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Důležité

Zprávy z Rady MČ Praha 4
Na svém posledním zasedání dne 8. února Rada městské části Praha 4:

JMENOVALA

SOUHLASILA

- Karla Ptáčníka členem Komise pro domy s pečovatelskou službou
- Mgr. Ivu Kotvovou členkou Komise grantové,
zahraniční a pro sport
- Akad. arch. Jaromíru Eismannovou členkou
Komise pro místní Agendu 21

- s předložením žádosti a s realizací projektu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 s názvem „Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování
badatelské učebny v ZŠ a MŠ Ohradní“ v rámci
výzvy č. 20 Operačního programu Praha – pól
růstu ČR, s předpokládanými náklady v maximální výši 2,5 mil. Kč

NESOUHLASILA
- s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000
Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy ve znění pozdějších předpisů.
Návrh změny výše uvedené obecně závazné vyhlášky vychází z novelizace zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění
pozdějších předpisů, která zakotvuje možnost
přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech a týká se také
vzniku některých nových skutkových podstat
přestupků a správních deliktů v zákoně
o ochraně ovzduší. MČ Praha 4 s návrhem
změn výše uvedené obecně závazné vyhlášky
nesouhlasí, neboť v současné době absentuje
jakýkoliv metodický pokyn či právní předpis
k praktické aplikaci těchto nových ustanovení (zejména v případě provádění přímé
kontroly provozu spalovacích stacionárních
zdrojů v domácnostech), který by podrobně
řešil otázku provádění kontrol v tomto velmi
citlivém bodě, kdy dochází k prolomení zásady nedotknutelnosti obydlí, a který by ucelil
postup městských částí Praha 1–22 při výkonu
předmětné činnosti.

ROZHODLA
• zveřejnit záměr prodeje volné bytové
jednotky č. 1009/5 v domě na adrese Antala Staška 1009/31, Praha 4 – Krč, včetně
ideálního spoluvlastnického podílu ve výši
5110/59950 na společných částech domu
a ideálního podílu ve výši 5110/59950 na zastavěném pozemku parc. č. 1285/4 zapsané
na LV 12053 pro katastrální území Krč obec
Praha a okres hl. m. Praha u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za minimální cenu
2.500.000 Kč
• zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č.
2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou
č. p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na
Líše 13 a pozemku parc. č. 2125/8 (manipulační
plocha), vše katastrální území Michle, Praha 4,
za minimální kupní cenu ve výši 14.000.000 Kč
a za těchto podmínek:
• složit jistotu ve výši 4.200.000 Kč nejpozději v den podání nabídky. Složená jistota se
neúročí a bude složena na účet MČ Praha 4 č.
6015-2000832359/0800 pod variabilním sym-

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

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

bolem 0000001269. Vítěznému
zájemci bude jistota započtena do kupní ceny. Ostatním účastníkům
nabídkového řízení bude po rozhodnutí Rady
MČ Praha 4 vrácena na účet, ze kterého byla
poukázána.
• podepsání kupní smlouvy do 3 měsíců od
schválení prodeje Zastupitelstvem MČ Praha 4
(v případě porušení této povinnosti propadá
jistota městské části Praha 4). Celková kupní
cena bude uhrazena nejpozději do 30 dnů od
oboustranného podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
• nedílnou součástí žádosti bude jednoduchá architektonicky objemová studie/skica
investičního záměru budoucího využití
pozemků;
• zastavění pozemků parc.č. 2125/3 a p. p. č.
2125/8, vše k. ú. Michle stavbou
(za předpokladu odstranění objektu stávající
kotelny) bude splňovat:
1/ navržený objekt nepřevýší 3 nadzemní podlaží a musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí;
2/ budou dodrženy podmínky vzájemných
odstupů dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
(Pražské stavební předpisy) a další závazné
požadavky;
3/ veškerá doprava v klidu bude řešena v rámci
dotčených pozemků (parc. č. 2125/3 a parc.
č. 2125/8, k. ú. Michle), především pod novou
zástavbou vč. zajištění plochy pro zásobování
případných komerčních prostorů.

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 • Štúrova
1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška
2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Zkvalitňování školství vstupuje do další etapy
Městská část Praha 4 je již více než půl roku
zapojena do dvouletého projektu, který má
pomoci hledat cestu ke kvalitnějšímu vzdělávání pro všechny děti v mateřských a základních
školách v Praze 4.
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání na
území správního obvodu Praha 4 má několik
etap. „Nejprve jsme si stanovili prioritní oblasti
pro předškolní i základní vzdělávání, na které je
nutné se zaměřit. Jde o výsledek jednání, která
probíhala za účasti všech mateřských a základních škol, organizací neformálního vzdělávání,
odborníků, zástupců zřizovatelů i rodičovské
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veřejnosti,“ říká radní Jaroslav Míth (ODS).
V dalším kroku byly vytipovány a projednány
investiční akce, které pomohou ve školách vytvořit vhodné podmínky pro chystané změny ve
školství. „Zpracován a posléze schválen byl Strategický rámec priorit ve vzdělávání do roku 2023,
který je odrazovým můstkem pro další činnost
v projektu. Stanovuje oblasti, kterým se budeme
nadále věnovat,“ vysvětluje Jaroslav Míth.
V současné době Praha 4 vstupuje do další části
projektu MAP a tím je Akční plánování. Jde o přípravu a následnou realizaci nejrůznějších aktivit
na podporu zkvalitňování jednotlivých, Strategic-

