy i dalších měst a obcí.
Na úvod vyjasnění: nechceme nikomu zakazovat partičku mariášku nebo pokeru s přáteli.
Mluvíme tu o tvrdém hazardu, tedy hracích
Ilustrační foto: MP Praha

GAMBLEŘI se často potýkají s dodržováním zákona.
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automatech, do kterých lidé, trpící obvykle
tvrdou závislostí, nahází v České republice ročně kolem 100 miliard korun. Ročně se u nás léčí
asi 2000 gamblerů, přičemž odborníci odhadují,
že je to jen zlomek celkového počtu závislých.
Tento typ hazardu nepřináší společnosti nic
dobrého, naopak se na ní drsně podepisuje
osobními bankroty, lichvou a pouliční kriminalitou. A také korupčním jednáním
a organizovaný zločinem, jak upozorňuje
například i BIS. Od hazardní lobby zaznívá občas jako protiargument údajné riziko
vzniku černých heren. Ano, to by mohla
být pravda, kdybychom chtěli zakazovat
karetní a podobné hry.
Hazardní automaty si ovšem nikdo jen
tak do sklepa nedá. A navíc na případné
stíhání kriminální činnosti máme přece
policii, která již svou připravenost postihovat případné černé herny potvrdila.
Ostatně v městských částech, které hazard
ze svých ulic vykázaly, se žádný vznik
černých heren neprokázal.
Dalším argumentem, který hazardní
lobby používá, je údajné riziko nezaměst-

nanosti současných
pracovníků heren. Na
to mohu reagovat osobní zkušeností: když
jsem obcházel Michli
s peticí „Praha 4 bez
hazardu“, skončil jsem
jednu svou podvečerní
pochůzku v úplně nové
restauraci. Výčepní za
barem rozhodně nevyPetr Kutílek
padala jako nezaměst(Trojkoalice),
naná. Mezi řečí vyšlo
zastupitel MČ Praha 4
najevo, že na místě
tohoto podniku byla ještě asi před půl rokem
herna. A tak to je: místa po hernách rychle
zaberou nové kavárny, obchody či restaurace,
a dají práci ještě více lidem.
Ulice bez heren prostě prokouknou novým
životem, příjemnějším, než je ten, jenž se skrývá za zalepenými okny heren, které pomáhají
závislým dostat se na absolutní životní dno.
Lidé žijící v Nuslích, v Michli či v Krči si nezaslouží, aby jejich ulice byly nadále divokým
kasinem Prahy.
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KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 VOLNÝ
NÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ Č

Ne 4.

Od po 12.

17.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. V kapli sv. Václava
Thomayerovy nemocnice vystoupí pěvecký sbor Gabriel. Vstupné
dobrovolné.

8.00–11.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ KONZULTACE. Řešíte osobní/vztahové/rodinné problémy či jak
zvládat životní role – změny – krize? Naše psycholožka, koučka,
terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50min. konzultaci
včetně hlídání dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní; nutná
registrace 5 dní předem (možno konzultovat i pondělky ve stejných časech) na tel.: 736 705 957 či na e-mailu: michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.
9.30–10.15 a 10.30–11.15 hod. – MALÝ MUZIKANT. Zpíváme, tančíme, hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka
a batolata od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Více informací 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 následující pondělí na tel.: 731 831 788,
Kateřina Brixi. MC Rybička.

Po 5.
18.00–20.30 hod. – LÉČENÍ S ANDĚLY. Přijďte prožít slovem
řízenou a hudbou podbarvenou meditaci se zesíleným energetickým polem skupiny, které pomáhá hlubšímu kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a na hlas svojí duše. Můžete
prožít léčivý okamžik vnímání své celistvosti a krásy. Rezervace
míst na e-mailu: breetabatek@seznam.cz. Cena 250 Kč. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Informace na:
www.dajanapraha.cz.

Út 6.–27.
Každé úterý v 7.30, ve 12.00 a v 19.00 hod. – JÓGA PRO
ZDRAVÍ. Můžete si protáhnout tělo při pohodové józe v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra Pankrác.
Nově je přidána dopolední jóga pro těhotné a pro maminky s dětmi. Rezervujte si včas místa na tel.: 608 820 930,
kapacita je omezená. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác
(hned u metra). Bližší informace a kontakty na cvičitelky na
www.dajanapraha.cz.

Út 6.
17.30 hod. – SMYSLOVÁ VÝCHOVA. Montessori seminář
pro rodiče, který vedou Eva Houdková a Helena Housková
(hlavní učitelka Montessori školky 4medvědi). Registrace předem a nejpozději do pondělí 5. 1. na e-mailu: eva@4medvedi.cz.
Více informací na www.4medvedi.cz nebo FB 4medvědů. RMC
4medvědi, Podolí.

St 7.
17.30 hod. – AUSTRÁLIE. Přednášející: JUDr. Michal Kalina.
Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. – DO STŘEDU SEBE SAMA. Být teď a tady ve svém těle se lehko řekne, ale hůř udělá. V každém
okamžiku na nás působí obrovská spousta okolností, které mají
tendenci nás vyvést z vytoužené rovnováhy. Jak si při tomto
dynamickém procesu pomoci a čeho se chytit, abychom neulítli
moc daleko od svého středu? Lektorka Mgr. Tereza Viktorová je
absolventka Školy původní čínské nauky HAM-YU, cvičitelka jógy
a specialistka v oboru Feng-shui. Cena 180 Kč, rezervace míst na
tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned
u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Od út 13.
9.45–10.45 hod. – PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU FCE. Kurz
obeznámí s logikou testu a usnadní cestu k jejímu úspěšnému
složení – nutné pořídit si OBJECTIVE First Certificate, autoři:
Annette Capel a Wendy Sharp, Student's book; cena za 20 lekcí
je 3200 Kč (lze platit na 2 části); registrace na e-mailech:
czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz. Hlídání
dětí. MC Rybička.
11.00–12.00 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE. Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické
využití v pracovním i soukromém životě (např. World of Work,
Business, The Course of Life and other topical issues). Cena za
20 lekcí je 2300 Kč (lze platit na 2 části); registrace na
e-mailech czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz.
Hlídání dětí. MC Rybička.
16.00 hod. – MASÁŽE PRO TĚHOTNÉ. Termín rezervovat
nejpozději den předem na tel.: 608 339 401, Běla Chocová.
MC Rybička.

Út a čt (začátek 13. 1.)
10.00 hod. – REHABILITAČNÍ CVIČENÍ. Cvičení MUDr. Smíška
pro odstranění bolestí zad i kloubů a na zpevnění těla. Vhodné
i pro začátečníky. Instruktorka Zdenka Hoffmanová, Život
a zdraví, z. s. Pro seniory 50% sleva, tj. 50 Kč. Novodvorská 12
(vedle Eltoda). Bus 197, 215 – zast. Nové Dvory. Informace na
tel.: 733 761 059.

Út 13.
18.30 hod. – SASKÉ ŠVÝCARSKO. Přednášející: Ing. Jan
Moravec. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

Čt 8.
18.00–20.00 hod. – JAK VIDĚT LÉPE I BEZ BRÝLÍ. Pro ty,
kteří na zlepšení zraku chtějí pracovat, otevíráme Školu
zdravého vidění. V průběhu zimy a jara se budeme hlouběji
věnovat jednotlivým oblastem souvisejícím s viděním a případnou oční vadou. Mít znovu zdravé oči je cesta, na které vás
budou provázet lektorky Jana Rosie Granátová a Ema Veselská.
Cena 150 Kč. Rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Informace na:
www.dajanapraha.cz.

So 10.–Ne 11.
9.30–17.30 hod. – TURNAJ VE VODNÍM PÓLU. Desátý
ročník turnaje Poháru ČSVP starších žáků v Plaveckém stadionu v Podolí, který pořádá STEPP Praha. Kromě domácích
se zúčastní družstva KVP Přerov, TJ Tábor a Slavia Hradec Králové.
Vstup zdarma.

So 10.
19.00 hod. – PŘÁTELSKÝ PLES. Akce na podporu integrace migrantů ze třetích zemí žijících na území hlavního
města Prahy. Tombola, ukázka tanců, netradiční vietnamské
občerstvení aj. Pořádá Integrační centrum Praha společně
s Asociací českých občanů vietnamského původu.
Vstup zdarma. KC Novodvorská.
IP!

T

Od st 14.

si třídu a vyzkoušíte si práci v centrech aktivity tak jako děti
ve třídě. Prostor bude i pro dotazy. Vstup zdarma. Více informací na: www.4medvedi.cz, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. RMC 4medvědi, Podolí.

Čt 15.
16.00 hod. – KONCERT ZUŠ KŘTINSKÁ JIŽNÍ MĚSTO. Zazní
skladby proslulých skladatelů od baroka po 20. století. Žáci
zahrají na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu
pedagožky Mgr. Ijjany Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple
sv. Václava v Thomayerově nemocnici.

Od čt 15.
9.45–10.45 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE. Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné
stavby, slovosledu, tvoření kladné věty, zápory a otázky, základní
nepravidelná slovesa a porozumění každodenním a zcela
základním frázím i tvoření základních konverzačních otázek.
Cena za 20 lekcí je 2300 Kč (lze platit na 2 části); registrace na
e-mailech: czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz.
Hlídání dětí. MC Rybička.
11.00–12.00 hod. – ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY.
Důraz je kladen na pochopení a osvojení základní větné stavby,
slovosledu, tvoření kladné věty, zápory a otázky, základní nepravidelná slovesa a porozumění každodenním a zcela základním frázím i tvoření základních konverzačních otázek. Cena za
20 lekcí je 2300 Kč (lze platit na 2 části); registrace na e-mailech:
czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz. Hlídání
dětí. MC Rybička.
15.45–16.45 hod. – VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA. Pro samostatné děti od 4 let. Můžete se těšit na malování, lepení,
modelování, výrobu z různých druhů materiálů. Cena předplacená 60 Kč, na místě 80 Kč. Registrace na e-mailu mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Od pá 16.
10.30–11.15 hod. – HRÁTKY S BUBNEM. Hry spojené
s rytmickým pohybem, tance, říkanky a zpívání za doprovodu
afrického bubnu jambee. Vede Marie Novotná. Rezervace
nutná sms předem na tel.: 736 537 019. Cena 100 Kč. Více informací na www.nahoupacimkoni.cz. MC Rybička.

