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Důležité

Zprávy z Rady MČ Praha 4
Na zasedání dne 5. dubna Rada městské části Praha 4:

SOUHLASILA
- s podáním žádosti o finanční podporu v rámci
27. výzvy Operačního programu Praha pól růstu,
prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě na realizaci projektu
„Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova
1096/3, Praha 4“

ROZHODLA
- zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky
č. 423/803 o celkové výměře 74,60 m2 v domě
č.p. 423, Pod Stárkou 25, Týmlova 2, katastrální
území Michle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 746/22289 na společných částech domu, na zastavěném pozemku
parc. č. 2884 a na souvisejícím pozemku parc.
č. 2893/18 minimálně za cenu ve výši 700.000 Kč
- zveřejnit záměr společného prodeje pozemků: parc. č. 5631/2 o výměře 595 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, parc. č. 5633/1 o výměře
5980 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 5633/3 o výměře 522 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č. 5633/4 o výměře 122 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 5633/5
o výměře 2893 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše památkově chráněné území, k. ú. Záběhlice,
za cenu v minimální výši 43 683 840 Kč
- vydat společnosti Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská,

a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4, souhlasné stanovisko se stavbou „Stavební úpravy
NTL plynovodů Družstevní ochoz, Praha 4“
spočívající ve výměně plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 2448/2, 2448/3, 2450/1,
3162/6, 3164/4 a 3164/5, vše v k. ú. Nusle
- vyslovit společnosti KRAKONOŠOVO s.r.o., se sídlem Podolská 496/124, Podolí, souhlas s umístěním
zastřešeného pódia z hliníkových profilů o rozměru
18 x 12 x 7,5 m, dvou velkokapacitních stanů o rozměrech 50 x 10 m a 15 x 10 m, tří obytných buněk
– šaten (zázemí umělců a produkce), devatenácti stánků o rozměrech 3 x 3 m, třiceti kusů
mobilních toalet a 400 m mobilního oplocení na
pozemcích parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905,
1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917,
1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5 vše
v k. ú. Braník, a to po dobu pořádání výročního
koncertu skupiny Tři sestry a jejich hostů – Tři
sestry 32 let open air, a to od 18. do 21. května
2017; uzavřít smlouvu o nájmu pozemků parc.
č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909,
1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2,
1919/1, 1919/4 a 1919/5, vše
v k. ú. Braník, se společností KRAKONOŠOVO
s.r.o., se sídlem Podolská 496/124, Podolí, 147
00 Praha 4, za účelem pořádání výročního koncertu skupiny Tři sestry a jejich hostů – Tři sestry 32 let open air na těchto pozemcích. Smlouva

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

URČILA
- při plnění funkce valné hromady společnosti
4-Energetická, a.s., se sídlem Táborská 350/32,
Praha 4, auditorem pro ověření řádné účetní
závěrky za rok 2016 sestavené společností
4-Energetická, a.s., společnost FSG Finaudit,
s.r.o., se sídlem tř. Svobody 645/2, Olomouc
Telefonické kontakty na MČ Praha 4:

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

bude uzavřena na dobu určitou
od 18. do 21. května 2017,
za celkové nájemné ve výši
37 940 Kč, tj. 45 907,40 Kč s DPH, a za podmínky zabezpečení před poškozením a zničením
BMX dřevěné dráhy „Pumptrack“ se sklolaminátovým povrchem, včetně zákazu vstupu na tuto
dráhu. Náklady na zabezpečení před poškozením a odstranění případných škod na BMX
dráze „Pumptrack“ budou hrazeny společností.
- udělit spolku „Světlo pro svět – Light for the
World, z.s.“, se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5,
nájemci nebytových prostor č. 801 v domě č. p.
277, Svatoslavova 12, katastrální území Nusle,
Praha 4, souhlas s umístěním sídla spolku na
adresu Svatoslavova 277/12, katastrální území
Nusle, Praha 4
- podat žádost o dotaci z rozpočtu hlavního
města Prahy ve výši 183 315 Kč na realizaci
Dne zdraví v rámci dotačního řízení „Podpora
projektů v místní Agendě 21“

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz
petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

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

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

Zprávy z Prahy
Praha 4 získá z rozpočtové rezervy Prahy
téměř 47 milionů korun
MČ Praha 4 dostane v letošním roce investiční
dotace z rozpočtové rezervy hlavního města
Prahy ve výši téměř 47 milionů korun a tyto
prostředky použije na rekonstrukce ve dvou
základních školách – ZŠ Školní a ZŠ Na Planině.
Na rekonstrukci historické budovy ZŠ Školní
dostane městská část 16 500 000 Kč a na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Na Planině včetně
technologie 30 000 000 Kč.
„Poskytnuté dotace nám umožní zlepšit podmínky pro výuku a stravování žáků v našich
školách,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a dodal: „Do školství jde z našeho rozpočtu každoročně velká část finančních
prostředků, a proto je taková pomoc z hlavního
města vítaná.“ (red)
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Na co se použijí dotace?
ZŠ Školní – rekonstrukce historické budovy:
půjde o rekonstrukce školní budovy spočívající
v sanaci suterénního zdiva, podlah, omítky, výměnu špaletových oken, rekonstrukci
sociálního zařízení, fasády objektu a střechy
a obnovu veškerých přípojek (voda, kanalizace,
plyn, elektro).
ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní
kuchyně včetně technologie: půjde o výměnu veškeré technologie gastroprovozu,
sanaci suterénu, demolici stávajících příček
a vybudování nových, obklady podlah, stěn
v kuchyňském prostoru, nové sanitární zařízení, výměnu vedení vody, plynu a elektrické
energie. V této škole sídlí také magistrátní
Gymnázium Milady Horákové.

Hlavní město podpoří integraci cizinců na Čtyřce
Praha 4 získala od hl. m. Prahy finanční dotaci
100 tisíc korun na realizaci dvou projektů na
integraci cizinců. Jedním z nich je open-air
festival Kaleidoskop, na němž se dne
10. června v parku Na Pankráci představí různé
světové kultury formou uměleckých vystoupení, ochutnávky světové gastronomie a také
prostřednictvím atrakcí pro děti i dospělé. Další
část dotace bude využita na vytvoření orientační
brožury v jazycích nejpočetnějších skupin u nás
žijících cizinců, v níž budou základní informace
o ÚMČ Praha 4 nebo o zdravotních, sociálních
a volnočasových institucích v MČ Praha 4. Smyslem podpořených projektů je přispět k lepší
orientaci cizinců v naší městské části a napomoci jejich bezproblémovému začlenění do české
společnosti. (red)
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,
v květnu si tradičně připomínáme květnové povstání Pražanů, kteří se také u nás, mimo jiné v Nuslích
a na Pankráci, v Záběhlicích a Krči, vzbouřili proti
nacistické okupaci, a na konec nejstrašnější války
v dějinách lidstva. Tento krvavý konflikt přinesl do
té doby naprosto nepředstavitelné lidské oběti a zničené materiální hodnoty, výročí konce války nám
tak rok co rok připomíná hodnotu naší svobody
a cenu oběti, kterou bylo nutné přinést, aby se také
u nás svoboda obnovila. Více než sedm desetiletí
staré události by nám všem měly zároveň připomenout, že navzdory řadě potíží a problémům, které
v osobním nebo profesním životě řešíme, se nám
žije dobře, a povzbudit nás k solidaritě s lidmi, kteří
štěstí žít ve svobodné společnosti bez válečných
konfliktů a násilí nemají.
Vážení čtenáři, s příchodem teplého počasí
jsme letos zahájili obnovu koupaliště na Lhotce.
Pokračuje demolice starých a nevyhovujících
objektů, které nahradí nové. V celém areálu
vybudujeme zcela nové sítě, opravíme stará
sportoviště a vybudujeme nová, ale především
změníme toto oblíbené koupaliště mnoha Pražanů na přírodní biotop. To znamená, že jeho
provoz bude ekologický, bez chlóru či jiné přidané chemie. Vodu v koupališti budou filtrovat
rostliny a mikroorganizmy, které žijí na jejich
kořenech, a bude ji ohřívat slunce, což je další

ekologický a ekonomický bonus. Více si můžete
přečíst v tomto vydání Tučňáka. Revitalizace
přírodního koupaliště Lhotka je největší investicí naší městské části v letošním roce, jsem proto
rád, že se mi podařilo získat dotaci z hlavního
města, která pokryje aspoň část nákladů.
Milovníci letního koupání, kteří dávají přednost
přírodě před bazénem, se mohou těšit také na
obnovení oblíbeného koupaliště na rybníku
Šeberák v sousedních Kunraticích. Po letech,
kdy byl v soukromých rukou a napůl vypuštěný,
jsme v Zastupitelstvu hlavního města Prahy prosadili výkup tohoto známého rybníku. Podobně
jako u koupaliště Lhotka, které bylo několik let
majetkem developera, to je předpoklad, aby také
Šeberák začal sloužit veřejnosti.
Další dobrou zprávou je, že jsme v dubnu z rozpočtové rezervy hlavního města Prahy získali
investiční dotaci ve výši téměř 47 milionů korun. Tyto prostředky použijeme na rekonstrukce
ve dvou základních školách – ZŠ Školní a ZŠ Na
Planině. Praha 4 uspěla také s žádostí o finanční
dotaci ve výši 100 tisíc korun na realizaci dvou
projektů na integraci cizinců. Jedním z nich je
open-air festival Kaleidoskop, na němž se dne
10. června v parku Na Pankráci představí různé
světové kultury. Další část dotace bude využita
na vytvoření orientační brožury v jazycích
nových obyvatel Prahy 4 z jiných zemí, v níž
budou základní informace o úřadu naší městské

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
části a o zdravotních či sociálních institucích
v Praze 4.
Vážení občané, dovolte mi, abych vás na závěr
pozval na pietní akty, které také letos pořádá
městská část a na kterých uctíme památku obětí
2. světové války. Jejich seznam naleznete na dalších stránkách. Věřím, že se s některými z vás
na některém z nich setkáme.

Nepřehlédněte
AKCE POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ PRAHA 4 Mgr. PETRA ŠTĚPÁNKA, CSc.

Městská část Praha 4

KOORDINÁTORKOU AKCE JE MARIE ZACHAROVÁ, ČLENKA ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 4

ISLÁM

CO NEVĚDÍ ZASTÁNCI
ANI ODPŮRCI

23. května od 18 hod. na Nuselské radnici
(Táborská 500/30, Praha 4)

18. 5. 2017 od 18 hodin
v kavárně hotelu Ilf, Budějovická 15, Praha 4

Jak islám vnímá sám sebe
Islámská terminologie, rozumíme jí správně?
Islámské právo
Hrozí nám džihád?
Je v Koránu skutečně vše?
Žena v islámu – odstrčená nebo hýčkaná?
Debatovat nad tématy můžete s PhDr. Petrem Pelikánem
– arabistou, islamologem, překladatelem, analytikem
a honorárním konzulem Súdánu v ČR.

Koláž z autorských textů s doprovodem
violoncella – doba bezpráví v literárních
dílech autorů tří generací.
Jiří Stránský: Balada o pilotovi
David Jan Žák: Návrat krále Šumavy
Jiří Bigas: Útisk
Účinkují Libuše Švormová, Jiří Klem
a Karel Huth (violoncello).

Ochutnávka súdánské kuchyně a pravé súdánské kávy

www.praha4.cz
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Koupaliště Lhotka obnovíme

Záměrem revitalizace je obnova přírodního koupaliště, nově s biotopovým čištěním vody, včetně sportovišť, technické infrastruktury, oplocení a sociálního vybavení. Cílem je zajistit nejen koupání, ale celoroční užívání areálu ke sportovním účelům a volnočasovým aktivitám.  Zdroj: SUNCAD s. r. o.

J

ih Prahy potřebuje veřejné koupaliště, a proto se MČ Praha 4 rozhodla
využít krásný přírodní prostor na
Lhotce k vybudování koupaliště
s biotopovým čištěním vody. Po
překonání byrokratických překážek
a dokončení projektové přípravy již získala
Praha 4 téměř všechna potřebná povolení
k revitalizaci kdysi oblíbeného koupaliště
mnoha Pražanů.

Návštěvníci koupaliště budou mít po dokončení
jeho obnovy k vodním radovánkám k dispozici
5 570 m2. Zdatnější plavci jistě ocení dvě mola
a hloubku až 3,25 metru. Část pro neplavce
a děti s maximální hloubkou okolo jednoho
metru bude standardně vyznačena a oddělena
od hluboké vody bójemi a lanem. Pro návštěvníky bude v areálu vybudováno nové zázemí,
pro které bude využit lehký a vzdušný design
s výrazným využitím dřeva. Vstupní objekt na

minimální ploše zahrne pokladny, nutné zdravotnické zázemí, prostor pro plavčíka a ostrahu.
Objekt šaten je koncipován společně s klubovými prostory tak, aby umožnil celoroční provoz,
včetně jednoduchého stravovacího provozu.
„Vlastní koupaliště se zázemím a sítěmi pro celý
areál bude otevřeno v 1. etapě, aby, jak všichni
doufáme, ho mohli již v letošním roce využít
minimálně otužilci,“ uvedl zástupce starosty pro
investice a sport Zdeněk Kovářík (ODS). „Příští

Žáby jsou v klidu
Pokud chodíte kolem koupaliště na Lhotce
a překvapily vás kromě stavebního ruchu čtyři
malé vodní plochy, které se v areálu nově
objevily, vězte, že to není zárodek budoucí
koupací plochy ani čisticích lagun. Jsou to
jezírka, která bylo nutné podle podmínek stavebního povolení vybudovat na dobu stavby
pro žáby, které se v areálu v minulých letech
usídlily a které by stavební práce ve vodní
nádrži mohly rušit. (red)
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e jako přírodní biotop
rok navážeme obnovou dosavadních sportovních ploch a doplněním sportovišť o plážový
volejbal a lezeckou stěnu. Pro občerstvení
návštěvníků městská část využije i služeb bývalého provozovatele pana Povýšila, “ doplňuje
zástupce starosty.

Vody bude dostatek
Prameniště a terénní sníženina v oblasti Lhotky
začaly být využívány jako koupaliště již před
mnoha desetiletími, od konce 80. let však
začal celý areál chátrat. Nájemce koupaliště,
které bylo ve vlastnictví státu, udržel provoz
až do konce tisíciletí, poté ho stát v roce 2005
bez souhlasu města nebo městské části prodal
soukromému developerovi. Městská část vyvinula velké úsilí na odkoupení již uzavřeného
koupaliště, což se na konci minulého volebního
období podařilo.
„Troufám si tvrdit, že naši občané mají
radost, že se na koupališti Lhotka konečně
rozeběhly přípravné práce na jeho revitalizaci. Zároveň věřím, že projekt, pro který
položila základ výkupem areálu radnice ještě
za mého starostenského působení, už nyní
dospěje do zdárného konce a že zanedlouho
začnou i samotné stavební práce na budovách, čisticím biotopovém systému i vlastní
koupací nádrži,“ uvedl zastupitel Pavel Caldr
(Nez. za HPP).
Klíčovým úkolem před obnovou areálu přírodního koupaliště na Lhotce bylo zjistit, zda
bude možné zásobovat koupaliště přírodní
vodou, a nikoli pitnou z vodovodního řadu,
což by bylo neekonomické pro městskou část

4 otázky pro

Proč je v současné době boom biotopových
koupališť?
Jedním z vysvětlení může být čím dál méně
volně přístupných nádrží v krajině s vhodnou
kvalitou vody ke koupání. Logicky vzniká
poptávka po vodních plochách, kde se lidé
mohou vykoupat. V kombinaci s požadavkem
na přírodní čištění jsou tato koupaliště vhodnou
volbou, avšak za předpokladu, že jsou správně
navržena. Ideou je nejen biologické čištění, ale
i neplýtvání vodou či vhodná stanoviště pro
faunu a flóru.
www.praha4.cz

i návštěvníky, a také neekologické. Hydrologické průzkumy naštěstí potvrdily dostatečnou
kapacitu zásob podzemní vody. A padlo také
důležité rozhodnutí o biotopovém čištění
vody v koupališti, jehož výhodou je navíc to,
že vyhovuje alergikům, protože voda v něm
neobsahuje chlór.