kým rámcem nastavených, oblastí vzdělávání ve
školách Prahy 4. „Pokud máte zájem se do tohoto
procesu zapojit, uvítáme vaše podněty a náměty,
jak posouvat ´naše školy´ a vzdělávání udělat pro
děti přitažlivějším, na e-mailu: map@praha4.cz,“
uzavírá Jaroslav Míth. Více informací na www.praha4.cz MAP-Dokumenty-Strategický rámec. (red)

Projekt MAP Praha 4 má také
vlastní logo od akademického malíře Vladimíra Vošahlíka.
www.praha4.cz

slovo starosty
Vážení čtenáři, vážení občané,

ských škol, navyšujeme je každoročně, a loni tak
přibylo 56 míst ve dvou třídách v MŠ Němčická.

máme za sebou první veřejné plánovací setkání
o podobě parku, který vznikne díky úsilí Technické správy komunikací na připravovaném těžkém
zakrytí Spořilovské ulice. Přišly téměř dvě stovky
občanů, které s architekty a představiteli samosprávy živě diskutovaly o tom, jak využít čtyři
hektary nového veřejného prostranství. Za všechny dobré nápady děkujeme, architektům, kteří
podobu těžkého zakrytí Spořilovské připravují,
jistě pomohou najít nejvhodnější architektonické
řešení i funkční náplň nového parku. Další setkání
s veřejností se tak už bude konat nad konkrétním
návrhem vzešlým z připomínek občanů a Spořilováci opět budou mít možnost se k němu vyjádřit.

Podle demografické studie je Praha 4 věkem
obyvatel nejstarší městskou částí hl. m. Prahy
(s vyšším podílem obyvatel nad 65 let). Průměrný věk obyvatel naší městské části je 44,2 let, což
je více než průměr za celou Prahu. Starost o seniory je proto jednou z našich priorit. O tom, jaké
služby pro naše seniory zajišťujeme a co pro ně
chystáme v letošním roce nového, si budete moci
přečíst v některém z příštích vydání Tučňáku.

Březen je tradičně termínem pro zápis dětí
do jeslí, kterým se dnes říká dětské skupiny,
a v květnu nás čeká zápis dětí do mateřských
škol. Jsem rád, že v Praze 4 máme dostatek míst
pro děti předškolního věku. Máme
sedm dětských skupin pro 140 dětí, což je
rekordní počet v rámci celé Prahy, a přesně
3 639 míst v mateřských školách. Dlouhodobě se
staráme o průběžné zvyšování kapacity mateř-

Vážení čtenáři, v březnu si připomeneme výročí
narození a odkaz prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, filozofa,
politika a státníka, který se zasloužil o vznik samostatného československého státu. A nejen to,
stal se symbolem státnické moudrosti a morální
autority. Příkladem pro nás je především jeho
úsilí o prosazování pravdy. Masaryk odsuzoval
pokrytectví a plané vlastenčení, příčil se mu český nacionalismus, ostře vystupoval proti rasovým
předsudkům a nesnášel sílící antisemitismus.
Jeho heslem bylo: „Nebát se a nekrást“. Myslím,
že nic z jeho odkazu neztratilo smysl ani dnes.

Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4
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Nepřehlédněte

Party 4 Sport

vyhlášení nejlepších sportovců Prahy 4 za rok 2016
sobota 1. dubna 2017 od 19:00 hodin
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Kulturní centrum Novodvorská (Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4)
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SPOLEČENSKÝ A TANEČNÍ VEČER

Prodej vstupenek od 6. 3. 2017 na Czech Pointu v sídle Úřadu městské části Praha 4,
Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
Více info na
Rezervace a objednávky na tel. 261 192 499
a prostřednictvím emailu vera.januskova@praha4.cz

www.praha4.cz

www.praha4.cz

Ceny vstupenek: 150,- až 250,- Kč
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Praha 4 udává tón v předško