Pá 16.
9.00–10.30 hod. – DOBROU NOC, MAMI. Seminář na téma
spánek novorozenců/batolat, který vede Mgr. Radka Jakubová,
laktační poradkyně a lektorka mamAkademie. Cena 149 Kč plus
poplatek za hernu 30 Kč. Registrace nutná do 14. 1. na e-mailu:
mcrybicka@centrum.cz. Informace na: www.mcrybicka.com nebo
www.mamakademie.net.

10.00–10.30 hod. – VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ. Kurz pro
rodiče s dětmi od 2 do 4 let. Společně se seznámíme se
základními výtvarnými technikami. Kurzovné 30 Kč + poplatek
za hernu. Registrace na e-mailu mcrybicka@centrum.cz do
12. 1. Info na www.mcrybicka.com. MC Rybička.
15.30–17.30 hod. – ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA. Přijďte si
popovídat nebo jen posedět u kávy nebo čaje a nechat své
dítě hrát si s ostatními kamarády! Herna je určena pro nejmenší
děti do tří let; cena 50 Kč, 30 Kč členi (členský příspěvek 150 Kč
za pololetí); MC Rybička.

So 17.

St 14.

So 17.–Ne 18.

10.30–11.30 hod. – PŘEDNÁŠKA O METODĚ RUŠ. RUŠ je
moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro
současného člověka. Její pomocí se můžete zbavit řady
potíží, stresu, problémů, starostí i bolístek. Registrace nutná
na e-mailu: mcrybicka@centrum.cz do 12. 1. Více informací na:
www.mcrybicka.com. MC Rybička.
18.00–19.00 hod. – JAKÁ JE ŠKOLKA ZAČÍT SPOLU? Přijďte
se podívat do školky ve 4medvědech, která funguje již 4. rokem.
Hlavní učitelka třídy Bára Mykisková vám poví o tom, jak vypadá
den ve třídě, jaké jsou vzdělávací plány na celý rok i každý
týden nebo vám ukáže pomůcky, s nimiž se pracuje. Prohlédnete

10.00–14.00 hod. – ZÁPASY ŽENSKÉ LIGY VE VODNÍM PÓLU. Mezi sebou se dvakrát utkají STEPP Praha „M“
s Fezkem Strakonice „A“ a STEPP Praha „A“ s Fezkem Strakonice
„B“. Plavecký stadion v Podolí, vstup zdarma.

9.30–11.30 hod. – MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE
S DĚTMI. Prostřednictvím pracovny si mohou menší děti
s rodiči vyzkoušet práci s materiály v Montessori „miniškolce“
4medvědů. Děti od 3 do 6 let pracují s rodiči v prostoru velké
třídy Montessori školky, kde jsou originální Montessori pomůcky pro věkovou skupinu od 3 do 7 let. Cena 10 „medvědích“
kreditů 300 Kč za 2 hod. Info na www.4medvedi.cz nebo na
FB, registrace na e-mail: info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485.
RMC 4medvědi, Podolí.

Po 19.
18.00 hod. – EKUMENICKÉ SETKÁNÍ. V kostele Českobratrské církve evangelické v Braníku (u zastávky Přístaviště) se
koná společná ekumenická bohoslužba slova při příležitosti
Světového dne modliteb za jednotu křesťanů. „Hostitelé“ z ČCE
se s dalšími křesťany – z římskokatolické církve či z nábožen-
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ské obce CČSH – budou společně modlit, zpívat a hovořit
o tom, co je spojuje i jaké další oblasti společného setkávání se otevírají. Srdečně vítán je každý příchozí. Kontakt:
http://branik.evangnet.cz.
19.00–21.00 hod. – HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER. Muzikoterapeuté Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Ve druhé části
večera proběhne relaxační koncert. Cenu vstupného si určuje
každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace
míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Informace na: www.dajanapraha.cz.

Út 20.
18.00 – 19.00 hod. PREVENCE A LÉČBA BOLESTI ZAD.
Jak pomoci páteři a kloubům přinést úlevu. Cviky na uvolnění šíje, proti skolióze, inkontinenci, pro rovnováhu a pevné
tělo. Prezentace s praktickými návody. Přednáší: certifikovaná instruktorka Zdenka Hoffmanová, lektor Život a zdraví, z. s.
Společenské centrum, Za Brumlovkou 4. Informace na tel.:
733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

vyprávění o tom, jak se indiáni dostali díky bubnu z podzemí
na zem. Všichni si budou moci vypůjčit a vyzkoušet všemožné
nástroje a zase budeme tancovat, hrát, tleskat a zpívat. Hrát (si)
budou jako obvykle děti i rodiče. Cena: 7 „medvědích“ kreditů
(180 Kč). Více informací na www.4medvedi.cz nebo na FB,
registrace předem na e-mailu: info@elaaga.cz či tel.: 774 144
485. RMC 4medvědi, Podolí.

St 28.
So 24.
15.00 hod. – LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ I NEMÁ. Karneval pro děti
v sokolovně Sokola Podolí, Podolská ulice 90.
20.00 hod. – ŠIBŘINKY. Společenská zábava pro
!
dospělé v sokolovně Sokola Podolí, Podolská ulice 90. TIP

Ne 25.

18.00–20.00 hod. – INICIAČNÍ ARCHETYPY. Další zajímavé
setkání s psychoterapeutem, divadelníkem, muzikantem a spisovatelem Pjérem la Šé’zem. Existují archetypy, které nám významnou měrou napomáhají v naší duchovní iniciaci. V tomto
setkání si stručně přiblížíme, jak se tyto archetypy mohou
projevovat v našich životech a jak je můžeme prakticky integrovat. Cena 250 Kč. Rezervace míst na tel.: 608 820 930 nebo
e-mailu: dancada@email.cz. Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI OD 3 LET. Tentokrát na téma „Sněhuláci“ – stavění
z kuliček nebo modelování z vykrajovaných kruhů. Zdobení
engobou a vysypávání sklem. Kdo bude chtít, může si i na
hrnčířském kruhu vytvořit třeba hrníček ve tvaru sněhuláka. Cena
je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za dvojici (za 2 hod. dílny).
Maximální kapacita dílny je 8 dvojic. Info na www.4medvedi.cz
nebo na FB, registrace na e-mailu: info@elaaga.cz či tel.:
774 144 485. RMC 4medvědi, Podolí.
18.00–20.00 hod. – ZPÍVÁNÍ MANTER V DAJÁNĚ. Budete
zpívat jednoduché písně z různých zemí a tradic. Můžete si přijít
zazpívat a nebo jen poslouchat, relaxovat či meditovat. S sebou
nepotřebujete nic, jen otevřené srdce. Cenu vstupného si určuje
každý návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace
míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4,
Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Pá 23.

Út 27.

16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Tentokrát se mohou děti i rodiče těšit na „Indiánskou pohádku
o prvních lidech, hudebních nástrojích a o jeskyni“ neboli

18.00–19.30 hod. – ZDRAVÉ HUBNUTÍ A UDRŽENÍ HMOTNOSTI. Objasníme vám princip výběru potravin, při kterém
nemusíte nic počítat ani vážit. Pomůžeme vám změnit myšlení,

Čt 22.

protože vše začíná v hlavě. Máme pro vás recepty, ochutnávku
a trvalou motivaci. Přednáší: Roman Uhrin, koordinátor Klubů
zdraví v ČR, autor publikací, bývalý šéfkuchař, certifikovaný
poradce životního stylu. KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (Bus
z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická). Informace na tel.:
733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné dobrovolné.

18.00–20.00 hod. – KDO S KOHO! ANEB POVÍDÁNÍ
O DĚTSKÉM VZDORU. V jakém věku mluvíme o „dětském“
vzdoru? Dá se mu předejít? Máme se o to vůbec snažit? Jak přistupovat k dítěti, které už je uprostřed afektu? Co můžeme ze své
rodičovské pozice ovlivnit a čemu je lépe nechat volný průběh?
Seminář vede psycholožka Iva Jungwirthová, mj. autorka knih
Pohodoví rodiče – pohodové děti a Mezi školkou a pubertou.
Cena semináře 10 „medvědích“ kreditů (300 Kč). Více informací
na www.4medvedi.cz nebo FB 4medvědů, registrace na e-mail:
info@elaaga.cz či tel.: 774 144 485. RMC 4medvědi, Podolí.

So 31.
20.00 hod. – STEPP PRAHA – WU MAGDEBURG. Utkání
2. německé ligy mužů ve vodním pólu. Vstup zdarma. PS Podolí.
KONTAKTY:
● Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz,
www.csop.cz/dumochrancuprirody.
● Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka,
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
● MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,
www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
● RMC 4medvědi, Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz či e-mail: info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485.
● MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých jeslí
(za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
● Baby Office, areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25
– budova B3, 6. patro.
● Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409, www.cafestart.cz.

Taneãní show nabízí pohled do historie
Přehlídku historických
dětských kostýmů
uvedlo nuselské Studio DAG
ve spolupráci se Salonem pod jabloní,
vlásenkáři, výtvarníky,
tanečníky a hudebníky v pražském
Barokním refektáři.
Výpravný tanečně-výtvarný pořad

KDYŽ ŠATY TANČÍ
OD GOTIKY PO EMPÍR
bude dále prezentován
v historických prostorách
na území Čech i v zahraničí.
V rámci velkolepé podívané
je možné se seznámit
s jednotlivými epochami,
s typickými prvky
dobové architektury,
s malířstvím, sochařstvím,
vývojem hudby, tancem a odíváním.
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Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz
■

1. po

TAKOVÍ JSME BYLI – výstava v Klubu Amfora jako
připomínka doby nedávno minulé aneb život před
listopadem 1989. Výstava potrvá do konce ledna.