Kdo se postará o čistotu?
Koupaliště bude nově rozděleno na tři části
– koupací, čisticí a regenerační. V první se
návštěvníci mohou koupat, ve druhé a ve třetí
se voda bude čistit – filtrovat ji budou rostliny
a mikroorganizmy, které žijí na jejich kořenech.
Voda v čisticí a regenerační části biotopových
koupališť je ohřívána sluncem, což je další
ekologický a ekonomický bonus. Největší část
vodních ploch připadá samozřejmě na koupací
část, čisticí nádrž vznikne předělením dosavadní nádrže molem a regenerační část bude zcela
novou částí koupaliště.
„Naší snahou je zachovat na koupališti
Lhotka co nejvíce přírodních prvků – vodu
v přírodním stavu, stromy, keře a trávníky,
aby tak neztratilo svůj unikátní přírodní
charakter, a současně mu dát celoroční
využití,“ uvedl radní pro životní prostředí
Ondřej Růžička (STAN - Tučňák). „Zjišťovali
jsme, jaké biotopy jsou u nás, v Německu
a na Slovensku a nakonec jsme právě ve
slovenské Snině nalezli nejvhodnější biotop
pro srovnání s Lhotkou, pokud jde o velikost
vodní plochy. Po dokončení bude koupaliště Lhotka největší relaxační zónou s vodní
plochou v Praze,“ uzavírá radní. (red)

Ing. Marka Baxu,
hydrobiologa společnosti ENKI, o.p.s.

Skutečně se do vody v biotopech nepřidává
žádná chemie?
Až na jednu výjimku, na koupalištích, která
jsem doposud navštívil, skutečně chemické
látky do vody přidávány nebyly. Provozovatel
koupaliště by byl sám proti sobě, neboť neuváženou aplikací chemických látek do vodního
prostředí může dojít velice snadno k ohrožení
nastolených biologických procesů čištění vody.
Zmiňovanou výjimkou byla situace, kdy nastalý
rozvoj řas již nešlo řešit biologicky a použil
se velmi šetrný způsob chemického ošetření
pomocí látky PAX-18, která se běžně používá
ve vodárenství. Celý proces byl přísně sledován
a monitorován.
Jak často se kontroluje kvalita vody?
Dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. se provádí sledování tří základních ukazatelů vody: Escherichia
coli, intestinální enterokoky a průhlednost vody.
Sledování provádí místně příslušná krajská hygienická stanice, vše v intervalu 14 dnů v době

provozu koupaliště. Obvykle tedy od června
do září. Protokol s výsledky musí provozovatel
viditelně vyvěsit v areálu koupaliště. Sledování
biologických pochodů, množství živin ve vodě
apod. je již na dobrovolnosti provozovatele.
Vodu ohřívá pouze slunce. Není biotop
tedy určen spíše pro otužilejší plavce?
V celém systému koupaliště bývají mělké zóny
(brouzdaliště, regenerační nádrže), ve kterých
dochází k účinnému ohřívání vody. V sezóně
se tedy teploty vody v koupalištích pohybují,
v závislosti na počasí, od 20 do 28 °C. Tento
jev však přináší i negativa. Těmi jsou rychlejší
nárůst zeleného zákalu – fytoplanktonu - a rychlejší rozvoj bakteriálního znečištění. Z tohoto
důvodu je na koupališti ve Lhotce navržena
jedna regenerační nádrž s hloubkou téměř
3,5 m. Vznikne tak chladnější zóna, ve které
by se měly výše popsané procesy zpomalovat. Regenerační nádrže však bývají plavcům
nepřístupné.
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Zprávy z Prahy 4
Krátce
Začíná zápis dětí do školky

MČ Praha 4 vyhlásila zápisy do mateřských škol
na školní rok 2017/2018. Přihlášky k zápisu
budou vydávány od 3. do 4. května přímo
v mateřských školách. Zápis dětí se uskuteční ve
dnech 10. a 11. května od 13.00 do 18.00 hodin.
O výsledku budou rodiče informováni nejpozději do 31. května 2017. Zápis je určen především
pro děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce
a dítě mají trvalý pobyt na území městské části.
K předškolnímu vzdělávání lze přijmout dítě během celého školního roku, nejen v době zápisu.
Více informací na www.praha4.cz. (red)

První retenční nádrž
pomůže ušetřit vodu

Pomoc dětem z dětských domovů

Již podruhé byla pro všechny návštěvníky
a zaměstnance Úřadu MČ Praha 4 připravena
charitativní akce, která proběhla pod záštitou
zástupkyně starosty Ivy Kotvové (Trojkoalice/
Zelení). Ve středu 12. dubna bylo možné si
v prostorách úřadu zakoupit výbornou snídani.
Výtěžek z akce je určen na podporu programů
pro děti z dětských domovů. (red)

Zapojte se do příprav
Zažít město jinak

Máte chuť na jeden den oživit svou ulici a poznat se lépe se sousedy? Akce Zažít město jinak
se letos koná v sobotu 16. září a Praha 4 v ní
nebude chybět.
Svou sousedskou slavnost můžete přihlásit
spolku Auto*Mat na e-mail zmj@auto-mat.cz do
31. května 2017. Městská část Praha 4 pomůže
zájemcům s vyřizováním záboru a po skončení
akce i s úklidem. Jakékoli dotazy můžete směřovat na e-mail adela.gjuricova@praha4.cz. (red)

Den hasičů s Prahou 4

Ve čtvrtek 4. května, na kdy připadá Mezinárodní
den hasičů, proběhne od 15.00 do 19.00 hodin
v parku Na Pankráci venkovní akce DEN HASIČŮ s Prahou 4. Vítán je kdokoliv, kdo si chce
prohlédnout historickou a novodobou hasičskou
techniku nebo si zahrát zábavné soutěže. Na
místě budou také připraveny stany s malováním
na obličej a tetováním, hudební vystoupení kapel
HUGO a ARTMOSPEHRE. Každý návštěvník se
bude moci vyfotografovat v tzv. FOTOKOUTKU.
Po celé odpoledne vás bude akcí provázet moderátorka Petra Zajíčková. Akci připravila MČ Praha 4 a koná se pod záštitou zástupce starosty
Lukáše Zichy a za podpory radního pro bezpečnost
Zdeňka Pokorného (oba STAN - Tučňák). (red)
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Betonová podzemní nádrž v ZŠ Jílovská má objem zhruba 24 000 litrů.

P

rvní retenční nádrž na zachytávání
dešťové vody nejen v Praze 4, ale i v celé
Praze, mají od konce března v areálu ZŠ
Jílovská. Bude sloužit k zachycení dešťové
vody v době přívalových dešťů a v měsících, kdy
více prší, a následně jako užitková voda využita
především k zalévání trávníků a další zeleně,
což povede k finančním úsporám.
„Naše městská část se tak bez nadsázky stala
průkopníkem v péči o vodu,“ uvedl radní pro
životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák).
„Budováním retenčních nádrží reagujeme na
dlouhotrvající sucho v letních měsících posledních
několika let, protože jako správný hospodář chceme
lépe hospodařit s vodou,“ konstatoval. Zachytávání

dešťových srážek v retenčních nádržích a využívání
dešťové vody přináší úsporu vody z vodovodního
řadu, která je využívána k zavlažování trávníků,
stromů a dalších rostlin. Dalším pozitivním přínosem je možnost kropení sportovišť na pozemcích
škol, snižování prašnosti vzduchu (většina budov
má rozsáhlé areály uvnitř bytové výstavby) a snižování teploty vzduchu v okolí. Při intenzivním dešti
se podzemní nádrž naplní vodou asi za 40 minut
a po hodině začne voda odtékat bezpečnostním
přepadem. Množství zachycené vody by mělo stačit
škole jak na zalévání, tak na kropení sportovišť.
Nádrž v Jílovské ulici nebude jedinou, kterou radnice vybuduje. Další by měly vzniknout například
u další základní školy a dvou mateřských škol. (red)

PesFest - baví,
radí a pomáhá

M

ajitelé a milovníci psů se i letos sejdou
v parku Na Pankráci na dalším ročníku
PesFestu, celodenním festivalu věnovaném čtyřnohým společníkům člověka. PesFest
pořádá městská část Praha 4 v neděli 18. června
a stejně jako v předchozích ročnících má tento
den plný zábavy také charitativní podtext.
„Je to již pátý ročník PesFestu, na kterém
oslavujeme naše psí společníky,“ uvedla zastupitelka a organizátorka PesFestu Lucie Michková
(ODS), předsedkyně Výboru pro bezpečnost
městské části Praha 4. „Jeho součástí bude i tradiční charitativní sbírka pro psí útulky. Předem
děkujeme za každý dar, který přinesete nebo
na místě zakoupíte a který pomůže opuštěným
a týraným psům,“ podotkla.
Program PesFestu začíná v 10.00 hodin a je
připraven pro velké i malé návštěvníky, totéž
platí i pro psí plemena. Loni vozil nejmenší návštěvníky po parku vláček a také letos připravuje městská část pro děti překvapení. Návštěvníci
se mohou těšit na soutěže pro psy a jejich pány

Psi opět publiku předvedou svoje dovednosti.

a spoustu stánků s potřebami pro chovatele,
nebo jen strávit příjemný den u stánků s občerstvením. Více informací najdete na facebook.
com/PesFest. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Připomínáme si konec světového konfliktu

Barikády byly němým svědkem tvrdých bojů s německou armádou. 

D

ruhá světová válka byla s více než
60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím
v dějinách lidstva.
Praha 4 se stala místem těžkých bojů až na
samém sklonku války. Němcům prchajícím do
amerického zajetí se v našem hlavním městě
postavily do cesty barikády. Celkem jich bylo
přibližně dva tisíce, z toho 145 jich vyrostlo na
území dnešní Prahy 4. Jak zdůrazňují vojenští
historici, v této oblasti bylo základním a důležitým bodem probíhajícího Pražského povstání

zabránit německým vojákům proniknout přes
Pankrác, Nusle a Podolí do vnitřní Prahy. Nejznámější a zřejmě i první pražskou se stala barikáda
na Budějovické ulici při rozcestí s ulicí Hanusovou u bývalé Janečkovy zbrojovky, tvrdé boje pak
probíhaly například v okolí Jezerky, Pankráce,
Michle, Podolí, Krče a dalších místech.
Aby si zdecimovaná německá armáda vynutila
průchod, neváhala použít jakýkoliv metod.
Vojáci využívali jako živé štíty ženy a děti, mstili
se na neozbrojených civilistech, házeli granáty
po zdravotních sestrách, které spěchaly na

Příběh z války
Ukázka z literární tvorby žáků ZŠ Nedvědovo náměstí na téma druhé
světové války.
Jako jedna z dalších tisíce dětí jsem seděla ve vlaku s cedulkou na krku a čekala
na svůj nový osud. Prázdný a šedivý svět se na mě mračil a já si se smutkem
uvědomila, že do něj patřím. Kvůli hrůzám války jsem před dvěma měsíci přišla
o tatínka, a proto mě maminka poslala pryč. Nervozita a strach byly teď mými
největšími přáteli a bohužel zůstávaly stále se mnou i nadále. Co mě může u nové

3 otázky pro
1. Generál Karel Kutlvašr dojednal 8. května podmínky kapitulace německých jednotek v Praze výměnou za jejich volný průjezd
městem do zajetí západních Spojenců. Po roce
1948 mu toto bylo vyčítáno a stalo se to i záminkou pro jeho pronásledování a věznění.
Mohl v pohnutých květnových dnech roku
1945 zvolit jiné řešení?
Myslím si, že to, co provedl v roce 1945, bylo
maximálně účelné, protože byl vynikajícím diplomatem. Toto umění získal již jako jeden z význačných velitelů v legiích. Čs. legie v Rusku
samozřejmě den co den nebojovaly, ale musely
naopak den co den vyjednávat se všemi účastníky tehdejších událostí, a to po dobu přibližně
dvou let. Německé jednotky byly odzbrojeny
a ponechány jim byly pouze ruční zbraně. Já si
myslím, že jeho největším proviněním pro naše,
a obzvláště pro sovětské velení byla skutečwww.praha4.cz

Foto: archiv

pomoc zraněným obráncům barikád, vraždili
vyjednávače. Odpor špatně vyzbrojených, ale
odhodlaných obránců hlavního města stupňoval
agresivitu protivníka. Na území Prahy 4 se proto
stalo za Pražského povstání několik masakrů
civilního obyvatelstva. Ten nejbrutálnější byl
v Úsobské ulici (dnes Obětí 6. května), kde
skupina automatčíků SS postřílela téměř
50 mužů, žen, z toho dvě těhotné, a dětí.
Další zvěrstva byla spáchána v Doudlebské
ulici, v Hornokrčské ulici a na Chodově.
V Praze 4 přišlo během několika květnových
dnů o život přes 800 lidí, což je přibližně třetina
počtu všech padlých v průběhu Pražského
povstání. Připomeňme si proto během pietních
aktů jejich památku a odvahu, se kterou
obětovali svoje mladé životy na obranu Prahy
a svobody. (md)

Přehled pietních aktů
Jako každoročně i letos si v Praze 4 připomeneme ukončení druhé světové války a vzpomeneme na hrdiny i oběti tohoto konfliktu.
9. května 12.00 hod. u pomníku Tří odbojů,
nám. Generála Kutlvašra
10. května 10.30 hod. Roztylské nám.
10. května 14.00 hod. u pomníku zpravodajské
brigády, park Na Jezerce
15. května 15.00 hod. odhalení pamětní desky
na domě v Čiklově ulici (více info na str. 13)

rodiny čekat? Budou mne mít rádi? „Bude to tvá nová, milující rodina, která tě
před těmito neklidnými časy ochrání,“ šeptávala mi maminka. Číst jsem neuměla
a jazyk, kterému jsem nerozuměla, mi stále bubnoval do uší. Kapky deště dopadaly na okna a ve vlaku se najednou ochladilo. Čím blíž jsem byla svému cíli, tím
víc mnou otřásala nejistota. Vše kolem mne z okna mizelo rychlostí, kterou jsem
kdysi ani neznala. Tolik bych si přála ukázat ji mamince nebo tatínkovi. Vlak pomalu zastavil a my byli konečně u cíle. Nádraží bylo velmi zajímavé místo. Možná
nejzajímavější, jaké jsem kdy viděla. Simona Vrbická, 9. A, ZŠ Nedvědovo nám.

pro Ing. Jana Václava Švece,
prasynovce generála Karla Kutlvašra

nost, že si Rudá armáda
v Praze nezabojovala.
Nebylo kde a s kým.
Praha byla po květnovém
vítězném povstání a po
výše uváděné kapitulaci
vlastně již bez významného nepřítele. Armádní
generál Karel Kutlvašr
Karel Kutlvašr
vlastně Prahu zachránil
před velkými boji a Praha nebyla poškozena.
2. Zmínil se někdy o tom, že když byl vězněn
v Leopoldově, byl jedním z jeho spoluvězňů
Rudolf Toussaint, v roce 1945 německý velící
generál v Praze a jeho protivník z bojů během
Pražského povstání?
Po amnestii prezidentem Novotným byl krátce
živ a po desetiletém věznění zemřel na infarkt.