■

1. po

ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ – obrázky dětí z výtvarných
kroužků v pavilonu D. Výstava potrvá do konce února.

■

1. po

ANIMOVANÁ TVORBA – výstava postaviček a návrhů
interiérů z animovaných filmů vytvořených dětmi
z filmařských kroužků Hobby centra 4 ve 2. patře
pavilonu B. Výstava potrvá do 8. ledna.

■

12. po 13.30–15.30 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA v Klubu Amfora – modelovací hmoty.

■

13. út

■

15. čt. 14.00–17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v pavilonu D – vosková batika
(barvení a zdobení šátků ). Dílna pro děti od tří let.
Na dílnu je nutno se přihlásit do 9. 1.

■

24. so

■

26. po 13.30–15.30 hod. HUDEBNÍ DÍLNA V KLUBU AMFORA – muzicírování
a relaxace s drumbeny.

■

29. čt

■

30. pá

.

16.00 hod. Vernisáž VÝSTAVY OBRÁZKŮ DĚTÍ
Z VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ Hobby centra 4. Pavilon B,
2. patro. Výstava potrvá do konce února.

7.00–19.00 hod. JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD do Pasek nad Jizerou.

14.00–17.00 hod. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA v pavilonu D – auta z papíru
(výroba pohyblivých hraček z odpadního papíru).
Dílna pro děti od tří let.
8.00–16.30 hod. PRÁZDNINOVÝ DEN S KLUBEM AMFORA – tvořivé
a řemeslné dílny, hry, sportování. Součástí programu je
dopolední a odpolední svačina, teplý oběd a celodenní
pitný režim.

OSTROV OBJEVŮ
kurzy pro nejmenší děti
od 1 do 3 let
Unikátní multismyslové kurzy Ostrova objevů, které stimulují
rozvoj dětí od 1 do 3 let.

UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA
Kde:

TJ Sokol Podolí, Podolská 5, Praha 4-Podolí

Kdy:

15. ledna

09.30
10.30

Námořníci
Kormidelníci

Více informací o kurzech a registrační formulář najdete na stránkách www.ostrovobjevu.cz.
TEL:
E-MAIL:
WEB:

773 222 800
info@ostrovobjevu.cz
www.ostrovobjevu.cz

UMĚLCI Z HODKOVIČEK
VYSTAVUJÍ NA NOVODVORSKÉ
Kdo si myslí, že největší koncentraci umělců najde v okolí pařížského
Montmartru, mohl by se snadno mýlit.
V malé pražské části se zdrobnělým
jménem Hodkovičky zjistí, že tato zaběhlá statistika zřejmě pokulhává. Přijďte
se o tom přesvědčit do Obchodního
centra Plaza Novodvorská. Od 2. ledna
do 2. února 2015 proběhne ve vestibulu
výstava umělců Hodkoviček.
Vystavována budou výtvarná díla
známých i méně známých malířů, grafiků a ilustrátorů. Podepsáni pod nimi
budou: Kateřina Černá, akad. malířka,
kreslířka a grafička; Jan First, průkopník neosopranismu; Zdeněk Jeřábek,
PORTRÉT od Zdeňka Jeřábka.
akad. malíř, grafik a sochař; Miroslav
Kolín, amatér krajinář; Emilie Milerová, malířka; Agnesa Nevařilová, grafička
a ilustrátorka; a Hana Pavlátová, malířka a grafička.
Foto: archív

Dům dětí a mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4

TŘI KRÁLOVÉ POCESTUJÍ
Z HRADČAN DO BETLÉMA
V pondělí 5. ledna 2015 se
v 15.30 hod. vydají z Hradčan
již podvacáté Tři králové na
velbloudech. Z Hradčanského
náměstí, po krátkém pozdravu
arcibiskupa pražského Dominika Duky, pojedou v doprovodu
svých pážat, staročeského lidu
a koledníků tříkrálové sbírky
k živému betlému na Loretánském náměstí. Cestou se setkají
s králem Herodem a od něj půjdou už přímo k betlému. Tam
se pokloní malému Ježíškovi
a věnují mu dary, zlato, kadidlo
a myrhu. Potom předají své poselství všem přítomným dětem,
jejich rodičům, celému městu
a národu.
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD zahájí svou pouť na
Závěrem se všichni, předeHradčanech.
Foto: AL
vším děti, mohou se Třemi králi
i s malým Ježíškem pozdravit a odevzdat mu dárek, který bude 6. ledna Třemi
králi předán potřebným dětem. Dárky by měly být například hračky (ne plyšové), knížky pro děti a mládež, omalovánky, skicáky a různé, spíše volnočasové školní nebo sportovní potřeby.

ZA BRUSLENÍM NA PANKRÁC
Před OC Arkády Pankrác je otevřeno největší veřejné venkovní ledové
kluziště v Praze.
Bruslí se denně (i o víkendech) od 9 do 21 hod. za každého počasí. Vstup
na plochu je 50 Kč, brusle v různých velikostech jsou k zapůjčení za 80 Kč
za osobu. Po celou dobu provozní doby je k dispozici bistro s teplými i studenými nápoji a různé druhy občerstvení. Více na www.arkady-pankrac.cz.
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senioři
BLAHOPŘÁNÍ

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

Den výdeje vstupenek

SLOVANSKÁ EPOPEJ ALFONSE MUCHY
– návštěva výstavy s průvodcem

13. 1. 10.00 a 14.00 hod.
sraz v 9.45 a 13.45 hod.
před Veletržním palácem, Praha 7

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 7. 1.
2x25 míst
snížené vstupné 90 Kč za osobu

15. 1. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice

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

JOSEF ŠKVOR

2. PŘEDNÁŠKA Z HISTORIE NA TÉMA
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí
aneb významné ženy české historie
– Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka

z Braníka.

PROHLÍDKA STAVOVSKÉHO DIVADLA

20. 1. od 10.00 a 14.00 hod.
sraz u divadla

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 12. 1.
2x25 míst

NOVOROČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
„O pohár starosty Prahy 4“
– junioři vs. senioři

22. 1. od 14.00 hod.
ZŠ Jílovská

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 7. 1.
20 míst
(celkem 40)

PROHLÍDKA KLÁŠTERA EMAUZY
s průvodcem

27. 1. od 11.00 hod.
sraz u kostela

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 19. 1.
30 míst
snížené vstupné 30 Kč za osobu

CYKLUS 4 PŘEDNÁŠEK Z OBLASTI
Psychologie stárnutí – 1. přednáška
„Jak překonávat pocity osamělosti ve stáří“

29. 1. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 21. 1.
50 míst

UKÁZKOVÁ HODINA – TANEC VSEDĚ

29. 1. od 13.45 hod.
malý sál Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 21. 1.
30 míst

3. PŘEDNÁŠKA Z CYKLU
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí
lidí aneb významné ženy české historie
Ženy Karla IV.

3. 2. od 14.30 hod.
malý sál Nuselské radnice

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
od 26. 1.
50 míst

TVOŘIVÁ DÍLNA
– výroba zajímavých dekorací

5. 2. od 10.00 hod.
Klub Amfora,Pujmanové 4

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 26. 1.
20 míst

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU
– výstava o historii Pražského hradu
v gotickém podlaží Královského paláce s průvodcem

10. 2. od 10.00 hod.
sraz před hl. západním vstupem
do katedrály sv. Víta

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 2. 2.
0 míst
snížené vstupné 70 Kč za osobu

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE MEZI NÁS
– ples pro seniory

12. 2.
KC Novodvorská

Výdej vstupenek 3. 2. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 160 míst

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 8. prosince oslavil
85. narozeniny
olympionik

Skvělý muž, který se vždy
a směle může každému podívat do očí. Člověk,
který toho mnoho dokázal a dokazuje.
Táto, moc děkujeme. Michal a Markéta.

Dne 18. prosince oslavila
80. narozeniny

EVA
HAKENOVÁ
z Michle.
Zdraví a spokojenost do dalších let přejí Jana a Bobina.

Dne 5. ledna se dožívá
90 let

KAREL
PAZDERA
z Michle.
Rodákovi z Holešovic přejí
hodně zdraví manželka, syn Jiří s rodinou, příbuzní
a známí.

JAK PŘEKONÁVAT POCITY
OSAMĚLOSTI VE STÁŘÍ
Od ledna bude probíhat nový zajímavý
cyklus čtyř přednášek pro seniory z oblasti
Psychologie stárnutí. První přednáška na téma
„Jak překonávat pocity osamělosti ve stáří“
se uskuteční ve čtvrtek 29. 1. od 10.00 hod.
v malém sále Nuselské radnice.
V současnosti není výjimkou dožít se vysokého věku, společnost je tvořena velkou skupinou
seniorů. Stáří však není oceňováno tak jako
v dobách minulých a velkým problémem je
právě pocit osamělosti, neboť jednou z důležitých potřeb člověka jsou smysluplné vztahy
k blízkým lidem. Důsledkem nenaplnění této
potřeby je potom právě osamělost. Přijďte si
poslechnout pár dobře míněných rad, jak pocity
osamělosti překonávat a co proti tomu můžete
dělat. Telefonické přihlášky od 21. 1. na bezplatné telefonní lince 800 100 128.

www.praha4.cz
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ÚNOR

VYDEJTE SE ZA HISTORICKOU PAMÁTKOU
Stejně jako v roce 2014 budou i v novém roce pokračovat prohlídky památných míst Prahy. V lednu je na
programu prohlídka Emauzského kostela a kláštera, který založil roku 1347 král a pozdější císař Karel IV. V roce
1950 byl klášter zrušen, někteří mniši odešli do italské Nurcie, někteří byli internováni. V roce 1990 byl klášter
znovu obnoven a v současné době zde žijí čtyři mniši. Prohlídka se uskuteční 27. ledna od 11 hod., sraz bude
u kostela. Telefonické přihlášky od 19. 1. na bezplatné tel. lince 800 100 128.

NAD ŠACHOVNICÍ
SE STŘETNOU MLADÍ A STARŠÍ HRÁČI
V lednu 2014 proběhl 1. ročník šachového
turnaje, ve kterém se utkali senioři a junioři
z Prahy 4. Akce se setkala s velkým ohlasem
u obou věkových skupin, proto MČ Praha 4
chystá na 22. ledna od 14.00 v ZŠ Jílovská již 2.
ročník šachového turnaje O pohár starosty MČ
Praha 4. Svoje znalosti a zkušenosti si opět mohou přijít mezi sebou poměřit senioři (nad 63
let) společně s juniory (do 15 let). Podmínkou
účasti je trvalé bydliště na území MČ Praha 4,
případně docházka do školy v Praze 4. Hraje se
na 20 šachovnicích 7 kol švýcarským systémem,
čas je 2x10 minut na partii. Přihlášky se budou
přijímat již od 7. 1. na bezplatné telefonní lince
800 100 128.

Ilustrační foto: MČ Praha 4
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senioři/rodina

STARTUJE PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Už od ledna se pro všechny seniory nejen
z Prahy 4 otevírá v pankráckém DDM Praha 4
– Hobby centru 4 konzultační a výukové středisko projektu České zemědělské univerzity
Virtuální univerzita 3. věku.
Jedná se o moderní alternativní způsob výuky pomocí videopřednášek, komunikačních
programů a internetu s prvky distančního vzdělávání a e-learningu, didakticky přizpůsobeným
potřebám a možnostem seniorů. Úvodní kurz
Astronomie začíná již v lednu.
Vedoucí projektu VU3V v Hobby centru 4
PhDr. Alena Svobodová uvedla: „Po úvodním
společném kurzu mají zájemci z řad seniorů
na výběr ze dvou desítek individuálních

tematických okruhů přednášek, mezi kterými
nechybí architektura, čínská medicína, finance,
hudební nástroje, pěstování a využití jedlých
i léčivých hub, lesnictví, potraviny z pohledu
spotřebitele a mnohé další.“
Výuka je dvakrát měsíčně zpracována do
1,5hodinových bloků, které obsahují přednášku
a tematický test. Po úspěšném absolvování šesti
semestrů jsou studující senioři vyzváni ke slavnostní promoci na pořadatelské univerzitě, při
které obdrží Osvědčení o absolvování univerzity
3. věku.
Kontakt:
Vedoucí projektu VU3V v Hobby centru 4:
PhDr. Alena Svobodová, tel: 241 731 510, linka

ZLEPŠETE SI ZDRAVÍ CVIČENÍM
Občanské sdružení Senior fitnes nabízí inspiraci pro volný čas v příjemném kolektivu stávajících členů. Přijďte si splnit novoroční předsevzetí, zažít radost a zlepšit si zdraví cvičením.
V tělocvičnách se na vás těší cvičitelka Eva
Ondríková, tel.: 732 367 056, KC Novodvorská

1010/14, pondělí od 9.30 do 10.30 hodin; cvičitel
Arnošt Böhm, tel.: 608 709 853, Sokol Spořilov,
Severozápadní VI č. p. 1668, pondělí od 12.30
hodin. Přijďte si také protáhnout tělo do bazénu
Podolí. Informace na www.seniorfitnes.cz,
e-mail: seniorfitnes@seznam.cz

POZVÁNKA NA KOMENTOVANOU PROHLÍDKU
Alfons Mucha si přál zachytit historii Slovanstva v kolekci obrazů, která by symbolizovala
jejich cestu dějinami. Své plány začal realizovat
v r. 1910, kdy si pronajal část zámku Zbiroh,
kde vytvořil cyklus 20 velkoformátových obrazů, tzv. Slovanskou epopej.
Dílo dokončil v roce 1928 a následně jej předal Praze. V 50. letech byly obrazy převezeny
do Moravského Krumlova a vystaveny na zdejším zámku. V současné době je dílo vystaveno
ve Veletržním paláci v Praze.

Muchova plátna jsou umístěna tak, jak to
autor původně plánoval, tedy podle časového
sledu jednotlivých témat. MČ Praha 4 se rozhodla z důvodu velkého zájmu z řad seniorů
opět nabídnout komentovanou prohlídku, a to
hned dvakrát – 13. 1. od 10.00 hod. a též od
14.00 hod. Snížené vstupné 90 Kč si hradí
každý sám. Poplatek za průvodce uhradí MČ
Praha 4. Sraz bude v 9.45 a 13.45 hod. před
Veletržním palácem NG v Praze 7. Přihlášky na
bezplatné telefonní lince 800 100 128 od 7. 1.

V LEDNU
PŘEDNÁŠKY
Každý lichý pátek
9.00–10.30 hod.
16. a 30. 1.
PRÁVNÍ MINIMUM PRO SENIORY – přednáška
z oblasti dědictví, ochrany spotřebitele a dalších
témat.
Každý sudý pátek
9.00–10.30
9. a 23. 1.
PRŮVODCE DOBRÝM STÁRNUTÍM – přednášky
o tom, jak pečovat o své fyzické i duševní zdraví ve
stáří.
St 4. 2.
14.00–15.30
MRKEV MEZI PANELÁKY – Komunitní zahrady
jsou hitem. Základní informace, jak lze založit sousedskou zahradu k pěstování zeleniny a květin ve
městě.

KURZY
9.00–11.00 hod.
Po a Čt 9.–23. 2.
VELKÝ OPAKOVACÍ KURZ PC – Získejte jistotu
opakováním nejdůležitějších témat. Rozsah 5 x 120
min.
Po 5. 1.
13.00–16.00 hod.
WINDOWS 8 – Průvodce hlavními změnami, které
přinesla nová verze operačního systému.
Út 27. a St 28. 1.
14.00–17.00 hod.
OPEN OFFICE – Dvojseminář bezplatné alternativy MS Word a Excel. Rozsah: 2 x 180 min.
Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty).
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo na
e-mailu: info@elpida.cz.

32, 773 241 240, 702 006 797, e-mail: svobodova@hobbycentrum4.cz.
Více informací na http://ow.ly/FBvdU

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
● Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI
v přízemí pavilonu A.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
● Čtvrtek
9.30–11.30 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9.
Vstup zdarma.

PŘIPRAVILI JSME:
● 8. 1.
9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Klubovně Na dvorku Klubu Amfora,
Pujmanové 9.
Vstup zdarma.
● 15. 1.
9.30–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – základy koláže v ateliéru Hobby
centra 4, pavilon B, Bartákova 1200/4.
Vstup 40 Kč.
● 22. 1.
9.30–11.00 hod.
LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ (nutný dobrý zdravotní stav)
v Klubovně Na dvorku Klubu Amfora, Pujmanové 9.
Vstup 20 Kč.
● 29. 1.
9.30–11.00 hod.
STOLNÍ TENIS v Klubovně Na dvorku Klubu Amfora,
Pujmanové 9.
Vstup zdarma.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora na tel. č.: 241 731 489,
602 507 510.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET TANEC VSEDĚ
MČ Praha 4 se snaží nabídnout svým seniorům stále
něco nového. Hned na leden připravila novinku, možnost
vyzkoušet si zajímavou aktivitu přinášející radost z pohybu a hudby – tanec vsedě. Jedná se o netradiční formu
tance pro všechny, a to vsedě na židlích. Tak je umožněno znovu objevovat radost z pohybu, který povzbudí
tělo, a hudby, která potěší ducha. Ukázková hodina se
uskuteční ve čtvrtek 29. 1. od 13.45 hod. v malém
sále Nuselské radnice, telefonické přihlášky od 21. 1. na
bezplatné telefonní lince 800 100 128.
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školství
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VOZŠ A SZŠ

ŠKOLA PRO DĚTI
S VADOU ZRAKU

Vyšší odborná zdravotnická škola (VOZŠ)
a Střední zdravotnická škola (SZŠ) 5. května zve
všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří oborů
střední zdravotnické školy (tj. zdravotnický
asistent, zdravotnické lyceum, nutriční asistent,
kosmetické služby, masér sportovní a rekondiční, bezpečnostně právní činnost). Akce se koná
ve středu 7. ledna od 15.30 do 17.30 hod. v prostorách VOZŠ a SZŠ, 5. května 51, Praha 4.

Mateřská, základní, praktická a základní umělecká
škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené pořádá
19. ledna od 9 do 13 hod. zápis do mateřské a základní školy. (Po předchozí telefonické domluvě je
možné přijít v jiném termínu.) Škola nabízí vzdělání
pro žáky s vadami zraku, od slabozrakých až po
nevidomé, děti s poruchou binokulárního vidění i děti
s vícečetným postižením. Kontakt: Loretánská 19,
118 00 Praha 1, info@skolajj.cz, www.skolajj.cz, tel.:
(red)
220 515 124.

ZÁPISY JSOU V LEDNU I V ÚNORU

JARNÍ PRÁZDNINY
BUDOU KONCEM ÚNORA
Vyučování po vánočních prázdninách začne
v pondělí 5. ledna a první pololetí 2014–2015
bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 30. ledna
a jarní prázdniny budou v Praze 4 v termínu
od 23. února do 1. března. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. a na pátek 3. dubna.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna.

Přinášíme informace o termínech Dnů otevřených dveří a termínech
zápisů dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí
Praha 4 pro školní rok 2015/2016. Bližší informace najdete na www.praha4.cz nebo na webových stránkách příslušných základních škol.

Základní škola

Ředitel

Termín zápisu

Den otevřených dveří

Bítovská

PaedDr. Michal Novák

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.

PROBĚHL

www.zsbitovska.cz
261 261 887

Filosofská
(objekt Jitřní )

PaedDr. Václava Mašková

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
pro oba objekty

PROBĚHL

www.zsfilosofska.cz
241 493 926

Horáčkova

Mgr. Bc. Jana Libichová

19.–20. 1. 2015, 8–16 hod.