Já osobně jsem s ním mluvil v této době jen jednou,
na mé maturitní hostině, které se zúčastnil. Svědectví však podalo mnoho spoluvězňů z Leopoldova.
Pan generál s německým generálem hrál dokonce
šachy, které si vytvořil z vězeňského chleba.
3. Je z vašeho pohledu v současnosti důstojně
uctěna památka Karla Kutlvašra?
Myslím, že není. Pouze Praha 4 a Praha 6 provedly a provádí akce spojené se jménem pana
generála. Totéž lze říci o ministerstvu národní
obrany. Myslím si, že minulý režim a sověti
v něm viděli daleko větší nebezpečí, než si současní vládní a straničtí představitelé uvědomují.
Jako význačný legionář a velitel přispěl k založení Československé republiky. Ono se vůbec
málo mluví o významu legií v Rusku, v učebnicích pro základní školy najdete zmínku jen na
půl stránky a to je hodně málo!
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názory zastupitelů

Plánovat město za účastí veřejnosti lze již od počátku
Praha 4 je jednou z těch mála městských částí, kde
je ještě dost volných stavebních pozemků, které
vlastní či kupují developerské společnosti či jiní
menší investoři. Ty se mají podle územního plánu
zastavět a nová zástavba je často lidmi v okolí odmítána, protože generuje další dopravní zátěž a nereaguje na jejich potřeby. Město se po dlouhá léta
svých pozemků zbavovalo, často prodávalo zelené
pozemky, které se pak změnou územního plánu
měnily na stavební. Získávalo tak možná peníze do
rozpočtu, ale ztrácelo možnost výrazně ovlivnit,
Alžběta Rejchrtová
co na těchto pozemcích bude stát, a vytvářet tak
koncepci udržitelného rozvoje města. V současnosti město změnilo svou
politiku a vyčlenilo peníze na výkup pozemků. Jednáme s ním o zpětný
odkup pozemku na nároží Budějovické a Vyskočilovy, kde chtěl developer
postavit devatenáctipatrovou administrativní budovu. Dále jsme požádali
o odkup bývalého zahradnictví na Kavčích horách, parčíku před ZŠ v ul.
Jeremenkova, pozemku u ul. Na Krčské stráni pro zřízení parku OSN
a o převedení dalších zelených pozemků ve vlastnictví České republiky na
hlavní město Prahu.
V Praze 4 máme dost velká rozvojová území při budoucích stanicích
metra D a na místě brownfieldů, jako jsou například Michelské pekárny
a Nuselský pivovar. Tam lze ovlivnit podobu výstavby již v jejím počátku,
a to zapojením veřejnosti do plánování města. Naši výzkumníci již provedli sociologická šetření v Krči, Nuslích a Michli, kdy nejprve zjišťovali
metodou hloubkových rozhovorů u klíčových aktérů, jako jsou například
předsedové společenství vlastníků, zástupců institucí a podnikatelů, jak
vnímají prostředí, v němž žijí, jaké služby jim chybí a jaká rizika pro
ně představuje nová výstavba. Tyto názory pak ověřovali dotazníkovou
formou na reprezentativním vzorku obyvatelstva. První z developerských

společností, která chce komunikovat s veřejností o podobě svého záměru
již od počátku, je společnost Skanska, která zamýšlí postavit na místě
Michelských pekáren obytný soubor.

Městská část může ovlivnit podobu výstavby
Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech je prioritou Strany zelených
a osobně mojí. Jako aktivistka jsem bojovala proti předimenzovaným stavbám, zejména administrativním budovám v okolí Budějovické a na Pankráci, a mohu potvrdit, že vstupovat do procesu v době, kdy už probíhá
řízení o umístění stavby, není lehké. Musíte být vyzbrojeni dobrou znalostí stavebního zákona a souvisejících vyhlášek, a také zákonů o životním
prostředí, které se však v poslední době změkčují ve prospěch developmentu. Potřebujete samozřejmě podporu dalšího významného účastníka
správních řízení, městské části, a té se nám zpravidla nedostávalo.
Městská část ale nemůže zakázat projekt, který je připravován na pozemku určeným územním plánem k zastavění, musí však dohlédnout
na to, aby byl v souladu s právními předpisy a může také významně
ovlivnit jeho podobu právě ve spolupráci s veřejností. Komise územního rozvoje, kterou jsme otevřeli veřejnosti a na kterou nechávám zvát
sousedy, kteří mohou být novou stavbou dotčení, obvykle projednává
záměry ještě ve fázi studie. Formuluje požadavky na úpravu architektonicko urbanistického řešení tak, aby projekt respektoval charakter
zástavby, aby byl například zredukován objem a výška zástavby a nalezeno vhodné dopravní řešení. U velkých stavebních záměrů jako je
výstavba u stanice metra D nebo v Michli chceme zapojovat veřejnost
již na počátku a na základě jejich požadavků a urbanistické analýzy
nechat zpracovat územní studie, které stanoví regulační podmínky pro
dané území a poskytnou jak občanům, tak investorům předvídatelnost
a právní jistotu.
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení), radní MČ Praha 4

Chci, aby se naši obyvatelé cítili v Praze 4 spokojeně
Pro mnoho občanů i politiků je životní prostředí
stále ještě okrajovým a méně důležitým tématem,
ale naštěstí stále víc lidí chápe, že životní prostředí
je téměř všechno, co nás obklopuje, v čem žijeme,
co přispívá, anebo nepřispívá k naší pohodě a spokojenosti. V této souvislosti musím zdůraznit, že
životní prostředí nejsou jen velké parky, ale také
lokální zeleň, dětská hřiště, čisté chodníky a ekologické akce pro děti i dospělé.
Prioritou v oblasti péče o životní prostředí a veřejnou zeleň bylo v loňském roce dohnat dluh
Ondřej Růžička
z minulosti v počtu vysazených stromů. To se
nám podařilo, když jsme vysadili více než 300 nových stromů. Výrazně
jsme posílili finanční prostředky na odborné ošetření dřevin, především
v parcích, sídlištní zástavbě a na dětských hřištích. Důsledkem toho je minimální počet incidentů, kdy dochází ke škodám na zdraví nebo majetku.
Pokračovalo zastiňování pískovišť na dětských hřištích. Podařilo se nám
zastínit 16 pískovišť, a protože se tento projekt setkal s velkým ohlasem
veřejnosti, chystá se letos zastínění dalších 15 pískovišť. Investovali jsme
i do oprav oplocení dětských hřišť a do herních prvků, které byly již za
hranou své životnosti, abychom dětem zajistili větší bezpečnost.
Velkým problémem a předmětem stížností občanů jsou nadále psí exkrementy. Proto jsme v loňském roce rozšířili síť míst, kde jsou umisťovány sáčky
na psí exkrementy, a to ze 400 míst na současných 600. Naši obyvatelé si
mohou zdarma vyzvednout igelitové nebo papírové sáčky v některém ze šesti
informačních center a najdou je pochopitelně i na odpadových koších. Počty
stanovišť se sáčky porostou i v letošním roce a navíc jsme zajistili operativní
úklid psích exkrementů. Úklidová jednotka je nasazována všude tam, kde je
právě zapotřebí, mimo jiné i na základě podnětů od občanů.
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Také pro letošní rok máme plno plánů
Především letos plánujeme oživit park Jezerka. Zde je nutné vyměnit zastaralý mobiliář, provést zdravotní a pěstební zásahy v zeleni,
rekultivovat travnaté plochy, vyčistit kanalizační vedení. V parku na
Roztylském náměstí a parku Na Pankráci chceme zachovat a dále
rozvíjet vysoký standard údržby a služeb pro obyvatele, včetně lehátek
umístěných v travnatých plochách. Ve spolupráci s Českou televizí
jsme započali s rozvojem parku na Kavčích horách. V loňském roce
jsme zde například vysadili nové stromy a Česká televize instalovala
nový kvalitní mobiliář.
Věřím, že se podaří v tomto roce realizovat i připravovanou revitalizaci
parku v Humpolecké ulici. Pracujeme i na rekonstrukci cest v parku
na Zeleném pruhu, kde navíc chceme zřídit arboretum. Mým cílem
pro letošní rok je zlepšit také údržbu chodníků, včetně jejich zimního úklidu. V dubnu se vrátily do ulic naše zametací vozy, které zvýší
péči o čistotu a pořádek. Musím však v této souvislosti zdůraznit, že
městská část se stará pouze o to, co je jí svěřeno do péče nebo je přímo
jejím majetkem. Drtivá většina chodníků v Praze 4 je ve vlastnictví
hlavního města Prahy, a o tyto chodníky tak pečuje Technická správa
komunikací.
V letošním roce otevřeme nové dětské hřiště na sídlišti Jalodvorská
a v plánu je rekonstrukce hřiště ve Struhařovské ulici. Budeme intenzivně
pokračovat v obměně a opravách starého mobiliáře. V rámci ekologické
a osvětové výchovy nás čeká spousta zajímavých akcí pro děti i dospělé. Podílíme se na přípravě a organizaci 17. ročníku mistrovství České
republiky ve stromolezení, které se uskuteční v parku Na Jezerce. Zkrátka
i v letošním roce uděláme vše, co je v našich možnostech, aby se naši
obyvatelé cítili v Praze 4 spokojeně.
Ondřej Růžička (STAN – Tučňák), radní MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Kdopak by nechtěl hezké a bezpečné ulice!
Přeji si, aby Táborská ulice vypadala hezky a byla
bezpečná pro chodce, děti, které chodí do zdejší
školy, cyklisty i motoristy. Ale aby taková byla, musí
být funkční. A nejen Táborská, ale také okolní ulice.
Institut plánování a rozvoje (IPR) začal pracovat na
koncepční studii možných úprav ulic Táborská, Na
Pankráci, Na Veselí a Soudní v roce 2015. Své první
návrhy představil v roce 2016. Na vizualizacích
všechno vypadá hezky – slunce svítí, nebe je modřejší a stromy zelenější než ve skutečnosti, k tomu samí
krásní mladí lidé. Koncepce mimo jiné slibuje, že
Lucie Michková
dojde ke zlepšení bezbariérovosti území, zefektivnění a zkvalitnění obsluhy veřejnou dopravou, ke zlepšení pěších vazeb, k vytvoření komfortních cyklistických opatření, obnově a doplnění stromořadí…
A pozor! Také k optimalizaci obsluhy území automobilovou dopravou.
Jenomže co se ve skutečnosti za těmito na první pohled líbivými obrázky
a oslavným textem o humanizaci skrývá?

Sníží se dopravní propustnost
Studie předpokládá zejména zrušení preference MHD a svedení hromadné
i individuální automobilové dopravy do jednoho pruhu, a to na tramvajové těleso. Ano, čtete správně, tramvaje, autobusy, automobily – to vše se
má vejít na tramvajové koleje! Dále obsahuje rušení odbočovacích pruhů
na křižovatkách, rušení parkovacích míst pro návštěvníky i rezidenty,
v kritických místech dokonce o 30 procent oproti dosavadnímu stavu.
Zrušeno má být například parkoviště v ulici Pod Terebkou.
Každému soudnému člověku musí být zřejmé, že navržené řešení sníží
dopravní propustnost a tím zásadním způsobem ohrozí hustě obydlená
místa v okolí ulice Táborská, území od ulice Na Květnici až po ulici Na
Jezerce, kam bude vytlačena automobilová doprava. Souběh autobusové

a individuální automobilové dopravy s tramvajovou dopravou v jednom
pruhu na tramvajovém pásu znamená nejen vážné ohrožení plynulosti
MHD, ale hlavně dostupnosti území pro vozy integrovaného záchranného
systému, tedy pro hasiče, sanitky, policejní vozy. Když se ulice zašpuntuje, zhorší se i naše životní prostředí. Nemilým příkladem nám může být
zrekonstruovaná ulice Vršovická.

Požadujeme přepracování studie
Náš klub zastupitelů za ODS zorganizoval loni na podzim na Nuselské radnici setkání, kde jsme s obyvateli o těchto problémech diskutovali a získali
další připomínky, za které ještě jednou všem děkuji. Ty jsme následně předali zpracovateli této studie i Radě hlavního města Prahy. Ta však zmíněnou
studii IPR přesto schválila, a to bez projednání s MČ Praha 4. Proto jsme
v Radě městské části Praha 4 navrhli a radou schválili nesouhlas s Koncepční studií ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní. Požadujeme
přepracování a nové posouzení schválené studie nezávislými odborníky
v oboru dopravního inženýrství a následné projednání opraveného návrhu
s orgány městské části Praha 4 a občany. Toto usnesení bylo doručeno
primátorce a všem radním hlavního města Prahy.
Při plánování dopravy nemá smysl vytvářet legendy o zlých automobilistech, kteří jsou proti dětem a seniorům. Auta slouží mladým i starým
lidem nejen při cestách k doktorovi, za známými, do práce nebo na
chalupu. Dopravu nevyřešíme zákazy či závorami, parkování nelze vyřešit
zrušením parkovacích míst.
Táborská ulice je historické a i dnes jediné použitelné spojení horních
a dolních Nuslí, kterým denně spolu s více než 220 tramvajemi a 230
autobusy projede kolem 17 500 vozidel. Nedokážu uvěřit, že tato nezbytná obsluha se spolu vejde na jeden úzký tramvajový pás tak, abychom
nemuseli celý den poslouchat brzdění a rozjíždění vozidel.
Lucie Michková (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

Koalice neumožnila veřejnou debatu o Táborské
Zaniknou v Táborské a dalších nuselských
ulicích stovky parkovacích míst? Jsou nutné širší
chodníky i za tu cenu, že se automobily přesunou na tramvajové pásy? Chceme vznik dalších
tramvajových zastávek? Podpoříme zrušení podjezdů pod magistrálou v ulicích Táborská a Na
Veselí? Nejen o těchto otázkách chtěla sociální
demokracie debatovat na mimořádném zastupitelstvu Prahy 4, které se konalo v pátek 7. dubna.
Nejednalo se o věc akademickou, ale o přímou
reakci na „Koncepční studii ulic Táborská,
Jiří Bodenlos
Na Pankráci, Na Veselí, Soudní“, kterou
28. února schválila rada hlavního města Prahy. Tato studie se podle
usnesení stala „závazným podkladem“ pro projektovou přípravu
investiční akce rekonstrukce Táborské ulice. Debata v Praze 4 se ale
nekonala, ani jeden koaliční zastupitel tento bod programu nepodpořil. Někteří si alibisticky vytáhli hlasovací karty, jiní se „jen“ zdrželi,
část dokonce ani nehlasovala. Tento postoj mě mrzí zejména od kolegů
z ODS, kteří v listopadu loňského roku svolali svoje vlastní, stranické
setkání s občany na stejné téma. Obdobně mě zklamali (nikoli však
překvapili) zástupci Trojkoalice, kteří svůj volební program postavili
na tom, že otevřou radnici občanům a budou s nimi veřejně a dopředu
probírat nejdůležitější věci. Opět ale dali přednost jednání za zavřenými dveřmi – stejně jako například u regulace hazardu nebo zón
placeného stání.

Vedení Prahy 4 reagovalo pozdě
Koaliční zastupitelé budou možná argumentovat, že za Prahu 4 se ke
koncepční studii vyjádřila už 8. března rada městské části, když přijala
zásadní nesouhlas. Jenže usnesení zastupitelstva má mnohem vyšší
www.praha4.cz

politickou sílu než usnesení rady. A o rekonstrukci nuselských ulic
rozhoduje pouze a jenom vedení hlavního města Prahy. A s ním musíte
také jednat. Když u toho disponujete rozhodnutím zastupitelstva, držíte
silnější kartu.
Rada Prahy 4 navíc celý rok čekala, než se odhodlala k činu. Snad si
pamatujete, že studie byla prezentována v ulicích na velkých panelech
už loni na jaře. V médiích tehdy rezonoval výrok starosty Prahy 4 Petra
Štěpánka o odstranění podjezdů pod magistrálou, kterou přirovnal
k berlínské zdi rozdělující náměstí Hrdinů. Nakonec se rada vyjádřila
„pět minut po dvanácté“, tedy po rozhodnutí rady hlavního města,
navíc těsnou většinou 5:4. Rovněž komise územního rozvoje a výstavby,
poradní orgán rady, se vyjádřila až letos v březnu, navíc mimo dopředu
ohlášený program, takže veřejnost ani netušila, že se o Táborské bude
jednat.

Zachraňujeme parkovací místa
Ale zpět k mimořádnému dubnovému zastupitelstvu. Sociální demokraté
připravili konstruktivní návrhy jak upravit koncepční studii. Jasně jsme
v nich deklarovali, že odmítáme rušení parkovacích míst a nesouhlasíme
s přesunem automobilové dopravy na tramvajové pásy. Dále jsme doporučili připravit variantu převedení silničního provozu na magistrále mezi
Táborskou a Hvězdovou do podzemního tunelu (tuto myšlenku jsem prezentoval v listopadovém Tučňáku). Co se týče tramvajového provozu, podpořili jsme vznik zastávky Kotorská a přesun zastávky Pražského povstání
blíže k metru, stejně tak i výstavbu nové tratě až ke stanici metra Pankrác.
Náš zastupitelský klub v čele s jeho předsedou Petrem Horálkem také již
začal jednat s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem o revizi koncepční
studie tak, aby investiční akce byly opravdu ve prospěch většiny obyvatel
Nuslí. Nesedíme jen s rukama v klíně, ale makáme pro Čtyřku.
Jiří Bodenlos (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4
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Obrazem z Prahy 4

Jak slaví Velikonoce jinde?
Ukrajina, Srbsko, Bulharsko, Slovensko, Polsko
a Vietnam. Oslavu velikonočních svátků včetně
starobylých tradic představili v KC Novodvorská
zástupci menšin žijící na území MČ Praha 4
v rámci místní Agendy 21 - akce Velikonoce
s Prahou 4. (red)

Malí velcí spisovatelé soutěžili

Přesně 152 prací na téma „Strašidelná povídka“ zaslali do druhého ročníku soutěže nazvané Malí
velcí spisovatelé žáci ze základních škol Prahy 4. Cílem bylo nabídnout dětem možnost napsat,
ilustrovat a vyrobit si vlastní knihu a poslat ji do soutěžního klání. Ceny nejlepším spisovatelům,
které vybrala porota za účasti čestného občana Prahy 4 básníka Jiřího Žáčka, předali v prostorách
Nuselské radnice radní Jaroslav Míth (ODS) a Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez). (red)

Za Rybičkou
musíte do Krče

Rodinný klub Rybička sídlí v nových prostorách ve Stallichově
ulici v Krči, nedaleko Budějovické
a Pankráce. Slavnostního otevření
se zúčastnili také zástupkyně
starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/
Zelení) a zastupitel Jan Schneider
(Pro Prahu), kteří přinesli dětem
symbolické dárky. (red)

Den vody doprovodil déšť
Tradiční Den vody se uskutečnil u rybníku Labuť v Krči. Na celodenní osvětovou akci, kterou
pravidelně pořádá MČ Praha 4 ve spolupráci
s Lesy hl. m. Prahy, i v dešti dorazilo na 250 dětí
ze škol a školek a také řada maminek s kočárky.
Ze šesti připravených stanovišť se největšímu
zájmu těšilo to první, kde si návštěvníci mohli
osahat kožíšky vodních zvířat. Zájem byl ale
také o další stánky, kde se příchozí dozvěděli řadu informací z oblasti vodní říše, ať šlo
o hmyz, obojživelníky, ptactvo, či ryby. Den
vody podpořil radní pro životní prostředí Ondřej
Růžička (STAN – Tučňák). (red)

Uklízeli jsme Prahu 4

Na Kavčích horách se do úklidu zapojil starosta Petr Štěpánek.
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MČ Praha 4 se zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko, která v dubnu probíhala na území republiky. Cílem bylo
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
Praha 4 podpořila dobrovolnické úklidové týmy tím, že jim jako každý
rok zdarma zajistila pracovní ochranné rukavice, pytle na odpadky a také
zařídila likvidaci odpadu. Do úklidů na území MČ Praha 4 se zapojilo
téměř 400 osob, včetně členů Zastupitelstva a Rady MČ Praha 4, a celkem
se zlikvidovalo více než 40 tun odpadu. Mezi uklizeným nepořádkem bylo
i 150 kusů pneumatik, 3 lednice a 6 praček. A například v rámci úklidu
okolí ZŠ a MŠ Sdružení a jejich pozemku si děti zasoutěžily o nejzajímavější nalezený odpad a závěrem byla vysazena jabloň na pozemku školy
za zpěvu lidových písní a  české a slovenské státní hymny. (red)
www.praha4.cz

zprávy z Prahy 4

Vzpomínky pamětníků
oživily naši minulost

Pozvánky
Benefiční a rodinné odpoledne

Benefiční rodinný běh Rodiče na start s bohatým doprovodným programem připravila
MČ Praha 4 ve spolupráci se společností
Aperio. V sobotu 20. května od 14.00 hodin
v parku Na Pankráci můžete běhat, pochutnávat si na dobrotách nebo se vyřádit v kreativních dílnách. Více informací na www.
aperio.cz. (red)

Open House otevře veřejnosti
obvykle nepřístupné objekty

Na jeden víkend v roce se otevřou sídla
firem, úřadů či moderní technické stavby,
okolo nichž jsme zvyklí procházet, ale za
jejichž zdi se máme málokdy šanci podívat.
Většina budov bude ve dnech 13. května
a 14. května otevřena od 10.00 do 18.00
hodin. Více informací na www.openhousepraha.cz. (red)

Paddleboardová soutěž

Zaplněný sál Nuselské radnice byl svědkem slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.

P

říběhy našich sousedů, pamětníků
významných historických událostí, zaznamenávali od listopadu 2016 do února
2017 žáci druhých stupňů základních
škol z Prahy 4. Úkolem soutěžících bylo pořídit
rozhovory s pamětníky a na jejich základě zpracovat krátký film, brožuru, plakát s textem a fotografiemi nebo jiné podobné dílo. Výsledkem je
38 projektů z osmi základních škol.
„Některé projekty byly pozoruhodné výtvarně,
jiné svou dokumentační hodnotou, ale ve všech
došlo ke vzácnému setkání a naslouchání mezi
nejstarší a nejmladší generací,“ uvedla radní
pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).
„Potvrdilo se tak, že dějiny nemusí být nudnou
záležitostí, když zjistíme, že jejich svědkové žijí
přímo mezi námi a dějinami jsou jejich vzpomínky, příběhy, které sami prožili,“ dodala.

Pestrá paleta zážitků
K hlavním tématům soutěže nazvané „Žijí mezi

námi“ patřily mimo jiné kolektivizace zemědělství v 50. letech, konec války na Pankráci,
rok 1968 nebo listopadová revoluce. Ale děti se
mohly podívat na minulost také z jiné, jim blízké a přitom neotřelé perspektivy: čím se lišily
svatby prarodičů dětí z jedné třídy, tatínkova základní vojenská služba, útěk respondentky jako
mladé dívky ze Sarajeva v 90. letech, a dokonce
vzpomínka babičky na válku ve Vietnamu (žák
ZŠ Bítovská s ní udělal rozhovor po telefonu).
Soutěž pořádala městská část Praha 4, její
patronkou byla spisovatelka Milena Štráfeldová,
autorka knihy Trestankyně, což je beletristický
životopis profesorky a politické vězeňkyně
Růženy Vackové. Jako vítězný projekt vybrala
porota „Setkání s paní Evou Mikuleckou“ ze ZŠ
Mendíků, který splnil všechna kritéria soutěže
a navíc přinesl zajímavý a zajímavě zpracovaný
lokální příběh z naší městské části. Podrobné
výsledky soutěže a další oceněné najdete na
webu MČ Praha 4. (red)

Sdělte radnici připomínky k zástavbě v Michli
Nový vlastník areálu Michelských pekáren, společnost Skanska Reality, začíná s přípravou návrhu
budoucí zástavby. Díky dohodě mezi vlastníkem a městskou částí o participaci veřejnosti mohou
občané ovlivnit developerský projekt hned na začátku. Proto proběhne 11. května od 17.30 hodin
v základní škole Na Líše 16, veřejné plánovací setkání, jehož výstupy poslouží pro zadání práce
architektů na návrhu.
Účastníci zde budou diskutovat současné hodnoty a problémy území, jak chtějí, aby působila zástavba a veřejná prostranství, jakých rizik je třeba se vyvarovat a o jaké nerezidenční funkce (obchody, služby) v území mají zájem. K podkladům z veřejného setkání přidají městská část a Skanska
Reality své požadavky na kvalitu řešení a dohromady tak vznikne zadání pro architekty.
Architekti z atelieru Jestico + Whiles poté zpracují varianty urbanisticko-architektonického
řešení. Na druhém veřejném plánovacím setkání v září budou moci občané vyslovit své připomínky k jednotlivým variantám návrhu. Na základě výsledků druhého setkání architekti vytvoří
výsledné řešení území, na jehož podkladě vznikne v souladu se změnou územního plánu
finální projekt. (red)
www.praha4.cz

V areálu Žlutých lázní se 13. a 14. května uskuteční 2. ročník paddleboardové soutěže, který
je druhým nominačním závodem na ISA World
SUP Championships v Dánsku. (red)

Festival Mezi Bloky rozezní Podolí

Zveme vás na 11. ročník studentského hudebního
open air festivalu MEZI BLOKY, který 17. května
rozezní opět po roce areál kolejí ČVUT v Podolí.
Program na www.mezibloky.cz. (red)

Přijďte se i letos poučit i pobavit
na Den zdraví v TJ Sokol Podolí

Akce se uskuteční 4. června v TJ Sokol Podolí.
Návštěvníci se mohou těšit na cvičení, ochutnávky zdravé kuchyně, program pro děti, dospělé i seniory a báječný doprovodný program,
včetně charitativního běhu. Na akci se můžete
potkat například s Olgou Šípkovou a těšit se
můžete na hudbu i dětský koutek. Vstup na akci
je zcela zdarma. Více na www.facebook.com/
DenZdravi. (red)

Festival Kaleidoskop letos už potřetí

MČ Praha 4 zve Pražany 10. června na 3. ročník
multikulturního festivalu Kaleidoskop do
parku Na Pankráci. Od 11.00 hodin zde najdete
stánky s exotickou kuchyní, výrobky z celého
světa, kapely a taneční vystoupení. Bude připravený program i pro děti. Vystoupí například
kapely Shum Davar či romský Bengas. Vstup je
zdarma. Více o akci na www.festival-kaleidoskop.cz. (red)

Obnovenou zahradu Diakonie
otevře Staročeský jarmark

Jarmark se koná v pátek 2. června od 9.00
do 18.00 hodin u příležitosti slavnostního
otevření zahrady Diakonie ČCE - střediska
Zvonek (Šípková 1838/1, Praha 4) revitalizované s podporou městské části. Pro děti
i dospělé bude připraven po celý den bohatý
program. (red)
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Zprávy z Prahy 4

Přijďte se vyjádřit k podobě
a fungování veřejných
prostranství ve své čtvrti
Městská část Praha 4 od podzimu loňského roku
zpracovává generel veřejných prostranství. Za
abstraktně znějícím názvem se skrývá velmi
konkrétní a praktický dokument, který má
radnici pomoci ovlivňovat podobu a charakter
veřejných prostranství a posloužit jako podklad
pro jejich revitalizaci.
Architekti a urbanisté z atelieru Unit architekti
vyhodnotili řadu informací,mimo jiné podněty
z veřejných setkání v listopadu 2016, a nyní
pracují na konkrétních pravidlech a doporučeních pro správu, provoz a revitalizaci veřejných
prostranství na území městské části. Své poznatky a návrhy by rádi představili obyvatelům
čtyřky v rámci druhého kola veřejných setkání
v průběhu května a června (místa a časy setkání dle lokalit viz níže). Zpětná vazba účastníků
setkání bude zohledněna ve finálním návrhu
generelu veřejných prostranství, jehož odevzdání a schválení je naplánováno na podzim
letošního roku.
„V případě generelu veřejných prostranství rozhodně nevytváříme studii do šuplíku. Městská
část si jeho zpracování zadala, protože potřebuje mít kvalitní odborný podklad pro rozhodování o tom, jaká veřejná prostranství v nejbližší
době revitalizovat a jakým způsobem. Díky
tomu budou prostředky na revitalizaci vynaloženy hospodárně a občané se již v průběhu
příštího roku dočkají prvních hmatatelných
výsledků,“ objasňuje smysl dokumentu radní
pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). „Proto přijďte a vyjádřete

se k podobě a fungování veřejných prostranství
ve svém okolí,“ zve radní občany k účasti na
veřejných setkáních. (red)
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Festival HABROVKA slaví 15 let!