PROBĚHL

www.horackova.cz
261 225 848

Jeremenkova

Mgr. René Čermák

21.–22. 1. 2015, 14–18 hod.

První třída nanečisto
14. 1. 2015, 15.30–17 hod.

Jílovská

Mgr. Josef Smetana

27.–28. 1. 2015, 14–18 hod.

15. 1. 2015,
2. a 3. vyučovací hod. nebo 14–18 hod.
19. 5. 2015, 15–18 hod.

Jižní IV

Mgr. Bc. Daniel Kaiser

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
– náhradní zápis a do přípravné třídy
4. 2. 2015, 14–18 hod.

– kdykoli po domluvě

Křesomyslova

Mgr. Hana Holmanová

21.–22. 1., 5. 2. 2015, 14–17.30 hod.

PROBĚHL

Mendíků

Mgr. Jitka Poková

22. 1. 2015, 14–18 hod.
23. 1. 2015, 14–17 hod.
– náhradní termín 11. 2. 2015, 14–16 hod.

15. 1. 2015, 14–17 hod.

Na Chodovci

Mgr. Bc. Miloslav Ráž

15.–16. 1. 2015, 14–17.30 hod.
– náhradní termín 9. 2. 2015, 15–17 hod.

Chodovecká školička od 13. 10. 2014
16 hod. – každé pondělí

Na Líše

Mgr. Bc. Václav Hlinka

19.–20. 1., 9. 2. 2015, 14–18 hod.

7. 1. 2015, 8–12 hod.
– nebo kdykoli po domluvě

www.zsnalise.cz
241 480 693

Na Planině

Mgr. Filip Novák

15.–16. 1. 2015, 14–18 hod.

8. 1. 2015, 8–11 hod.
– nebo kdykoli po domluvě

www.planina.cz
241 445 041

Nedvědovo náměstí

Mgr. Josef Blecha

15.–16. 1. 2015, 14–18 hod.
9. 2. 2015, 14–17 hod.

12. 1. 2015, 7.50–13 hod.

www.zs-podoli.cz
252 543 409

Ohradní

PaedDr. Marie Zimová

20.–21. 1. 2015, 14–18 hod.

kdykoli po domluvě

Plamínkové

Mgr. Ivan Tuček

15. 1. 2015, 14–18 hod.
11. 2. 2015, 14–17.30 hod.

8. 1. 2015, 9–14.30 hod.

Poláčkova

Ing. Bc. Daniela Schneider Valentová

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
– první třídy a přípravná třída

Den pro předškoláky
15. 1. 2015, 16.30–17.30 hod.

Sdružení

Mgr. Romana Mrázková

19.–20. 1. 2015, 14–18 hod.
10. 2. 2015, 14–18 hod.

7. 1. 2015, 8–11.40 hod.

Škola
Kavčí hory

Mgr. Helena Pondělíčková

5.– 6. 2. 2015, 14–19 hod.

22. 1. 2015, 8–12 hod.
Přípravka pro prvňáčky
6. a 20. 1. 2015, 15–15.45 hod.

Školní

Mgr. Jiří Vybíral

19.–20. 1. 2015, 15–18 hod.

Táborská

PhDr. Bc. František Prokop

15., 20. a 22. 1. 2015, 14–19 hod.

7. 1. 2015, 8–10 hod.
Škola nanečisto 5. 1., 2. 2., 2. 3. a 6. 4. 2015, 15.15–16 hod.
14. 1. 2015, 9–16 hod.

U Krčského lesa

Ing. Bc. Dagmar Malinová

20.–21. 1. 2015, 14–18 hod.

8. 1. 2015, 8–10 hod., 14–16 hod. – prohlídka školy
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Web/telefon

www.zs-jeremenkova.cz
244 001 211
www.zsjilovska.cz
241 493 212
www.zsjizni.cz
272 763 368
(od 5. 1. 15 možnost přihlásit se na
konkrétní termín zápisu na webu)
www.zskresomyslova.cz
261 215 728
www.zsmendiku.cz
261 214 006
www.zsnachodovci.cz
272 011 881

www.zs-ohradni.cz
261 109 526
www.zsplaminkove.cz
241 403 875
www.zspolackova.cz
241 442 259
www.zssdruzeni.cz
241 403 504
www.ksidlisti.cz
241 090 230
www.zsskolni.cz
226 802 051
www.zstaborska.cz
241 029 320
www.zsukrcskeholesa.cz
241 713 229
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leden

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

8. čt
11. ne
15. čt
16. pá
18. ne
19. po
20. út
21. st
22. čt
23. pá
24. so
25. ne
26. po
27. út
28. st
29. čt
30. pá
31. so

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
14.00
19.00

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ – ZADÁNO
GENERÁLKA
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
JÁ, FRANCOIS VILLON
DARDA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
NA DOTEK
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – ZADÁNO
ŽENITBA
GENERÁLKA
PRÁSKNI DO BOT
CHARLEYOVA TETA
JEPPE Z VRŠKU
GENERÁLKA – ZADÁNO
PRÁSKNI DO BOT
GENERÁLKA
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA – ZUŠ
GENERÁLKA

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

www.praha4.cz
ŠÍLENÝ

6. út 19.30 CALIGULA
– Divadelní Agentura Globus
7. st 19.30 LAKOMEC
– Divadelní Agentura Globus
8. čt 10.00 LAKOMEC
19.30 MARTIN LÍPA
– A dá mi tady taky někdo pusu?
11. ne 17.00 NEVALNÁ HROMADA
– Studio Mladých
12. po 19.30 SCHODIŠTĚ
– Malé pražské divadlo
14. st 19.30 Plešatá zpěvačka
– Divadlo Na Tahu
15. čt 19.30 IMPROVIZACE.CZ
18. ne 19.30 MIKY LHÁŘ – OBNOVENÁ PREMIÉRA
Divadlo Bez Hranic
19. po 19.30 DOBRÝ VEČER, PANE WILDE
– Divadlo Bez Hranic
20. út 19.30 OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
– Divadelní Agentura Globus
21. st 19.30 PRACHY DĚLAJ NEVĚSTU
– Divadlo Bez Hranic
24. so 19.30 JAK MĚ NEZNÁTE
– pořad Aleše Cibulky
19.30 BEZ ROUCHA – PREMIÉRA
Divadlo Maškara
27. út 19.30 DVA NA KANAPI
– Divadlo Bez Zábran
28. st 19.30 CALIGULA
– Divadelní Agentura Globus
29. čt 10.00 LAKOMEC
– Divadelní agentura Globus
19.30 MIKY LHÁŘ
– Divadlo Bez Hranic
31. so 19.30 BEZ ROUCHA
– Divadlo Maškara

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

4. ne 15.00 O SNĚHURCE
Jemně strašidelná klasická pohádka
vsazená do poezie starých časů.
Divadlo Pruhované panenky
5. po 18.00 TŘÍKRÁLOVÁ VÝSTAVA
KURZŮ JITKY HILSKÉ – vernisáž
6. út 17.00 TŘÍKRÁLOVÁ SLAVNOST,
aneb sousedé sobě
Program slavnosti:
– tříkrálový lampionový průvod dětí
– divadelní představení
– tříkrálové hudební překvapení
7. st 19.30 Kinokavárna – MAMI!
11. ne 15.00 NOEMOVA ARCHA
Loutková podívaná na motivy
biblického příběhu o Noemovi.
Divadelní studio Bubec
14. st 19.30 Kinokavárna – POJEDEME K MOŘI
17. so 15.00 Kinokavárna pro děti – TŘI BRATŘI
18. ne 15.00 VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA
Kejklířské divadlo z Doudleb
19. po 18.00 JANKA FIDLEROVÁ – vernisáž
20. út 19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU
Tentokrát na téma – Brazílie
21. st 19.30 Kinokavárna
– DVA DNY, JEDNA NOC
22. čt 19.30 TANČÍRNA
S KAPELOU PARTYBAND.CZ
25. ne 15.00 Pohádková rezervace:
a 18.00 ČESKÉ PEKLO – PREMIÉRA
Soudní drama pro celou rodinu
26. po 19.30 Besídka 2015
Tradiční představení divadla Sklep
27. út 19.30 Besídka 2015
Tradiční představení divadla Sklep
28. st 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK

CALIGULA

ŘÁDÍ
V DIVADLE
BEZ HRANIC

• PORADENSTVÍ • OSOBNÍ ASISTENCE •
• DOMOV PRO SENIORY •
• PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK •
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
poskytuje péči seniorům, kteří potřebují kvůli věku
nebo zdravotnímu stavu pomoc druhých
při každodenních činnostech.

Křesomyslova 625, Praha 4

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce

11. ne
13. út
14. st
15. čt

15.00
19.30
19.30
10.30
19.30
16. pá 19.30
17. so 15.00
20. út 19.30
22. čt
23. pá
24. so
26. po
27. út
29. čt
30. pá

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30

31. so 15.00

BABIČKA – činohra
TECHTLE MECHTLE – činohra
ROK NA VSI – činohra
ROK NA VSI – činohra
JEPTIŠKY – muzikál
MY FAIR LADY – muzikál
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
ROK NA VSI – činohra
EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
ROK NA VSI – činohra
NERUŠIT, PROSÍM – činohra
ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
NEVĚSTA – muzikál
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
JEPTIŠKY – muzikál

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
13. út
16. pá
21. st
26. po
27. út

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
– činohra
28. st 19.30 TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
29. čt 19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
30. pá 19.30 NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
Změna programu vyhrazena!

STUDENTI A UČITELÉ
PŘISPĚLI NA CHARITU
Foto: OAS

Domov můžete podpořit finančním darem na www.sue-ryder.cz
nebo návštěvou některé z následujících akcí.

GALERIE:
Eva Faltusová Vrtišková: PROCHÁZKA (2.–31. 1.).
– výstava černobílých fotografií a fotogramů.