Své patnácté narozeniny oslaví festival
(2. – 3. června) skvělou hudbou, divadlem a zajímavým doprovodným programem v zahradě
kostela sv. Františka v Praze 4. Popřát přijedou
naši i evropští hudebníci a těšit se můžete
také na pestrý divadelní program, který bude
poprvé v historii festivalu zasvěcen cirkusu
a akrobatům. Sobotní dopoledne bude věnované
dětem – loutkovému divadlu, výtvarným dílnám
a workshopům s akrobaty. (red)

Změny v Pražské integrované dopravě

Občané mohou ovlivnit například budoucí
podobu prostranství u pankrácké pošty. 
Harmonogram jednání o generelu
podle lokalit
Starý Spořilov, Sídliště Spořilov - ZŠ Jižní
- 18. 5. od 18.00 hodin
Horní Krč, Pankrác, Budějovická, Pražského
povstání, Kačerov - ZŠ Plamínkové
- 24. 5. od 18.00 hodin
Braník, Podolí, Dvorce - ZŠ Nedvědovo nám.
- 29. 5. od 18.00 hodin
Hodkovičky, Sídliště Novodvorská, Dolní Krč,
Lhotka - KC Novodvorská - 8. 6. od 18.00 hodin
Nusle, Michle - Nuselská radnice
- 12. 6. od 18.00 hodin

Vyhlášen 8. ročník soutěže
o nejlepší provozovnu Prahy 4
Městská část Praha 4 vyhlásila pod záštitou zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání
Lukáše Zichy (STAN – Tučňák) již 8. ročník soutěže
Provozovna Prahy 4. Zapojit se do této soutěže
a nominovat své oblíbené favority může každý
z vás. Nominování mohou být fyzické nebo právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění
a mají provozovnu na území městské části Praha 4.
„I letos prošla soutěž nejednou změnou,“ uvedl
zástupce starosty Lukáš Zicha a pokračuje:
„Od předchozích ročníků došlo k zjednodušení
kategorií, kterých je nově 11. Lze třeba nominovat pekárnu, rehabilitační centrum, potraviny
nebo kadeřnictví.“ Hodnoticími kritérii je spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, odbornost a ochota personálu,
vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací,
vzhled provozovny nebo bezbariérový přístup
do provozovny. „Občané mohou svou oblíbenou

Krátce

provozovnu nominovat prostřednictvím webových stránek www.praha4.cz, a to až do 30. června 2017. Hlasování pro všechny navržené bude
probíhat přes letní prázdniny. Cílem celé soutěže
je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví
podnikatelé,“ dodává Lukáš Zicha. (red)
Seznam kategorií:
1. Pekárna
2. Potraviny
3. Restaurace
4. Kavárna a cukrárna
5. Řeznictví
6. Rehabilitace a masáže
7. Kadeřnictví a kosmetika
8. Sportovní centra
9. Kulturní zařízení
10. Ostatní činnost (neuvedená v bodech 1 až 5)
11. Podnikatel Prahy 4 (provozovna s největším
počtem hlasů)

Od soboty 29. dubna došlo v provozu Pražské
integrované dopravy (PID) k několika změnám.
U autobusových linek, zejména nočních, se
mění jejich číselné označení, a to na 901 - 915.
Důvodem je postupná integrace dalších oblastí
Středočeského kraje do PID. Kromě přečíslování
došlo k úpravám zkracující intervaly
na linkách metra a autobusů. Info na
www.praha4.cz či www.ropid.cz. (red)

Udržitelná architektura s Prahou 4

Zajímá vás architektura? Je pro vás důležitá zeleň
ve městě? Přijďte ve středu 31. května do historické
budovy Nuselské radnice na dopolední přednáškový program na téma: Udržitelná architektura se
zaměřením na adaptaci budov, přírodní materiály,
architekturu a zeleň. Začíná v 8.30 hodin. Odpoledne od 14.00 hodin si v parku Na Pankráci můžete
v rámci workshopu vyzkoušet například práci
s nepálenou hlínou. Tato akce MA21 je pořádána ve
spolupráci s Charitou ČR a SMO ČR v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj podpořeného
z prostředků České rozvojové agentury. Více informací na webu a Facebooku MČ Praha 4. (red)

Tři sestry oslaví v Braníku narozeniny

V areálu A-parku ledáren Braník se ve dnech 19.
a 20. května uskuteční hudební festival s názvem
„TŘI SESTRY 32 LET OPEN-AIR“. V pátek budou
zřejmě hlavním tahákem formace Visací zámek
či angličtí Sex Pistols Experience. V sobotu pak
slovenští Horkýže Slíže a narozeninoví oslavenci –
Tři sestry. Kromě hudby čeká na příchozí i dětský
koutek, úschovna kol, oddychová zóna s čajovnou
a hrací zóna. Chybět nebudou ani další občerstvovací místa včetně výčepů. Podrobnosti a detailní
program najdete na www.trisestryopenair.cz. (red)

Maraton se poběží v Podolí

V neděli 7. května se poběží již 23. ročník Volkswagen Maratonu Praha. Část trasy vede i ulicemi
městské části Praha 4. Uzavírka pro individuální
automobilovou dopravu se vztahuje na Vyšehradský tunel od 9.30 do 13.15 hod. a Podolské nábřeží
a oba směry po ulici Jeremenkova od 9.40 do
13.15 hod. Všechny dotčené komunikace se budou
otevírat postupně po proběhnutí posledního běžce,
nejpozději však do 13.15 hod. Po celé trase závodu
bude od sobotní půlnoci platit také zákaz zastavení,
překážející vozidla budou z trasy závodu z důvodu
bezpečnosti odtahována. Informace o dopravních
uzavírkách na www.runczech.com. (red)
www.praha4.cz

HISTORIE

Příběhy domů

Přestřelka s gestapáky v Čiklově ulici
podplukovníka Josefa Balabána. František Peltán bývá v historické
literatuře někdy označován jako „čtvrtý král“.

Dostaňte je živé!

Rozhodnutí Václava Morávka a Františka Peltána uniknout z pasti
spuštěním se z výšky 12–13 metrů (ze čtvrtého okna od země v pravé řadě
širokých oken) po tenkém lanku od vysílačky vyžadovalo velkou dávku
odvahy a obratnosti.

N

enápadný činžovní dům v Čiklově ulici, kolem kterého dnes
většina chodců projde bez povšimnutí, byl místem dramatického
střetnutí československých odbojářů s gestapem. V době nacistické okupace se tato ulice jmenovala Pod Terebkou a z domu
s dnešním číslem 1238/19 vysílala ilegální vysílačka odbojové skupiny,
která do naší historie vešla pod názvem Tři králové.
V úterý 13. května 1941 ve večerních hodinách zde byl po boji s komandem pražských gestapáků postřelen a zajat podplukovník Josef
Mašín (o této události jsme psali v souvislosti s podolským sanatoriem). Dvěma dalším odbojářům, štábnímu kapitánovi Václavu Morávkovi a četaři aspirantovi Františku Peltánovi, se podařil krkolomný
únik, když se spustili po tenkém uzemňovacím lanku vysílačky z výšky zhruba 12–13 metrů do zadního dvora činžovního domu. Jména
Josefa Mašína a Václava Morávka jsou navždy spojena se jménem

Po zatčení pplk. Josefa Balabána a dalších odbojářů museli Mašín
s Morávkem přemístit ilegální vysílačku Sparta II, která do té doby
vysílala z několika míst v Praze, právě do dnešní Čiklovy ulice. I když
si Mašín, Morávek a Peltán po zatýkací razii gestapa v řadách pražského odboje jistě uvědomovali nebezpečí dalšího vysílání, přišli do
pronajaté garsonky i v podvečer osudného 13. května 1941. Důvodem
riskantního vysílání do Londýna měly být závažné zprávy od agenta
A-54, Paula Thümmela.
Kolem sedmé hodiny večer zahájila trojice domluvené vysílání. Zhruba
po čtvrt hodině se však radiostanice Londýnu náhle odmlčela, byt byl
přepaden gestapem! To, co se tam před 76 lety odehrálo, je zaznamenáno
v několika dokumentech. Po válce o události vypovídal člen přepadového
komanda gestapa z ulice Pod Terebkou zatčený gestapák Willy Abendschön: „Tento byt byl přepaden, ale nebylo otevřeno. Podle otevření
dveřního kukátka se dalo soudit, že se někdo v bytě nachází. Sestoupili
jsme s třemi muži k poradě, čtvrtý muž zůstal stát v půli schodiště, aby
pozoroval shora byt, když náhle vystoupil z bytu velký muž v hubertusu
a ihned začal střílet na čtvrtého úředníka, který naň zavolal: ,Stát.‘ Tento
úředník byl ihned vyřazen střelnou ranou do břicha. Další úředník dostal
střelnou ránu do hlavy, která se dotkla lebky. Zprvu jsme vůbec nepoužili
zbraní, ale jako v jiných případech nám šlo o to, abychom muže dostali
živého. Během vzniklé rvačky spadli jsme všichni z malého schodiště
dolů, přičemž zatýkaný se zapletl nohou do zábradlí. Tím si zlomil
několikrát nohu v koleni. Přes toto zranění, které ho prakticky vyřazovalo
z boje, pokračoval v zápase pomocí druhé pistole, kterou měl u sebe. Aby
mu mohla být pistole vyrvána, byl poraněn lehkou dotykovou ranou na
zápěstí pravé ruky.“

Konce války se nedožili
Další osudy hlavních postav tohoto příběhu byly hrdinské i tragické.
Štábní kapitán Václav Morávek padl se zbraní v ruce v boji s nepřítelem
21. března 1942 u Prašného mostu v Dejvicích. Četař aspirant František
Peltán zemřel 20. července 1942 na následky zranění, utrpěného v přestřelce s pražským gestapem. Pplk. Josef Mašín, který svojí odvahou a velitelským jednáním umožnil svým druhům únik, byl po více než ročním
věznění popraven 30. června 1942 na kobyliské střelnici.
Dnes se ulice jmenuje po Aloisi Václavu Čiklovi, který se svojí rodinou,
manželkou a dvěma dcerami bydlel právě v ulici Pod Terebkou v domě,
který tehdy nesl číslo 17. Po atentátu na Reinharda Heydricha se podílel
na podpoře sedmi parašutistů ukrývajících se v kryptě chrámu sv. Cyrila
a Metoděje. Za tuto pomoc byl zatčen a spolu s dalšími duchovními pravoslavné církve odsouzen nacistickým soudem k trestu smrti a zastřelen
na kobyliské střelnici.
Pavel Pobříslo

Hrdinství připomene pamětní deska

Četař František
Peltán, kapitán in
memoriam
www.praha4.cz

Podplukovník Josef
Štábní kapitán Václav
Mašín, generálmajor in Morávek, brigádní
memoriam
generál in memoriam

Pro připomínku události z 13. května 1941 se rozhodla Společnost Václava
Morávka v Kolíně a pražský Spolek Pocta Mašínům ve spolupráci s městskou částí Praha 4 odhalit v pondělí 15. května od 15.00 hod. na domě č.
1238/19 pamětní desku s tímto textem:
Když kryl únik svých spolubojovníků, štábního kapitána Václava Morávka,
brigádního generála in memoriam, a radisty četaře Františka Peltána, kapitána in memoriam, byl v tomto domě, dne 13. května 1941, při razii gestapa,
raněn a zajat hrdina protinacistického odboje podplukovník Josef Mašín, generálmajor in memoriam. Po ročním věznění byl 30. června 1942 popraven
na střelnici v Praze Kobylisích.
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sport

Praha 4 vyhlásila nejlepší sportovce

Sportovní naděje Prahy 4 převzaly ocenění, za některé zaneprázdněné zaskočili trenéři.

Velkou premiéru slavila minulý měsíc sportovní
„čtyřka“. Na Party 4 Sport v KC Novodvorská, kde
oceněným sportovcům a dalším hostům zpívala
i Dara Rolins nebo Těžkej Pokondr, byli poprvé
vyhlášeni vítězové ankety Sportovec Prahy 4.
„Úroveň akce a její ohlas předčily naše očekávání,“ pochvaluje si Zdeněk Kovářík (ODS),
zástupce starosty MČ Praha 4, který ocenění
předával. „Na čtyřce máme obrovské množství
kvalitních sportovců a chceme je takto připomenout většímu počtu obyvatel naší městské části.
A také jim umožnit vzájemné setkání a posílit
tak pocit sounáležitosti s místem, kde žijí a provozují své aktivity,“ dodal.
„Přesně proto se mi anketa moc líbí a vítám takovou
aktivitu,“ ocenil akci i historicky první vítěz, Robert
Jůzek, 29letý fotbalový útočník Podolí, který dává
v 1. A třídě pravidelně dvacet gólů za sezonu. Bydlí
v Roztylech a pracuje jako lékař ortoped v Nemocnici Na Bulovce. Před časem působil na misi v Jordánsku, kde operoval syrské děti. A také reprezentoval na mistrovství světa lékařů v Barceloně. „Jsem
rád, že se takto podpoří amatérský sport, který je
tou zdraví nejprospěšnější aktivitou, protože mám
pocit, že děti jsou teď buď vrcholovými sportovci,
nebo nedělají nic,“ upozornil.

Výsledky ankety vzešly ve spolupráci s Pražskou tělovýchovnou unií z poctivých nominací
všech sportovních organizací sídlících na území
Prahy 4. Nejlepší z nich pak vybrala odborná
komise. V každé disciplíně byli čtyři nominovaní a komise vybrala jednoho, toho nejlepšího
trenéra, sportovce a sportovkyni a družstvo.
Pouze mezi sportovními nadějemi bylo oceněno
deset mladých sportovců napříč odvětvími i disciplínami bez určení pořadí. Počkejte pár let,
kdo z nich tady přebere hlavní trofej… (red)

Výsledky ankety Sportovec
roku 2016 Prahy 4
Trenér roku: Jakub Skřídlovský, plážový
volejbal. Sportovec roku: Robert Jůzek, fotbal.
Sportovkyně roku: Dagmar Skřivanová, radiový
orientační běh. Družstvo roku: vodní pólistky
Stepp Praha. Naděje roku: Oldřich Duchoň (ročník 2002) hokej, Lucie Keblová (2000) jachting,
Gabriel Mahler (2000) veslování, Kateřina Minksová (2002) moderní gymnastika, Jakub Nicod
(2004) tenis, Tereza Novotná (1999) softbal,
David Smetivý (2004) fotbal, Anna Sobotková
(2000) radiový orientační běh, Prokop Sojka

Přijďte si s dětmi užít závody na kole
Hledáte program, kterým byste se svými dětmi vyplnili jarní a letní víkendy? Jste sportovně založení? Potom vyzkoušejte některý ze závodů Bikeclinic Cup nebo rovnou celý závodní seriál.
Seriál Bikeclinic Cup je tvořen šesti unikátními cyklistickými závody, kterých se mohou zúčastnit
děti všech věkových kategorií. Tratě jsou přizpůsobené věku a schopnosti závodníků, takže si tu
své síly mohou poměřit jak úplně malé děti na odrážedlech, tak i zdatní náctiletí cyklisté. Bezpečné startovací i cílové prostory, profesionální organizace i vynikající zázemí, to jsou důvody, proč
v předchozích sezónách startovalo v závodech víc než 6 000 dětí. Všechny závody jsou situovány
do Prahy a nejbližšího okolí. Na jednotlivé závody nebo na celý seriál se můžete registrovat na
stránkách www.bikeclinic-cup.cz. Závodníci s trvalým bydlištěm v městské části Praha 4 získávají
zvýhodněné startovné na druhý závodní den. (red)
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Část výtěžku z akce věnovala MČ Praha 4 nevidomému sportovci Ivo Budilovi, za kterého
šek převzal jeho syn Daniel doprovázený
vodicí fenkou Runou. Ivo Budil je bývalý člen
reprezentace v goalballu, účastnil se paralympiády v Atlantě, věnuje se tandemové cyklistice, absolvoval například několik dálkových
etapových jízd – do Říma, na Krym, do Espoo
ve Finsku, a dále běhu a běžeckému lyžování.

(1999) vodní pólo, Petr Vávra (2003) cyklistika.
Medailonky nominovaných naleznete na
www.ptupraha.cz a kompletní fotogalerii na
www.praha4.cz.
Čtyřka sportuje
Ve čtvrtek 11. května se ve sportovní hale na
Děkance utkají děti základních škol MČP4
v již tradiční sportovní soutěži Olympijský
odznak - OVOV pod názvem „Čtyřka sportuje“. (red)
Dračí lodě na Vltavě
V sobotu 13. května se zástupci MČ Praha 4
zúčastní charitativního závodu dračích lodí
v areálu Žlutých lázní. (red)
www.praha4.cz

volný čas

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

2. út 19.00 Manželské vraždění - komedie
3. st 19.00 Poslední aristokratka - komedie
5. pá 19.00 Generálka - komedie
10. st 19.00 Poslední aristokratka - komedie
11. čt 19.00 Už je tady zas! - tragikomedie
12. pá 19.00 Takový žertík - komedie
15. po 19.00 Zahraj to znovu, Same
		- komedie
16. út 19.00 Poslední aristokratka - komedie
17. st 19.00 Poslední aristokratka - komedie
18. čt 19.00 Tři v tom - komedie
19. pá 19.00 Paní plukovníková - komedie
22. po 19.00 Manželské vraždění - komedie
23. út 19.00 Shylock - tragikomedie
24. st 19.00 Už je tady zas! -tragikomedie
25. čt 19.00 Už je tady zas! - zadáno
26. pá 19.00 Dědicové - komedie
28. ne 19.00 Generálka - komedie
29. po 19.00 Paní plukovníková - komedie

Branické
divadlo

Branická 411/63, Braník
E-mail: info@branickedivadlo.eu
POKLADNA DIVADLA:
PONDĚLÍ – PÁTEK 15.00 – 19.00 h.
SO+NE VŽDY HODINU PŘED
PŘEDSTAVENÍM
Telefon: +420 244 461 397
čt 4. 19.30
pá 5. 19.30
		
út 9. 19.30
st 10. 19.30
ne 14. 15.00
čt 18. 19.30
		
po 22. 19.30
út 23. 19.30
st 24. 19.30
čt 25. 19.30
pá 26. 19.30
		
po 29. 19.30
út 30. 18.00
st 31. 19.30

Běž za svou ženou
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Dva nahatý chlapi
Žena vlčí mák
Káťa a Škubánek
Dvě facky a pohřeb
aneb Luděk Sobota ještě žije
Hledání ztraceného ráje
Třetí do páru
Třetí do páru
Frída Kahlo - kabaret života
Na správné adrese
aneb Holky z inzerátu
Dva nahatý chlapi
Drum circle
Zázračné cvičení

Tempo zve malé fotbalisty
a fotbalistky

Fotbalový klub FC Tempo Praha
z pomezí Lhotky a Modřan pořádá
9. a 15. května již 15. ročník akce
Tempo v tempu určené pro děti
od čtyř do dvanácti let. Koná se
na hřišti FC Tempo Praha v ulici
Ve Lhotce v obou dnech od
16.00 hodin. (red)
www.praha4.cz

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

1. po 18.00 Iva Svobodová: V různém tempu
		
– vernisáž kreseb
2. út 19.00 ...kam až se dá v Jižní Americe dojet
		autem? ...a trabantem? – přednáška
		s Danem Přibáněm
3. st 19.30 Bába z ledu - kinokavárna
9. út 19.00 Bengt Ahlforst: Popel a pálenka;
		Paní plukovníková - ZUŠ Modřany
10. st 19.30 Mžitky - kinokavárna
11. čt 19.00 Linka důvěry – ZUŠ Modřany
15. po 19.30 Milostný trojúhelník - herecko-psycho		
logický balanc M. Zbrožka, P. Lišky
		a J. Poláška.
16. út 19.30 Výběr z Besídek - sklizeň nejlepších
		
plodů posledních let
17. st 19.30 Výběr z Besídek
18. čt 19.30 Mlýny - kultovní představení
		
a nejúspěšnější drama divadla Sklep
		všech dob
22. po 18.00 Petr Hilský - vernisáž
23. út 19.30 Vlna zločinnosti na zámku Blandings
		
- Divadlo Pátečníci
24. st 19.30 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
		- kinokavárna
25. čt 19.30 Besídka 2017 - tradiční představení
		divadla Sklep
28. ne 19.30 Parta Hic znovu zasahuje
		
- satira Luboše Baláka
29. po 20.00 Bardolino koncert
30. út 20.00 Chrám pod Nebesy
		- Divadlo Do propasti kosti
31. st 19.30 Klient - kinokavárna

Trad iční lout kové d ivad lo

„Kamenná“ sezóna Zvonečku
končí, venku už je krásně a tak
nás od teď můžete vidět na
zájezdech. Pro více informací
sledujte naše webové stránky
nebo facebook.
Děkujeme všem divákům za
přízeň a podporu v letošním
roce a těšíme se na Vás opět
v září na naší domovské scéně
v KC Novodvorská. A abychom
nezapomněli – příští rok nám
bude 50. takže to bude velké.
Těšte se spolu s námi, přejeme
krásné jarní a letní dny a od
září opět na viděnou u nás ve
Zvonečku!
WWW.ZVONECEK.INFO

FACEBOOK.COM/DIVADLO.ZVONECEK

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

Komorní Fidlovačka

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

2. út
3. st
4. čt
4. čt
5. pá
6. so
9. út
10. st
11. čt
16. út
17. st
18. čt
19. pá
20. so
21. ne
23. út
24. st
25. čt
26. pá
27. so
29. po
30. út
31. st

19.30
19.30
10.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30

Až naprší a uschne
Sen noci svatojánské
Sen noci svatojánské
Magor
Famílie
Sugar
Eva tropí hlouposti
Famílie - ZADANÉ
Famílie
Sugar
Eva tropí hlouposti
Famílie
Magor
Dohazovačka
Babička
Techtle mechtle
Sugar
Sugar
Jeptišky
Eva tropí hlouposti
Dohazovačka
Až naprší a uschne
Sen noci svatojánské

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

3. st 19.30
4. čt 19.30
5. pá 19.30
11. čt 19.30
12. pá 19.30
15. po 19.30
		
16. út 19.30
19. pá 19.30
23. út 19.30
24. st 19.30
27. so 19.30
31. st 19.30

Můj báječný rozvod
Tři holky jako květ
Třetí prst na levé ruce
Umění vraždy
Nejlepší kamarádky
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
– OBNOVENÁ PREMIÉRA
Třetí prst na levé ruce
Tři holky jako květ
Můj báječný rozvod
Třetí prst na levé ruce
Pět ve stejných šatech
Můj báječný rozvod

Divadlo
Bez Hranic

Křesomyslova 14, Praha 4,
rezervace@divadlobezhranic.cz
tel. rezervace 607 088 273
Út 2. 19.30
St 3. 19.30
		
St 10. 19.30
		
So 13. 19.30
		
St 17. 19.30
		
Čt 18. 19.30
		
Pá 19. 19.30
		
Po 22. 19.30
		
Čt 25. 19.30
		
Ne 28. 19.30
		

Ucho - divadlo Komorní Svět
Případ zborcené páteře
- divadlo Komorní Svět
Racajda (Tonka Šibenice)
- divadlo Bez Hranic
Na Vánoce budu gay...!
- divadlo Bez Hranic
Ani o den dýl !
- divadlo MIRAON
Mandragora
- divadlo Bez Hranic
Sráči a hráči
- divadlo Maškara
Ucho
- divadlo Komorní Svět
Když se zhasne
- divadlo Komorní Svět
Sluha dvou pánů
- divadlo Bez Hranic

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4–Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro
seniory · Půjčovna kompenzačních pomůcek
Nezisková organizace Domov Sue Ryder pomáhá
seniorům a jejich rodinám ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.
Poradenství · Osobní asistence · Domov pro seniory
· Půjčovna kompenzačních pomůcek
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí.
St 10. 18.00 – 22.30 hod. NOC LITERATURY
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Letošní čtení probíhá
v Nuslích. Probíhají paralelně na 19 místech, ukázky
se opakují vždy v půlhodinových intervalech až do
22.30 h. Návštěvníci si sami volí pořadí míst, která
během večera navštíví. Úryvky interpretují známé
(nejen) herecké osobnosti. Kaple v Domově Sue
Ryder, www.nocliteratury.cz.
Po 15. a 29. 15.00 – 18.00 hod. KOTY SWING
BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
Út 16. 9.30 – 22.00 hod. RYDER´s BAZAR
Módní bazar, kde si můžete nakoupit zajímavé a originální oblečení, doplňky, dárkové předměty za báječné ceny! Své modely věnovaly i přední návrhářky.
Svým nákupem podpoříte péči o seniory v Sue
Ryder. Nově v kavárně ČSOB Inspirace,
Jungmannovo náměstí 767/6, Praha 1.
Út 23. 10.00 – 18.00 hod. BAZAR
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Přijďte si koupit téměř nové kompenzační pomůcky
nebo jejich části za výhodné ceny. Můžete se také
poradit s týmem našich fyzioterapeutů, jak je správně používat. Galerie Sue Ryder.
St 24. 11.00 – 18.00 hod. SPECIALITY Z CHŘESTU
Přijďte ochutnat chřest připravený tradičními i neobvyklými způsoby do restaurace Michelský dvůr.

Centrum
Elpida
Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory.

St 17. 5. 14.15–15.45 hod.
Svatojakubská pouť. Je to pro mě? praktické rady a zážitky člověka, který
šel tuto pouť již dvakrát.
Po 22. 5. 14.00–17.00 hod.
Windows 10 - nahuštěný průvodce
po hlavních změnách nového systému Windows 10.
Čt 25. 5. 14.15–15.45 hod.
Tajemná řeč obrazů - každá přednáška z nového cyklu vás seznámí
s dílem jedné z nejvýznamnějších
osobností dějin umění.
St 31. 5. 11.30–12.30 hod.
S tabletem na cestách - tablet
je skvělý pomocník při cestování.
Poradíme, jak využít jeho možnosti
maximálně.
Centrum Elpida, Na Strži 40 (hned u pošty)
Informace o kurzech: www.elpida.cz,
tel.: 272 701 335.
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Senioři
Společenská rubrika
Kamennou svatbu, tedy neuvěřitelných 65 let
nebo 23 740 dní společné cesty životem, oslavili
12. dubna manželé Baldovi z Krče. K přání celé
rodiny dalších spokojených let ve zdraví a klidu
se ráda připojila i radnice Prahy 4.

Hned po prvním
letošním jarním
dnu rozšířil
„Klub stoletých“
v Praze 4 Václav
Červenka ze
starého Spořilova. Jubilantovi
k tříciferným
narozeninám
kromě rodiny přišla popřát i radnice Prahy 4.
Bývalému aktivnímu sportovci a vysokoškolskému pedagogovi je velkou oporou jeho manželka
Ludmila, která pro oba plánuje ještě dlouhou
společnou budoucnost.
S horou kytic a dárků,
s přípitkem a se skvostným dortem oslavila
100. narozeniny na
sklonku března Marie
Krausová z Nuslí.
K početnému zástupu
gratulantů včele s triem
synů, se ráda připojila
i radnice Prahy 4 s přáním pevného zdraví.
Všem jubilantům popřála hodně zdraví a spokojenosti zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice/Zelení).
Dne 27. května
oslaví 90. narozeniny
Břetislav Bednář
z Pankráce.
Milý dědečku,
přejeme Ti k významným narozeninám hodně
štěstí, zdraví, ať tu
s námi stále jseš
a rozdáváš úsměv
o sto šest. A také spokojenost, té není nikdy
dost, užij si jí nyní s láskou od nás všech. Přejí
pravnoučátka, vnoučata, synové a milující
manželka Květa.
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Zemřel čestný občan Prahy 4 Augustin Bubník
Ve věku 88 let zemřel 18. dubna po delší nemoci někdejší vynikající hokejový útočník a čestný občan Prahy 4 Augustin Bubník,
mistr světa z roku 1949 a člen Síně slávy českého hokeje.
V dresu LTC Praha získal pět extraligových titulů, zlatou medaili
na MS získal v roce 1949 ve Stockholmu. O rok dříve se podílel
na zisku stříbra na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici.
V roce 1950 byl se spoluhráči odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu k trestu odnětí svobody na 14 let. Po pěti letech za
mřížemi (z nichž tři a půl strávili v jáchymovském koncentráku)
byli hráči v roce 1955 propuštěni a v roce 1968 rehabilitováni.
„Ztrácíme člověka, který byl sportovním i občanským vzorem
několika generací,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/
Zelení). „Vynikajícího sportovce, kterého nezlomil komunistický žalář ani zranění páteře, které ukončilo jeho kariéru hráče,
moudrého člověka, se kterým jsem měl možnost spolupracovat v zastupitelstvu naší městské části.
I jako hokejový trenér dosáhl značných úspěchů, dokonce i v mezinárodním měřítku, například
významně pozvedl finský hokej, kde koučoval koncem šedesátých let,“ dodal.
„V osobě pana Bubníka přichází Praha 4 o sportovce a trenéra tělem i duší, kterému se po světovém úspěchu v roce 1949 a olympijském stříbře o rok dříve dokázal komunistický režim odvděčit
jen vězením. Věřím, že rok 1989 pro něj byl ještě větší satisfakcí než rehabilitace v roce 1968, což
ostatně dokazoval i svou osobní angažovaností ve veřejném životě, a to nejen v zastupitelstvu naší
městské části, ale i v Poslanecké sněmovně,“ uvedl zastupitel Pavel Caldr (bez PP).
Po listopadu 1989 se Augustin Bubník politicky angažoval, v letech 1998 až 2002 byl poslancem
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODS a členem Zastupitelstva MČ Praha 4. V roce 2002 byl
oceněn prezidentem republiky medailí Za zásluhy II. stupně. (red)

TIME outDOOR 2017
– přijďte si zacvičit pod širým nebem!
Cvičení v přírodě Time out Door bude probíhat celkem 15x od 17. května
do 13. září, a to vždy ve středu dopoledne od 9.00 h. a vpodvečer od
18.00 h. Akce, kterou zajišťuje MČ Praha 4 už devátým rokem, je pro veřejnost ZDARMA. Jedná se o cvičení pro všechny generace v rámci podpory
zdravého životního stylu a mezigeneračního setkávání občanů s trvalým
pobytem na území městské části Praha 4. Cvičení povede opět MgA. Vlasta
Pechová, jíž budou asistovat její pokročilí žáci. Účastníkům budou poskytnuty i výukové materiály. Na cvičení se není třeba přihlašovat předem.
Místo cvičení: Park Na Pankráci, Praha 4
Obě středeční cvičení probíhají opět v parku Na Pankráci, kam se dostanete ze stanice metra C Pankrác. Cvičit se bude naproti kavárně „Café Na půl cesty“. Místo cvičení bude vyznačeno vlajkou.
Kdy se cvičí
Středa 9.00–10.30 h. senioři a ti méně tělesně zdatní
Ranní cvičení obsahuje cviky pro zdraví, jemné protažení, energizující cvičení I t’in t’ing, prvky Chi
kung a Taiji. Je určeno pro starší věkové generace či pro maminky na MD/RD, důraz je kladen na
rozvoj koordinace a ozdravné principy cvičení.
Středa 18.00–19.30 h. mladší a střední generace
Ve večerním cvičení se rozcvičíte a jemně protáhnete. Poté se budete věnovat dechovému cvičení
I t’in t’ing a základům Taiji. Ukážete si i dynamičtější cvičení ve dvojicích a cvičitelka představí Taiji
jako cvičení pro zdraví i jako bojové umění. (red)
Rozpis cvičení:
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
17. 5.
7. 6.
5. 7. se necvičí
2. 8.
6. 9.
24. 5.
14. 6.
12. 7.
9. 8.
13. 9.
31. 5.
21. 6.
19. 7. se necvičí
16. 8.
28. 6.
26. 7.
23. 8. se necvičí
30. 8.
Další info:
Cvičitelka (či její zástupce) je na místě vždy. V případě špatného počasí určí, zda se cvičení bude
konat, či nikoli. Cvičení je na vlastní odpovědnost. O vážných zdravotních omezeních je nutné
cvičitelku informovat. Za případné ztráty osobních věcí v průběhu cvičení organizátor ani cvičitelka
nenesou žádnou odpovědnost. Odkazy: http://www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma/
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
květen 2017

Komentovaná prohlídka pivovarského muzea v budově pivovaru
U Fleků

4. 5. od 10.00 h, sraz
je před vchodem
pivovaru U Fleků,
Křemencova 11
9. 5. od 10.00 h., sraz
u Betlémské kaple

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 24. 4.; 15 míst;
vstupné senioři 100 Kč/os.