Foto: DAG

V roce 37 se ujímá vlády třetí z dvanácti
římských císařů – Caligula. Po tragické události ztrácí víru ve smysl života a jako člověk
vládnoucí absolutní mocí dovádí do důsledku
šílenou myšlenku o světě zbaveném všech
jistot. Předsevzetí a touha po dobré a spravedlivé vládě, se kterou se ujímal moci, berou
rychle za své a na jejich místo nastupuje
neomalenost a zvrhlost neznající mezí.
Camusův Caligula, kterého uvádí Divadelní agentura Globus v Divadle Bez Hranic, je
dramatem o lásce přecházející v šílenství

a o hodnotách, které jsou křehčí, než se zdá.
Je moderním divadlem vášně, originálního humoru a velkých témat, která se
dotýkají i těch nejintimnějších momentů našich životů. Hrají: Gustav Bubník, Zuzana
Slavíková, David Suchařípa, Milan Slepička,
Michal Jagelka a Patrik Šimůnek.
Lednové termíny jsou 6. a 28. od 19.30
hodin. Rezervace vstupenek na e-mailu:
rezervace@divadelniagenturaglobus.cz, informace na: www.divadelniagenturaglobus.cz.

14 a 28. st
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
26.–27. po–út
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
Domov Sue Ryder, o. p. s.,
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle
Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz

Mikuláš, čert a anděl nechyběli ani na
Obchodní akademii Svatoslavova v Nuslích.
Do tradičních převleků se převlékli nejen žáci, ale i učitelé a během celého dne se po
chodbách rozléhalo řinčení řetězů a šustění
sladkých odměn, kterými byly oceňovány nejlepší kostýmy. Celá škola se při této příležitosti podílela na charitativní sbírce Šťastná
hvězda, na které se vybralo 3158 Kč.
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ptáme se zastupitelů...
Co přejete městské části Praha 4 v nadcházejícím roce 2015?
PETR KUTÍLEK, zastupitel, Trojkoalice
V nedávných volbách občané a občanky vyjádřili
svá přání pro příští čtyři
roky celkem jasně. Co si
tedy společně přát do
nového roku? Přejme si, aby Praha 4 začala
být skutečně dobrým místem k životu.
Přejme si, aby nová radnice dobře plnila
přání svých voličů spíše než struktur, které
Prahu 4 donedávna ovládaly. Abychom se
tedy třeba nemuseli obávat, jakou částku
najdeme po této zimě na vyúčtování za
teplo. Aby se povedlo ucpat škvíry, kterými
ze 4-Energetické dosud utíkaly naše peníze.
Přejme si, aby radnice stála pro změnu
na straně občanů i při posuzování nové výstavby. Abychom ochránili naši zeleň a stavby připustili jen takové, které budou mít
podporu obyvatel dané lokality a naše ulice
a náměstí budou patřičně dotvářet.

Přejme si také, aby rok 2015 byl začátkem konce hazardních automatů v naší
městské části. Poté, co se k nulové toleranci
před pár měsíci odhodlaly už i Praha 5,
Praha 7 či Praha 8, si přejme, aby se začarovaný kruh heren, kriminality a zastaváren
rozetnul i u nás.
Přejme si také, aby se už v tomto roce
z Tučňáka, obrázkového časopisu, který reportoval snad o každém diplomu předávaném starostou či místostarosty, staly skutečné noviny Prahy 4. Aby v něm mohla diskutovat nejen koalice a opozice, ale i odborná
veřejnost a běžní občané a občanky.
No a vedle toho, co pro vás může udělat
vedení radnice i my jako zastupitelé, vám
samozřejmě přeji pevné zdraví a hodně
štěstí, mnoho pracovních úspěchů i osobních
radostí. Šťastný nový rok!

JIŘÍ BODENLOS, zástupce starosty, ČSSD
Obyvatelům Prahy 4 přeji
v prvé řadě hodně zdraví
a pohody. Když vás zradí zdraví, tak je všechno
ostatní relativní – to vám
nepomůžou žádné peníze, protekce nebo
nový typ závodního auta nebo luxusní chalupa v lesích.
Právě v době Vánoc a novoročního bilancování si člověk naplno uvědomí, jak důležitá je také podpora od rodiny a nejbližších
přátel a některé zdánlivě atraktivní hmotné
statky mají jen pomíjivou hodnotu – včetně
politických funkcí. Nám všem na čtyřce přeji
proto zdravější vzduch, více parků a zeleně
a více akcí, kde se mohou potkávat lidé
podobných zájmů, ať už sportovních nebo
kulturně vzdělávacích. Zejména obyvatelům
z okolí silně vytížených ulic Spořilovská, Jižní
spojka a 5. května bych rád popřál méně

výfukových zplodin z nákladních i osobních
aut.
Vzhledem k roční době si přeji co nejméně ledovky kvůli bezpečným chodníkům
a silnicím i provozuschopnosti městské hromadné dopravy. Od roku 2015 si také slibuji otevření areálu koupaliště Lhotka, byť prozatím v omezené podobě. Radnice musí
splnit svůj slib a zpřístupnit toto tradičně rekreační místo veřejnosti. Městské části bych
popřál i nový dům seniorů, který chceme postavit v Hudečkově ulici. Datum otevření ale
slibovat nemohu – bude záležet na finančních možnostech Prahy 4, zda se tento dům
postaví v roce 2015, nebo 2016. Pro všechny obyvatele naší městské části si také přeji
bezpečnější ulice a veřejná prostranství, zejména v okolí zastávek MHD, obchodních
center nebo zábavních podniků. Takže všem
přeji hodně zdraví, štěstí – a hlavně klid.

ZDENĚK KOVAŘÍK, zastupitel, ODS
Přejeme naší městské
části, aby byla jejím
obyvatelům tou pravou
adresou. Místem, kde se
lidem dobře žije a kam
se každý rád vrací. Přejeme jí nadšené spoluobčany, kteří se s radostí a vervou zapojují do chodu obce a kterým není okolní svět
lhostejný. Méně negativismu kolem, více
pozitivního myšlení. Slušné a rozumné politiky, co se mezi sebou umí dohodnout a dotáhnout věci do konce tak, aby sloužily
blahu obce.
Zdravé finance a rychlou dopravu, lidi

bydlící v hezkém a bezpečném prostředí,
rozesmáté děti a usměvavé seniory.
Průzračný vzduch, modrou vodu a zelenou
trávu. A kouzelnou šupinu, co peníze nosí…
A hlavně Ti, naše Praho 4, přejeme, aby
se všechna předsevzetí, která si my, nově
zvolení zastupitelé teď na konci roku a začátku volebního období dáváme, beze
zbytku k Tvé spokojenosti splnila, abys dál
rostla do krásy a prosperity.
To přejí zastupitelé ODS
Z. Kovařík, L. Michková, J. Míth,
K. Cingrošová a A. Borkovec.

Zastupitelé zvolení za volební stranu Pro Prahu
a Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011
možnosti vyjádřit se v anketě nevyužili.
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JAN PETR, 1. zástupce starosty, TOP 09
Rád bych popřál městské
části kompetentní vedení, které nebude hluché
ke každodenním potřebám a starostem našich
spoluobčanů. Každého z našich spoluobčanů může trápit řada oblastí každodenního života, které nejsou v současné době
uspokojivě vyřešeny, ať se již jedná o dopravu, bezpečnost, místo ve školce pro
dítě, klidné a důstojné žití v novém domě
seniorů, údržbu zeleně a chodníků nebo
znovuotevření koupaliště Lhotka a mnoho
dalších.
Domnívám se, že nyní konečně nastal
čas, kdy s ohledem na relativně klidné období před námi, ve kterém se nepředpokládají
žádné volby v rámci Prahy 4, může nově
zvolená politická reprezentace našim spoluobčanům dokázat, že se o slibech před

volbami nemusí pochybovat a volební programy stran a hnutí nejsou jen zbytečně
popsané archy papíru.
Nově ustavená koalice, kde je TOP 09
významně zastoupena, je připravena k realizaci kroků, které povedou k tomu, že obecná hesla před volbami o spokojeném
životě v rámci naší městské části nezapadnou a budou realizována. K tomu je ale
potřeba i součinnost vás – občanů, neboť
občanská společnost potřebuje být slyšet
a je nutné jí umožnit přinášet nápady k řešení každodenních situací. Proto bych naší
městské části nejvíce přál, aby občané byli
schopni a ochotni pojmenovat problémy
které je „pálí“ a přinesli tyto podněty na
půdu radnice, kde bychom je společnými
silami mohli vyřešit.

LUKÁŠ ZICHA, zastupitel, Klub zastupitelů MČ Praha 4
zvolených za politické hnutí ANO 2011
V příštím roce začne naplno pracovat zastupitelstvo Prahy 4 v novém
složení. Zastupitelstvo, ve
kterém je velmi výrazně zastoupeno hnutí
ANO. Hnutí, které vyhrálo letošní volby a má
trvale rostoucí oblibu a preference. Do vyjednávání o novém vedení radnice jsme
vstoupili s elánem a programem založeným
na boji proti korupci, inventuře veřejných zakázek a zlepšení pověsti radnice. Ačkoli jsme
hlasy voličů Prahy 4 zvítězili, nedokázali
jsme zpřetrhat staré vazby a zabránit zákulisním dohodám vedoucím ke vzniku víceméně staronové koalice.
Nevadí. Naše ideály a snahy o lepší politiku jsme neztratili. Praze 4 slibujeme, že
budeme jako hnutí ANO razantní opozicí.
Budeme usilovat všemi prostředky o zabrá-

nění opakování podobných projektů jako
4-Volnočasová či 4-Energetická. Nedovolíme zabetonování Prahy 4 a budeme brojit
proti tajným dohodám s developery. Budeme
hlasitě upozorňovat na jakoukoli nekalost
či podezření z manipulace práce zastupitelstva ve prospěch kmotrů či živení stranických
pokladen cestou černých kont. Víme, že máme před sebou těžký úkol. Náš úspěch se
mnoha politikům a na ně napojených šedých
eminencí nehodí.
Praze 4 do nového roku přejeme, aby
se zlepšila její mediální pověst. Aby se
Pankrác či Budějovická nezměnily v kancelářský skanzen, ba naopak aby zde jejich
obyvatelé bydleli rádi. Praha 4 si zaslouží
být hrdou, komfortní a čistou městskou
částí. Čistou nejen vzhledově, ale i účetně.
Vaši zastupitelé za hnutí ANO 2011.
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INZERCE

SC-340678/07

SC-330252/72

SC-341936/01

POMOC

•

OPRAVA

•

VÝMĚNA

IVAN MAŠEK
Mobil: 607 978 745

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-341930/01

SC-341296/03

HODINOVÝ MANŽEL

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-341927/01

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)
Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ
Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-341929/01

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s vámi

Malířství
Lakýrnictví

Madla
na zábradlí

www.balkap.cz

SC-341921/01

Tel.: 777 708 035, 777 708 034

SC-341928/01

Podlahy
Zednictví
Ostatní pro byt a dům

Inzerci v časopisu
Tučňák pro Vás zajistí

RENÁTA ČÍŽKOVÁ
Tel.: 777 114 473
222 980 260
renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-330252/74

Uzávěrka únorového čísla je 9. 1. 2015.