Nový cyklus 4 procházek Prahou:
Pražská náměstí – 1. Betlémské
náměstí
„Neseďte doma, pojďte za námi“ (IV.) 11. 5. od 14.00 h.,
„Májová veselice“ - společenské
KC Novodvorská
setkání s hudbou a tancem

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od středy 3. 5.;
35 míst
výdej vstupenek 25. 4. od
8.00 do 8.30 h., přepážka č. 34,
přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška - 150 míst
Dendrologická zahrada Průhonice 16. 5. od 10.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
– procházka s průvodcem
sraz u hlavního vcho- 800 100 128 od středy 10. 5.;
du (pokladny) – bus 35 míst; vstupné 70 Kč;
z Opatova 385, 363,
od 65 let vstupné 35 Kč
328 zast. Čestlice
Vrtbovská zahrada – jedna
18. 5. od 10.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
z nejkrásnějších barokních zahrad
sraz před objektem, 800 100 128 od středy 10. 5.;
v Praze – procházka s průvodcem
Karmelitská 25
35 míst
Nová výstava „Námluvy“ v Ná23. 5. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
rodopisném muzeu Letohrádek
před muzeem, Kinské- 800 100 128 od 15. 5.; 30 míst;
Kinských – komentovaná prohlídka ho zahrada 97, P5
poplatek 40 Kč/os.
Nový cyklus Literární toulky
23. 5. od 14.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
Prahou – 2. část Jan Neruda a jeho sraz v Nerudově ul.
800 100 128 od 15. 5.; 35 míst
Malá Strana
před domem U Dvou
slunců
Nový cyklus 4 procházek Prahou:
25. 5. od 14.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
Pražská náměstí – 2. Loretánské
na stan. tram. č. 22
800 100 128 od 22. 5.; 35 míst;
náměstí
Pohořelec
poplatek 50 Kč
Slavín a Vyšehradský hřbitov
30. 5. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
– procházka s výkladem žáků ZŠ
před bazilikou Petra
800 100 128 od 22. 5.; 35 míst
Křesomyslova
a Pavla na Vyšehradě
Turnaj v minigolfu – pro seniory
30. 5. od 13.00 h.,
přihlášky na bezpl. linku
(možno i s vnoučaty)
sraz Nad Lesním
800 100 128 od 22. 5.; 30 míst
divadlem, Sídliště
Novodvorská
červen 2017

Barrandovské skály (Praha 5)
geologická exkurze s Lesy hl.m.
Praha\ – nenáročná trasa 2 km délka trvání cca 3 hod.
Botanická zahrada Troja – prohlídka s průvodcem

1. 6. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
na autobusové za800 100 128 od 22.5.; 35
stávce Malá Chuchle míst; poplatek 50 Kč/os.
1. 6. od 11.30 h.,
sraz u pokladny Jih
(nejblíže ZOO)

přihlášky na bezpl. linku 800
100 128 od 22.5.; 25 míst;
zvýhodněné vstupné 45 Kč,
od 70 let 10 Kč
Výlet naboso - návrat cca v 15-16 h; 6. 6. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
celkem cca 7 km; přiměřená fyzická u konečné tramvají
800 100 128 od 29. 5.;
kondice
Divoká Šárka (louka 50 míst; poplatek 50 Kč
vedle McDonalds)
Malostranský hřbitov – prohlídka 6. 6 od 14.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku 800
s průvodcem
u kostela Nejsvětější 100 128 od 29. 5.; 35 míst
trojice
Zámecký areál Ctěnice – prohlídka 8. 6. od 14.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
s průvodcem
u zámku, Bohdaneč- 800 100 128 od 29. 5.; 35
ská 259/1 Praha 9-Vi- míst; vstupné 100 Kč; od 65
noř; (metro C Letňany, let jen 50 Kč
bus 185 Ctěnice)

www.praha4.cz

Společenská rubrika
Dne 12. 5. oslaví
90. narozeniny
Ludmila Glozarová ze Spořilova.
K tomuto krásnému
jubileu Ti, naše milá
maminko a babičko,
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví,
elánu, a aby Tě
neopouštěla radost ze života. Přejí dcera Lucie
a vnoučata Michaela a Michal.

Krátce
Bosý výlet do Divoké Šárky
Odložte na výletě své nepřirozené a zdravotně
závadné boty a s nimi i stud. Vyzkoušejte novou
formu zdravé, pohodové a zajímavé turistiky – turistiku naboso, a využijte k ní své nohy, 6 milionů
let vyvíjené mistrovské dílo evoluce. Odnesete
si mnoho poznatků a zážitků… a boty v ruce.
Kdy a kde: úterý 6. června, start / cíl louka cca
20 m severovýchodně (naproti) od restaurace
McDonalds, na konečné tramvaje Divoká Šárka,
Praha 6. Start hromadného výletu v 10.00 h.,
návrat cca v 15.00–16.00 h. Celkem cca
7 km. U účastníků se očekává přiměřená fyzická
kondice, bude se chodit i mimo zpevněné cesty
a budou se překonávat i nějaké výškové rozdíly.
Výlet však lze kdykoli zkrátit či usnadnit – dle
dohody na místě. Bosý skupinový výlet povede
zkušený instruktor, který zajistí též průběžný
výklad. Cena: 50 Kč/osoba. Přihlášky přijímány
na lince 800 100 128 od 29. 5. (red)

Poměřte síly v minigolfu
MČ Praha 4 nabízí tradičně každý rok svým seniorům (od 63 let) turnaj
v minigolfu v SK Tempo
Praha, Nad Lesním divadlem, Praha 4. Letos je
turnaj naplánován na 30. května od 13.00 hodin
a senioři si s sebou mohou vzít i vnoučata.
„Přijďte si zahrát a pobavit se, k dispozici budou
i trenéři a na vítěze čekají odměny,“ zve zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/Zelení).
Přihlášky na lince 800 100 128 od 22. 5. (red)

Prohlídka zámku Ctěnice
Pojďte s námi objevit krásu málo známého
zámku Ctěnice na severním okraji Prahy.
Jedinečný zámecký a hospodářský areál má
středověký původ, postupně byl upravován
do renesanční a později i do barokní podoby.
Součástí je i nádherný zámecký park. Zhlédnete expozici o  historii ctěnického panství
od nejstarších dob až do současnosti, dále se
dozvíte o dějinách obce Vinoř sahajících až
do pravěku a budete moci obdivovat kovářské
a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního
města Prahy. Prohlídka se koná ve čtvrtek
8. 6. od 10.00 h., sraz před vchodem do zámku,
snížené vstupné 50 Kč. Telefonické přihlášení
na lince 800 100 128 od 29. 5. (red)
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Inzerce

NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÁ SLAVNOST V ČR
VÍCE NEŽ 1�000 EXPONÁTŮ
HLAVNÍ TÉMA 4. ROČNÍKU:

ITALSKÝ DESIGN – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VOZY A MOTOCYKLY

AUTOSALON
MOTOSALON
PŘEHLÍDKA MOTORSPORTU A KLUBŮ
EXHIBIČNÍ JÍZDY
DĚTSKÁ ZÓNA
ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

SC-370641/07

BIG JOHN
nekácejte,
přesazujte
PŘESAZOVAČ VZROSTLÝCH STROMŮ

obvod kmene
až 97 cm

+420 602 622 856

www.covenant.cz
SC-370591/03

SC-351798/09

Stepan-Mollay_44x30 5.2.2014 11:

BALKAP, s.r.o.

SC-332421/02

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Malířství
Lakýrnictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34

+M
a Š

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

23 let jsme tu s Vámi

inzerce

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
Vagenknecht_44x30
5.2.2014 10:56
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927

SC-362702/05

SC-362669/05

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/02

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

Tel.: 777 948 025 • Rychle • levně • kvalitně
SC-370241/07

SC- 362727/05

SC-362719/05

DEN ZDRAVÍ
10. KVĚTNA 14:0017:00
Moderované odpoledne
v duchu „pečujte o své
zdraví“

SC-362703/05

Tomáš Munzar

SC-370349/03

Instalatér

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE
SC-370217/03

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

Otevřen 1. specializovaný obchod na nejkvalitnější prachové
peřiny a polštáře italské značky DaunenStep v Praze,
v nákupním centru Novodvorská Plaza.
V nabídce máme kompletní nabídku přírodních materiálů prachové peří, vlnu, lyocel, které jsou pro Váš spánek to nejlepší.
Otevřeno denně 9-21 hod.
www.interier24.com

SC-362725/05

SC-370752/01

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ,

VÝROBA KUCHYNĚ A NÁBYTKU.

KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.
Tel.: 777 317 278
SC-370322/03

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Hana Žížalová
SC-362610/05

Bezpečnostní třída RC2 až RC3. Ocelové
žebrování. Akustická izolace až 46db.
Až 14-ti bodový systém zamykaní.
Od 14 590,-. Cena včetně zárubně,
SC- 362722/05

ODHADY NEMOVITOSTÍ
Ing. Šárka Stuchlíková-soudní znalec
tel.: 602 581 122

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-370144/04

PROGRAM
NA KVĚTEN
2. 5. Perníková pohádka
9. 5. Perníková pohádka II.
16. 5. Maminčin svátek
23. 5. Pyšná princezna
30. 5. Zvířátka na dvorečku

Tel.: 724 006 275
Zde může být i Váš
inzerát. Volejte
tel.: 777 114 473

KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16 HODIN V PRVNÍM
PATŘE CENTRA.

Navštivte naši prodejnu!

Do konce března 500 Kč sleva
po předložení tohoto inzerátu.
www.bpdveře.cz, tel.: 736 724 790
Žateckých 1082/9, Praha 4.
SC-370020/04

BABYBAZAR
20. KVĚTNA 10:00–12:00
Navštivte nás v prvním
patře a nakupte za
příjemné ceny vše, co
vaše děti potřebují.

Praha 4
Michelská 1005/29
602 406 106
241 433 739
SC-370148/04

Malování od 20,- Kč m2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-370535/02

2

DĚTSKÝ DEN
4. ČERVNA 14:00–18:00
Zábavný program
se spoustou soutěží
o ceny.

SC-370029/04

servis
Krátce
IC Štúrova uzavřeno

Informační centrum je od 24. dubna uzavřeno.
Občané mohou využívat služeb nejbližšího
infocentra, které je na adrese Jílovská 1148/14,
Praha 4 nebo blízké pošty. (red)

Nabídka práce
MŠ Jitřní, Praha 4, přijme od 28. srpna kvalifikovanou, spolehlivou a milou paní učitelku na
celý úvazek. Nabídky s životopisem zasílejte na
e-mail: msjitrni@volny.cz, info 736 487 401.
ZŠ Na Planině 1393 hledá kuchař/ku a vedoucí
kuchařku na HPP do školní jídelny. Pracovní doba
Po–Pá 6.00 – 14.30 hod., nástup možný po dohodě
– podzim 2017. Požadavky: vyučení v oboru nebo
zaučení, praxe ve školní jídelně výhodou. Informace na tel:. 220 104 428, 607 24 55 28.

Co, kdy a kde
Nuselská radnice: v úterý 2. května vystoupí
Itamar Borochov Quartet (Izrael/USA) a následující úterý 9. května se představí Allan Harris
Band (USA). Koncerty začínají vždy v 19.30
hod., akce se uskuteční pod záštitou zástupce
starosty Zdeňka Kováříka (ODS).
RC Rybička (Stallichova 514/2): pátek
26. května Letní minitrhy a výtvarka. Současně
bude volná herna pro děti a drobné občerstvení.
Vstupné 50 Kč. Info na www.mcrybicka.com.
nebo FB Rodinný klub Rybička.
Park Grébovka (Havlíčkovy sady): sobota 13. května od 10.00 hod. Women for Women Den rodiny.
Den plný her, umělců a zábavy pro děti a rodiče,
který pořádá WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Zvukové lázně Dajána (Doudlebská 4): víkend
13. – 14. května Léčivé tóny. Muzikoterapeuté
Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními,
harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Info
na www.dajanapraha.cz nebo tel.: 608 820 930.
Ulice Nad Lesním divadlem: sobota 27. května
(9.00 – 11.00 hod.) Pohádkový les. Trasa se zajímavým program pro děti a jejich rodiče. Pořádá
skautské středisko Ostříž, info na www.ostriz.com.
Areál TJ Orion (U Ledáren 48): čtvrtek 1. června
od 16.00 hod. Den dětí u koní. Uvidíte tréninky
voltiže, pohladíte si koníky, něco se o nich dozvíte, a kdo se nebude bát, může se i svézt!
Hala TJ Pankrác (Lomnického 1): víkend
20. – 21. května prodejní výstava Ezotera. Otevřeno v sobotu od 10.00 do 19.00 hod., v neděli
od 10.00 do 18.00 hod. Vstup volný.
MC Balónek (Ke Kamýku 686/2): středa 24. května (10.00 – 12.00 hod.) Závody odrážedel a odstrkovadel. Pro děti cca 2 – 4 roky. Akce proběhne
na zahradě MC, každý závodník bude odměněn.
Zápis do 21. 5. na e-mailu: mcbalonekpraha@
seznam.cz. Info na www.mcbalonek.cz a FB.
Klub zdraví Lhotka (Zálesí 50): neděle 21.- čtvrtek 25. května (19.00 – 20.00 hod.). Za 5 dní nekuřák. Pět setkání pro ty, kteří chtějí nad cigaretou
zvítězit. Kurz povede: MUDr. Milan Moskala, Institut pro zdraví a rodinu. Rezervace: 733 761 059,
www.zivotazdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
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Uspěje český baseball?

Evropské poháry se po roce opět vrací na česká hřiště. Druhý nejvyšší pohár CEB CUP se uskuteční
v Praze v Krči a v Brně. Český baseball budou reprezentovat hned dva zástupci, mistrovští Draci Brno
a vítězové poháru pražští Eagles. Hlavním cílem je získat pro českou republiku místo v Champions
Cupu. V osmičlenné konkurenci patří české celky k adeptům na postup do vyřazovacích bojů. V pražské
skupině, která se odehraje v Eagles Parku, se kromě domácích představí francouzský vicemistr Templiers
Senart, chorvatský Karlovac a ukrajinská Biotechkomanda. Do semifinále by podle papírových předpokladů měly postoupit oba české týmy, francouzští Templiers Senart a Therwyl Flyers, ale stát se může
cokoli. Podaří se českému mužstvu vrátit opět do elitní skupiny? Vše se dozvíme v druhém červnovém
týdnu. Finálový duel se odehraje na Městském baseballovém stadionu v Brně 11. června. (red)

Branickou Třešňovku zdobí nové stromky
Ekocentrum Podhoubí vysadilo v březnu 16 mladých třešní v branické Třešňovce. Dobrovolníci
pomohli při přípravných pracích a adoptivní rodiče si nové stromky sami zasadili, dali jim jména
a někteří o ně budou i dále pečovat. Kdo se nemohl výsadby zúčastnit, ať se určitě zajde do třešňovky pokochat třeba při jarních procházkách.
Touto poslední fází výsadby byl zakončen projekt „Obnova sadu pod Jiráskovou čtvrtí“. Ekocentrum
Podhoubí oceňuje pomoc všech, kteří se v průběhu obnovy sadu zapojili a pomohli dát třešňovce
nynější podobu. Ekocentrum Podhoubí bude o sad nadále pečovat a ani v tomto roce nebudou chybět další sousedská setkání. Podrobnosti sledujte na www.podhoubí.cz (red)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – květen
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Jivenská x Adamovská
Ctiradova x Mečislavova
Zálesí x Sulická
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)

02
02
02
03
03
03
03
04
04
04

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

U Pernštejnských x Družstevní
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Vavřenova
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
K Výzkumným ústavům
Pod Dálnicí č. 1
Valtínovská x Hornokrčská
Pod Višňovkou
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Pekárenská x Prostřední
Michelská x U Michelského mlýna
Vrbova (u garáží)
Lopatecká x Doudova

05
05
05
05
05
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12

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

Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Žilinská
Kotorská (u jeslí)
Herálecká I. x Pacovská
Boleslavova x Božetěchova
Nad Lesním div. x Němčická
Pod Krčským lesem x Ružinovská
Vzdušná x Na Rovinách

12
15
15
15
16
16
16
17

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 hodina

Klánova x U Vodotoku
Podolská x K Vysoké cestě
Plamínkové (u garáží)
Jiskrova x Na Mlejnku
Podolská x U Vápenné skály
U Habrovky x U Krč. vodárny
Kamenitá
Branická x K Ryšánce
Jílovská (u Alberta)
Na Květnici - u stanoviště
tříděného odpadu
Sdružení x Nad Studánkou
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
Horáčkova x Bartákova
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

17
17
18
18
18
19
19
19
19
22

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
29
29

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

29
30
30
30
30
31
31
31

16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

www.praha4.cz

servis

Sběr nebezpečného odpadu

Vítání nových občánků
V březnu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem (Trojkoalice/Zelení) noví občánci Prahy 4.
Děkujeme za krásná vystoupení mateřské škole
Voráčovská.
Ve středu 1. března byli přivítáni: Bruno
Maňák, Ella Křehlíková, Tomáš Hanzelín, Laura
Kadrnková, Richard Kadrnka, Viktor Petrezsél,
Jakub Čihák, Antonín Sorád, Karolína Dolejšková, Alžběta Říhová, Adam Jahodář, Jakub
Tesarčík, Marléne Bílá, Josefa Novotná, Jana
Kačinová, Adam Herzig, Anna Sochorová, Filip
Vlk, Jana Pospíchalová, Jonáš Durkai, Jeroným
Benedikt Mazna, Vojtěch Dohnal, Justýna
Kazárová a Jiří Karásek.
Ve středu 29. března byli přivítáni: Sebastián
Čech, Hugo Ducho, Vojtěch Dostál, Ondřej
Duchoň, Monika Grecová, Lota Vojtěchovská, Zuzana Růžičková, Valerie Žemličková,
Liliana Bendová, Simona Karlovská, Max
Pavelka, Kateřina Botková, Vítězslav Trčka,
Lucie Dobiášová, Jakub Thor Hyťha, Daniel
Hladík, Kateřina Hladíková, Stella Raiserová, Filip Brumlich, Olivia Kiskirea, Antonín
Tirlemont, Natalí Ratová, Viktor Šulc, Nela
Ondrušková, Jan Novák, Isabela Kramaričová, Kristián Pospíšil, Teodor Cita, Mathias
Šutera, Barbora Šimková, Matěj Brzek a Melanie Šemíková. (red)

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

17. 5. – st křižovatka ul. Za Skalkou č. 1593/3 x Kovriginova
ul. Zelený pruh č.1221/28
ul. Ke Krči č. 517/32 (u Dominikánského dvora - Penny Market)
křižovatka ul. Na Zemance č. 1706/5 x Na Usedlosti
křižovatka ul. Dolnokrčská č. 1966/54 x Na Staré vinici
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č. 1082/2
křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská

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

18. 5. – čt ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova č. 268/28 (u garáží)
křižovatka ul. Skaláků x Mikuleckého
ul. Novodvorská č. 418/145
křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
křižovatka ul. Pasteurova x Trnková

Trasa E
st
8:00–8:20
840–9:00
9:30–9:50
10:10–10:30
10:50–11:10
11:30–11:50
12:00–12:20

17. 5. – st Roztylské nám. u č. 369/32
ul. Baarova č. 360/24 (u školy)
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Krčská x Tilschové č.: 1082/2
křižovatka ul. Znojemská x Přímětická
křižovatka ul. Štúrova x V Štíhlách (v blízkosti křižovatky)
ul. Jitřní č. 185/6 (u školy)
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

den otevřených dětských skupin

pozvánka
můžete se těšit na zábavný program, zajímavé
informace a naše partnerské organizace

dětské skupiny Rabasova
ve čtvrtek 11.5.2017
14:30-17:00
ahoj děti,
přijďte se na nás
podívat.

Rabasova 1068/12
praha 4
vezměte
s sebou také
rodiče a babičku
s dědečkem.

VELKÝ SKÁKACÍ HRAD
KLAUN FÍLA
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
MODELOVÁNÍ BALÓNKŮ
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI I RODIČE
TVOŘIVÁ DÍLnA
KOUTEK S HRAČKAMI
Bude
DĚTSKÁ DISKOTÉKA I minidisco

Těšíme se
na vás!

pro děti!

na bohatý
Program vás zve

Jan Schneider
ředitel ZZ MČ Praha 4

Zdravotnické
zařízení MČ PRAHA 4

letak_den_deti_A4_osvit.indd 1

www.praha4.cz
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na konec

Café Na půl cesty slaví 20 let

Tréninková kavárna
Café Na půl cesty,
kterou provozuje
nezisková organizace
Green Doors, slaví
20 let od svého
založení. Za tuto dobu
kavárnou prošlo několik set lidí s duševním
onemocněním, pár
desítek pracovníků, stovky kapel a desítky tisíc
zákazníků. Každý něco do kavárny přinesl
a něco si odnesl. Ze střípků zážitků a zkušeností této první tréninkové kavárny bude
poskládán program narozeninové akce, který
by měl reflektovat dosavadní fungování tohoto
unikátního projektu.
V pondělí 15. května se v parku Na Pankráci
uskuteční v rámci oslav vernisáž výstavy, která
připomene úplné začátky kavárny a následovat
bude konference pro odbornou veřejnost.
Celá akce se koná pod záštitou starosty
Petra Štěpánka (Trojkoalice/Zelení).

v zahraničí podobné projekty fungují nad míru
dobře. Poprvé kavárna otevřela své dveře 15. 5.
1997 a hned v prvních letech získávala své první
štamgasty i renomé mezi odbornou veřejností.
Nabourávala mýty spjaté se schizofrenií a začala
fungovat jako živé kulturní centrum.
I po 20 letech je kavárna stále podnikem, který
k užitku všech chytře propojuje poslání sociální
služby s kavárenským prostředím, podnikem,
kde příjemně strávený čas jedněch pomáhá
druhým. (red)

Vážená paní Dostálová,
mléko se prodává v několika
typech obalů. Mléka čerstvá jsou
k dostání v plastových obalech,
v kombinovaných obalech (papír
+ polyetylen) nebo ve skleněných obalech. Trvanlivá mléka
jsou většinou balena v nápojo-

vých kartonech. Plastové obaly
patří do žlutého kontejneru na
plasty, kombinované obaly a nápojové kartony patří do černého
kontejneru s oranžovým víkem
na nápojové kartony a skleněné
obaly je možné odkládat do
zelených nebo bílo-zelených
kontejnerů na sklo.
Nejbližší stanoviště tříděného
odpadu lze nalézt na našich
webových stránkách www.
praha4.cz.
Odbor životního prostředí a dopravy
Úřadu městské části Praha 4

a) 12

b) 18

c) 19

Nápovědu najdete na www.rotag.cz
Odpovědi zasílejte do 15. května 2017 na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Čtyři autoři správné odpovědi se mohou těšit na knížku O duhových vílách a kometě NE.
Výherci z dubnového čísla (správná odpověď c – indický šafrán): Jaroslava Šánová, Jaroslava Ryjáčková, Lukáš Koutský a Jaroslava Skoková. Gratulujeme!

Světový úspěch marmelád z Prahy 4
V anglickém panství Dalemain se již podvanácté konala mezinárodní marmeládová soutěž The World’s Original Marmalade Awards. Letos se na ni přihlásilo
kolem 3000 vzorků marmelád z celého světa. „Byla jsem zvědavá na názor
odborníků z pomerančové velmoci na moje marmelády a poslala k posouzení
pět vzorků do různých kategorií. Jaké
bylo moje překvapení, když jedna
z mých marmelád dostala medaili
zlatou, jedna stříbrnou a další 2 dosáhly na bronz!“ říká Linda Bezusová
Kamarádová (na snímku).
Ocenění čtyř marmelád z pěti zaslaných vzorků na takto prestižní soutěži dokazuje, že marmelády z Nuslí
jsou na světové úrovni a prvotřídní
kvality. A která byla vítězná? Zlatou
medaili získal pomeranč s rebarborou. (red)
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V Praze 4 sídlí vydavatelství Stanislav Chudoba - ROTAG, které má
ve svém katalogu již více než
70 původních vydaných titulů. Jeho činnost je zaměřena především na tvorbu pro děti předškolního a nižšího školního věku. Zájemcům nabízí pohádky s písničkami, hudební besídky, veršované besídky, tituly preventivní výchovy a vázané pohádkové knížky. K nejfrekventovanějším autorům vydavatelství patří autorka Marie
Adamovská, žijící také v Praze 4. Její pohádkové knížky znají především děti v mateřských školách. Jedním
z jejích nově vydaných titulů je knížka O duhových
vílách a kometě NE, která vypráví o tom, jak se na Zemi dostalo zlo. Zlo představují zloníci, malé zlé bytůstky z vesmíru, které škodí lidem. Na pomoc jim
přijdou víly, které je učí, jak se zloníkům bránit.

Soutěžní otázka:

V polovině devadesátých let se skupinka
vizionářů z ondřejovského sanatoria rozhodla
vybudovat tréninkovou kavárnu pro své pacienty. Měla vyhlídnuté i konkrétní místo – rozpadlé
veřejné záchodky uprostřed pankráckého
parku. Elán a motivaci jim dodávalo vědomí, že

Dobrý den,
bylo by možné informovat
o možnostech tříděného sběru
obalů na mléka atd. včetně mapy
kontejnerů?
Děkuji. Dostálová

Soutěžte a vyhrajte
dětskou knihu!

Na kolika titulech vydavatelství
ROTAG se Marie Adamovská podílela?

Jaké byly počátky kavárny?

Z vašich dopisů

Soutěž

Kontakty na redakci a inzerci
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák,
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice.
Podmínky inzerce a termíny vydání:
www.ceskydomov.cz
Uzávěrka příštího čísla je 19. května 2017.
www.praha4.cz

inzerce
KOŽNÍ AMBULANCE
Krátká objednací doba, péče hrazená ze zdravotního pojištění
• Léčba kožních onemocnění, znamének,
pih a bradavic
• Léčba oparů a akné

• Léčba onemocnění nehtů a vlasů
• Lymfologická péče a kosmetické
poradenství

Stačí se jen objednat - tel.: 604 120 223,
Najdete nás na adrese: Lékařský dům, Jílovská 1825/14a, Praha 4 , 1. patro.
Na ošetření je třeba se vždy předem objednat!

www.dermalink.cz
SC-3700162/02

chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA PRO ARTE VIVA
Praha 4

ZÁPIS 23. – 29. května 2017
v budově školy ZUŠ PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564/8, Praha 4 – Lhotka
VŽDY OD 14 DO 18 HOD.

PoPis Pracovní Pozice:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
Požadujeme:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.
nabízíme:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
chcete se stát členem našeho týmu?
své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz
SC-370488/55

VYUČUJEME OBORY:

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A HUDEBNÍ:

keyboard / klávesy, klavír, akordeon, flétny, další dechové nástroje,
kytary, elektrická kytara, baskytara, populární zpěv a další

Vyměním dům
s velkou garáží
Ml. Boleslav za domek
v Praze nebo okolí.

Mobil: 732 365 412

dium
Přípravné stu
let
pro děti od 5

SC-370739/01

INFORMACE na
603 449 674
tel.: 241 713 925,
z
kaskola@email.c
zakladniumelec
a.cz

eviv
www.zusproart

Fokus-2017-kupon-30-Tucnak-TISK.pdf 1 24.04.2017 10:00:31

VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

na stavu a stáří nezáleží!

Tel.: 604 868 055

SC-370645/02

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

SC-370708/01

www.fokusoptik.cz
S TÍMTO KUPONEM

Sleva

30 %

na kompletní brýlovou zakázku!

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

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

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

Kupon platí od 2. 5. do 30. 6. 2017 pouze ve výše zmíněných pobočkách FOKUS optik. Ostatní slevy se nesčítají. Kompletní brýle = dioptrická obruba a dioptrická skla.

SC-370603/03

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ
ZLATA a STŘÍBRA Sokolovská
PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Ul. Sokolovská 168, Praha 8

VÝKUP
ZLATA
až 2 500 Kč/g

Otevřeno: KAŽDÝ TÝDEN - út, st, čt 10:00 až 17:00

VÝKUP po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

(ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, atd.)

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ
HODINKY (mechanické, natahovací).
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO,
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY,
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME
MINCE z celého světa do r. 1960.
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY,
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony.
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY,
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE,
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY,
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950.
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800.
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

NÁŠ OBCHOD najdete na ul. SOKOLOVSKÉ na ČÍSLE 168, 200 metrů OD STANICE METRA PALMOVKA směr
CENTRUM. PARKOVÁNÍ přes ulici. INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
SC-370630/02
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