SC-341942/01
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INZERCE

SC-341912/02

STRANA 24

**TU‰ĹçK-0115_pa19 19.12.2014 15:27 Str‡nka 25

INZERCE

SC-341912/06

STRANA 25

**TU‰ĹçK-0115_pa19 19.12.2014 15:50 Str‡nka 26

servis

PODNIKATELÉ,
NEPLAŤTE
NEPOVINNÝ
POPLATEK!
Úřad MČ Praha 4 upozorňuje podnikatele na
soukromé podnikatelské aktivity subjektů, které
posílají čerstvě vzniklým podnikatelům složenky na zaplacení několikatisícové částky s tím,
že po zaplacení budou zaevidováni v podnikatelském rejstříku.
Uvedený typ nabídky může vést k mylnému
názoru, že se jedná o další zákonem stanovený
poplatek, což není pravda. Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo
přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek
je vybírán pouze obcí, která vykonává státní
správu v oblasti živnostenského podnikání.
Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

TERMÍNY
MOBILNÍ
OBCHODNÍ
KANCELÁŘE PP
Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinnou společností Pražská plynárenská Servis
distribuce a Úřadem MČ Praha 4 nabízejí odběratelům zemního plynu službu tzv. „mobilní
obchodní kancelář“. Jejím prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář
bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před základní
školou v Jitřní ul. č. 185.
Termíny přistavení (vždy od 8 do 12 hod.):
23. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4. a 5. 6. Bližší informace na tel. číslech: 267 175 366 a 267 175 202,
www.ppas.cz.

VYUŽIJTE TÝDEN
SPORTU ZDARMA
Hl. město Praha připravilo již posedmé pro
Pražany projekt Týden sportu zdarma. Od 25.
do 31. prosince lze navštívit vybraná sportoviště
bezplatně. Informace včetně online rezervace
na www.prahasportovni.cz.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – LEDEN
Stanoviště

Zavezení den

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

02
02
02
02
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16

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

Stanoviště

Zavezení den

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

Hodina

16
16
19
19
19
20
20
20

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

21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
26
26
26
27
27
27
28

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

28
28
29
29
29
29
30
30
30

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

KNIHOVNA NOVODVORSKÁ OTEVŘE AŽ NA JAŘE
Na podzim roku 2013 bylo rozhodnuto o revitalizaci knihovny Novodvorská, která se ale ukázala být náročnější, než se původně předpokládalo. Podle odhadů dojde k obnovení provozu
knihovny do března 2015. A proč to všechno tak
dlouho trvá? Úpravy se původně měly zaměřit
zejména na hlavní půjčovnu, kde bylo v plánu
vyměnit podlahovou krytinu, doplnit nábytek
(zejména sezení) a nově upravit část knihovny
určenou dětem.

Bohužel se po sejmutí stávající podlahové
krytiny ukázalo, že stav podlahy byl zcela nevyhovující a bylo nutné ji kompletně opravit, čímž
se celá rekonstrukce zdržela.V KC Novodvorská
je nyní 2x týdně otevřena malá půjčovna, která
nabízí základní služby knihovny, jako je vracení, půjčování připraveného výběru knih, zápis
čtenářů a platby.
Otevřeno má ve středu od 12.00 do 19.00
hod. a v pátek od 9.00 do 16.00 hod.

NOVÉ TRAMVAJOVÉ A AUTOBUSOVÉ
ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ
Od druhé poloviny prosince přibyly v MHD
nové zastávky na znamení i na území Prahy 4.
Na zastávkách není nutné při viditelném čekání
na nástupišti na tramvaj mávat, řidič zastaví
vždy, když zde někdo stojí. Před výstupem je
nutné stisknout tlačítko poptávkového ovládání
dveří (tramvaje bez těchto tlačítek musí zastavit

vždy i v zastávkách na znamení). Nové úpravy
se týkají zastávek Pobřežní cesta, Černý kůň
a Belárie (vždy linky 3, 17, 52).
Ve stejném termínu došlo k rozšíření zastávek na znamení i u autobusových linek. Na znamení jsou Antala Staška, Černý kůň a Pobřežní
cesta.
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PROJEKT REVITALIZACE KONTEJNEROVÝCH
STÁNÍ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V ULICI BARTÁKOVA

Foto: MČ Praha 4

Praha 4 zahájila v roce 2012 projekt s názvem
„Revitalizace kontejnerových stání na území
městské části Praha 4“ určený pro bytová družstva, společenství vlastníků a s.r.o.
Mezi hlavní cíle projektu patří rekonstrukce
stávajících stanovišť, zatraktivnění sídlišť, zamezení nepořádku z odpadků vytahaných z kontejnerů a pohozených na zem. Za celou dobu fungování projektu bylo investováno městskou částí
kolem 900 000 korun a bylo revitalizováno již
na 50 stanovišť. Všechny prostředky byly určeny na asanace stanovišť (stojících na pozemcích
Magistrátu hlavního města Prahy), bourání zdí
a podlah, odvoz sutí vč. likvidace nebezpečného
odpadu, řezání konstrukcí atd.
„Do kontejnerových stání se dlouhé roky
neinvestovalo, na mnoha místech jsou rozbitá
a poničená. Jsem proto rád, že městská část má
tento úspěšný projekt, který pomáhá revitalizovat ulice a sídliště v Praze 4,“ říká starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice).

PŮVODNÍ STAV
Revitalizace pozemků pro kontejnery probíhá
výhradně na území městské části Praha 4 a výše
finanční částky, kterou radnice přispívá na jednotlivé projekty, se odvíjí od technického stavu
konkrétního stanoviště. Doporučujeme všem

FOTBALISTKY DUKLY PROMĚNILY
DĚKANKU V NEDOBYTNOU PEVNOST
Jediný gól chyběl fotbalistkám Dukly Praha
k tomu, aby po 10. kole České fotbalové ligy
měly průměr vstřelených branek zaokrouhlený
na rovných deset. I tak díky skóre 99:4 vévodí

FOTBALISTKY DUKLY PRAHA se na podzim staly
postrachem soupeřových brankářek. Foto: Dukla Praha

II. lize a jejich předsezonní cíl – postup do nejvyšší soutěže – se vzhledem k nedobytnému
domácímu hřišti na Děkance jeví jako velice
reálný.
Manažer týmu Ondřej Havlas je samozřejmě
s podzimním výkonem spokojen a netají se
ambiciózními plány. „Na Dukle máme perfektní
zázemí a chceme se vyrovnat ženským celkům
Slavie a Sparty,“ říká muž, který to v dresu
Tempa Praha dotáhl až do pražského přeboru.
Zranění mu však vystavilo stopku a čistě náhodou se dostal k ženskému fotbalu, u kterého
setrval. „První dva roky jsem trénoval ženy SK
Nusle a pak jsem přešel na Duklu, kde působím
hlavně u mládeže. Samozřejmě se ale snažím
vytvořit podmínky hráčkám prvního družstva
a realizačnímu týmu, aby se postup podařil.“
Jeho trenérský rukopis nyní „čte“ celek dorostenek Dukly, který hraje také druhou nejvyšší
soutěž. „Trénujeme ve sportovním areálu na
Julisce a zápasy hrajeme v Dolních Břežanech,
jelikož do areálu v Nuslích se již kapacitně
nevejdeme. V týmu jsou děvčata v rozmezí
15 až 19 let, ale zkoušíme i mladší ročníky,“
podotýká.
A lze se trénováním fotbalistek uživit? „Zatím
ne, i když do budoucna se to může stát. Nyní
pracuji jako vedoucí skladu v autoservisu na
Pankráci,“ říká muž, který svůj profesní i sportovní život spojil s naší městskou částí.

PO REVITALIZACI
bytovým družstvům, společenstvím vlastníků
a s.r.o., která mají zájem a mají kontejnerové
stání na pozemku hlavního města Prahy nebo
MČ Praha 4, aby kontaktovala projektového
manažera na e-mailu: pavel.fikar@praha4.cz.

OMEZENÍ
PROVOZU ÚŘADU
Úřad městské části Praha 4 (Antala Staška
2059/80b) bude ve středu 31. 12. otevřen do 15
hodin, podatelna a Czech POINT Antala Staška
do 18 hodin. Z důvodu inventur bude po celý den
uzavřena pokladna v budově úřadu, znovu se
otevře v pondělí 5. 1. od 10 hodin. Z technických
důvodů bude v pátek 2. 1. uzavřen Úřad MČ Praha 4 a všechny informační kanceláře. Úřad začne
fungovat od pondělí 5. 1. Info na www.praha4.cz.

VE SBĚRU PLODŮ
A PEČIVA USPĚLA
ŠKOLA KAVČÍ HORY
Základní školy z Prahy 4 se opětovně zapojily již do 4. ročníku celopražské soutěže ve sběru lesních plodů a pečiva.
V konkurenci 30 základních škol a 70 tříd si
naši zástupci nevedli vůbec špatně – Škola
Kavčí hory se prezentovala konečným součtem
1,5 tuny, což jí vyneslo druhé místo!
Školní třídy ze ZŠ Jižní, Mendíků, Na Chodovci, Ohradní a Kavčí hory nasbíraly dohromady přibližně 2,5 tuny, což byla téměř čtvrtina
celkového sběru. Vítězem se stala ZŠ Radotín,
její žáci nashromáždili přes 2 tuny lesních plodů a pečiva.
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SVĚTOVÝ JEVIŠTNÍ VÝTVARNÍK

MILOVAL BRANÍK
V prosinci jsme si připomněli 110. výročí narození Františka Tröstera, známého jevištního výtvarníka a dlouholetého obyvatele Braníka. Jeho význam
tkví i v dalších, neméně zajímavých oblastech, jako jsou pedagogická
činnost (zakladatel katedry scénografie na DAMU), ilustrátorství, malířská
tvorba, film a výstavnictví.

J

iž jako student roudnického gymnázia navrhoval své první divadelní výpravy pro amatérský divadelní spolek Hálek. Ač se zajímal
v této době především o výtvarnictví, vystudoval
architekturu (nejprve tři roky na technice, poté
na pražské Umprum). Během studia na architektuře spolupracoval s redakcí satirického časopisu Trn, do něhož přispíval (společně např.
s Františkem Tichým, Adolfem Hoffmeistrem)
svými kresbami převážně politických karikatur.
Po absolvování studijních pobytů v Paříži
a Alžíru, kde pracoval jako urbanista, a krátké
činnosti pro brněnskou výtvarnou školu, začíná
působit na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, kde vedl aranžérské oddělení. Zde se setkal s režisérem V. Šulcem, díky němuž byl zapojen do práce pro Slovenské národní divadlo.
Jejich prvním společným představením byla inscenace Františka Langera Periferie z roku 1934.
Významným obdobím jeho tvorby byla spolupráce s režisérem Jiřím Frejkou pro Národní
divadlo, která začíná v roce 1935. Následuje

množství společných představení, z těch nejznámějších například Shakespearův Julius Caesar
(1936) či Gogolův Revizor (1936). Těsně před
začátkem druhé světové války, v roce 1938,
Tröster odchází z Bratislavy do Prahy.

NAVRHL PŘES 400
DIVADELNÍCH SCÉN
Během nacistické okupace František Tröster
působil především v Městských divadlech pražských, kde spolupracoval například s režiséry
Františkem Salzerem či Karlem Jernekem.
Pro otevřený odpor k nacistické okupaci však
nemohl plnohodnotně vyvíjet činnost, jelikož
byl zařazen mezi „zvrhlé umělce“. Po ukončení
války opět spolupracuje s režisérem Jiřím
Frejkou, především pro Vinohradské divadlo.
Zároveň s divadelními aktivitami zakládá v roce
1946 katedru scénografie pražské DAMU, kde
vyučuje do roku 1968.
V rámci pedagogické činnosti vychoval řadu
významných scénografů a ovlivnil svou školou
Foto: archiv rodiny Trösterovy

FRANTIŠEK TRÖSTER (vlevo) společně s italským producentem Carlem Pontim a s jeho manželkou, herečkou
Sophií Lorenovou, na I. mezinárodní scénografické výstavě v Neapoli v roce 1963.
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FRANTIŠEK TRÖSTER (1904 – 1968)

Foto: Z. Feyfar

a systémem výuky i mnoho dalších umělců, kteří dnes pracují v jiných výtvarných oborech.
Jako filmový architekt spolupracoval v 50. letech
na filmech Divá Bára, Obušku z pytle ven a Pan
Brouček.
K jeho více než 400 návrhům scén je třeba
přičíst rozsáhlou výstavnickou činnost, mimo
jiné především podíl na instalaci československého pavilonu pro bruselské EXPO 58 či ztvárnění výtvarného řešení výstavy „Velká Morava“
pořádané v roce 1964.
Až do smrti v prosinci roku 1968 žil v branickém domě, který si sám vyprojektoval. Na procházkách po okolí ho doprovázel jeho pes Adris,
skotský ovčák. Tröster miloval Braník, jedinečný pohled na centrum a jih Prahy z Branické
skály, Starou cestu, procházky směrem na
Zemanku a „Cinglák“, svěží pochod údolím Ve
Studeném, stejně jako procházky podél Vltavy
směrem na Zbraslav.
Často jezdíval i přívozem z Jezerky na druhou stranu Vltavy do Prokopského údolí. Tvrdil,
že taková pestrost terénu – od divočiny k romantice, od intimních končin až k velké monumentalitě – se na tak malém území
málokde na světě najde. Na procházkách potkával často svérázné usedlíky a měl velmi přátelské vztahy s obyvateli Dobešky. Těšil se, jak
zde bude malovat, až bude v penzi. Té se však
nedožil. Zemřel na infarkt v plném pracovním
úsilí v nedožitých 64 letech, zoufalý z nástupu
„normalizace“. František Tröster byl uznávanou
osobností doma i v cizině. Získal mnoho státních vyznamenání i ocenění z mezinárodních
výstav. V roce 1959 obdržel 1. cenu na světovém
bienále v Sao Paolu jako nejlepší světový
scénograf.
Jeho památku připomíná stejnojmenná společnost, více informací najdete na http://host.divadlo.cz/frantisek.troster/.
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KRÁTKÁ POVÍDKA PRO DOBROU NÁLADU
Poslední den v roce se většinou nese ve znamení legrácek a zábavy. Nechali jsme
proto zavzpomínat rodilého Braničáka a spisovatele Pavla Svobodu (83) na jeho
humorné příhody ze života a jednu z nich, speciálně sepsanou pro Tučňáka, vám
nyní nabízíme.

PŘEDSILVESTROVSKÉ NEDOROZUMĚNÍ
Na jih nad Braníkem je velká louka, my ji
říkáme „Psí louka“. Tam totiž místní pejskaři
chodí venčit své pejsky. Já tam chodím také,
a to s naším hafanem Bobanem. Jednou jsem
tam způsobil parádní trapas. Bylo krátce před
Silvestrem a ten den nastala taková lezavá prosincová mlha, při které bylo vidět sotva na deset
metrů. Jistý pan doktor práv chodí na tu naši
psí louku také, a to s fenkou malého buldočka
Bárou.
Bára je chudáček, trpí rakovinnými nádory
v podbřišku, musí na operaci. Delší dobu jsme
se s panem doktorem a jeho psím miláčkem neviděli. Najednou zahlédnu v mlze pana doktora,
jak kráčí po louce směrem ke mně. Přede mnou
se zastaví, jen tak letmo mne pozdraví a pak
se obrátí a volá: „Báro, pojď už domů, Báro!“
Aha, řeknu si, tak ta jeho buldočka je už po
operaci. Ptám se doktora, jak se Báře daří?
Doktor odpoví, že dobře. Já – a co žere? Doktor
se zamračí. Já pokračuji, že my dáváme tomu

našemu Bobanovi to, co odpadne v kuchyni od
stolu a moc mu to chutná. Doktor nevrle zakašle. Já si to nějak neuvědomím, vzápětí – bohužel
– ano. Doktor se obrátí do louky a na někoho
mává, zřejmě na Báru. Můj bernardýn Boban
radostí zaštěká. Já se obrátím také a vidím
i přes tu mlhu, k mému překvapení, paní doktorovou a za ní si to ťape nějaký pejsek, to bude
asi ta jejich Bára. Žoviálně pronesu, že Bára vypadá pěkně, jakoby ani na tak vážné
operaci nebyla a dokonce vesele vrtí ocáskem.
Doktor znenadání na mne vyjede: „Co si to dovolujete, člověče?! Bára je moje žena a náš nový
pejsek se jmenuje Lověnka!“
Měsíc mě na louce nikdo neviděl, pan doktor
mne nezdraví a jeho žena se mi vyhýbá, jak jen
může. Když se náhodou potkáme, mračí se na
mne a na našeho Bobana, jako by ho nejraději
něčím otrávila. A já chodím raději s naším hafanem na louku až odpoledne, kdy tam pejskaři
už nejsou.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
Knížku pro vzpomínání
a procvičování paměti
Sociální pracovnice
Klára Cingrošová
a Klára Dvořáková
sestavily zajímavou
Knížku pro vzpomínání a procvičování paměti, která je
určena nejen seniorům. Publikace
obsahuje 27 témat,
jež se vztahují ke
kalendářnímu roku
a jejichž výběr ovlivnila česká historie a kultura. Každé
téma je naplněno náměty a úkoly, v nichž se prolíná
práce se vzpomínkami (reminiscence) a trénování
paměti. Vše je zpracováno tak, aby bylo možné
knihu použít bez přípravy. Jednotlivci může publikace
posloužit jako osobní cvičebnice pro vzpomínání
a procvičování paměti, pro zkrácení dlouhé chvíle,
zlepšení kognitivních schopností a zároveň pro udržení orientace v čase. Vydalo nakladatelství Portál.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

SUDOKU

Kolikáté výročí svého vzniku oslaví
nakladatelství Portál v roce 2015?
a) 15

b) 20

c) 25

Nápověda na www.portal.cz.
Knihu získá autor/ka 8., 28. a 48. správné
odpovědi zaslané do 15. ledna 2015 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA (správná odpověď – c 2000): Dana Koudelková a V. Váňová.
Gratulujeme!

www.praha4.cz
Kontakty na MČ Praha 4
Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
Telefony: 261 192 111
800 131 290
800 194 237
800 100 128
Fax:
241 741 743
IČO:
00063584

Ústředna
Zelená linka životního prostředí
Bezplatná informační linka
Bezplatná informační linka pro seniory
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510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.
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Šéfredaktor:
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Tel.: 774 820 075
E-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
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Renáta Čížková
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KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
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