J

ako jedna z prvních v Praze nahradila
naše městská část začátkem loňského
roku, prostřednictvím své příspěvkové
organizace Zdravotnické zařízení (ZZ)
MČ Praha 4, dětskými skupinami klasické jesle. V MČ Praha 4 jich nyní působí
sedm, pojmou až 140 dětí a v celé pražské
metropoli tak jde o rekordní čísla.
Na zřízení dětských skupin přispěl Evropský
sociální fond prostřednictvím Operačního
programu Praha - pól růstu ČR a ve finále na
tom vydělali především rodiče dětí. Pokud
prokáží vazbu na trh práce, tedy že buď pracují,
podnikají v Praze 4 nebo si aktivně hledají práci,
a současně jeden z rodičů a dítě mají trvalé
bydliště v MČ Praha 4, sníží se jim měsíční
poplatek ze 4 000 Kč na 2 500 Kč. „Díky tomu,
že se nám povedlo získat peníze z evropských
fondů, ušetří tak nejen naše městská část,
ale právě i rodiče našich dětí,“ říká ředitel ZZ
MČ Praha 4 Jan Schneider (Pro Prahu), který
srovnává s nedávnou minulostí: „Praha 4 byla
vždy prozíravá v tom, že si zachovala jeselská
zařízení, i když jsme z pražského magistrátu či
z ministerstva školství na jejich provoz nedostali
ani korunu a řada městských částí je rušila.
Díky tomu máme nyní po nedávné transformaci
na dětské skupiny dostatečné kapacity. Je sice
dobře, že můžeme využít evropské fondy v této
oblasti, nicméně je to suplování něčeho, co by
měl dělat hlavně stát.“
Určitou překážkou v dalším rozšiřování dětských skupin je fakt, že pobyt dvouletého dítěte
ve skupině nesmí překročit
46 hodin v měsíci, pakliže rodiče nechtějí přijít o rodičovský
příspěvek (což by se ale mělo
v letošním roce změnit).

Do dětské skupiny mohou nastoupit děti od jednoho roku, většina capartů je však v dětských
skupinách Prahy 4 ve věku mezi dvěma a třemi
roky. Ve skupině může být maximálně 24 dětí,
ovšem tento strop nelze vždy všude naplnit, a to
především z hygienických důvodů. Dětské skupiny v Praze 4 proto mají kapacity po 20 dětech.

Z ohrožených žen budou chůvy
Dalším projektem, ve kterém ZZ MČ Praha 4
využívá evropské dotace, je projekt „Posilování
pozice ohrožených žen ve věku 55–64 let na
trhu práce v Praze“. Jeho obsahem je bezplatný
kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky“, zakončený kvalifikační zkouškou
podle národní soustavy kvalifikací. Je určen pro
ženy ve věku 55 až 64 let, které jsou ve výpovědní lhůtě, registrované na Úřadu práce nebo
jsou pracovně neaktivní a žijí na území Prahy.
„Úspěšně zvládnutý kurz, zakončený kvalifikač4 Tučňák • 3/2017

Ilustrační foto: archiv ZZ MČ Praha 4

ní zkouškou, pomůže třiceti ženám v předdůchodovém věku najít práci kdekoliv v Praze.
Mohou pak působit buď v našich dětských
skupinách, v domácnostech, či v mateřských
školách,“ říká Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ),
zástupkyně starosty. (md)

Dětské skupiny MČ Praha 4
Kotorská
- jsou v Kotorské ulici číslo 1590/40. Jedná se
o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského
povstání a Pankrác. Jsou zde 3 dětské skupiny
s kapacitou 60 dětí.
Rabasova
- jsou v Rabasově ulici číslo 1068/12, tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. V objektu působí 4
dětské skupiny s celkovou kapacitou 80 dětí.

Co je to dětská skupina?
- Dětské skupiny (DS) umožňuje zákon zřizovat už od podzimu 2014
- Dětská skupina je skupina dětí, kde se pečující osoby mohou věnovat individuálnímu rozvoji svěřených
dětí dle jejich věku, vrozených dispozic a zájmů. Děti se díky této službě mohou lépe adaptovat na
prostředí mimo domov a mohou se přirozeně připravit na vstup do většího kolektivu (mateřské školy).
- Služba hlídání a péče o dítě v DS spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od jednoho roku.
- Maximální počet dětí ve skupině je 24.
- Provozovatel musí mít vypracovaný plán výchovy a péče.
- DS fungují na neziskové bázi.
- Za každé dítě navštěvující DS si rodič může uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální
mzdy za rok (pro rok 2017 je to 11 tisíc korun).
www.praha4.cz

TÉMA

olní péči
Důležité kontakty
Domácí hlídání:
http://www.zzpraha4.cz/domaci-hlidani
Koordinátorky chův:
Lenka Dvořáková (tel.: 775474618,
lenka.dvorakova@zzpraha4.cz)
Helena Langerová (tel.: 775 474 617,
helena.langerova@zzpraha4.cz)
Posilování pozice ohrožených žen
ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze
Metodička vzdělávání: Iva Mikšů,
iva.miksu@zzpraha4.cz, telefon 770119775.
Motivační psycholožka: Martina Bezoušková,
martina.bezouskova@zzpraha4.cz,
Tel.: 770 119 776.

Kurz první pomoci
pro maminky
MČ Praha 4 ve spolupráci s Českým červeným
křížem připravila pro maminky či rodiče na RD
opakování kurzu 1. pomoci s praktickými ukázkami. Kurz v délce čtyř hodin se uskuteční
11. 4. od 9.00 do 13.00 hodin ve 2. patře Nuselské radnice (místnost č. 205). Každá účastnice
kurzu zaplatí jen polovinu ceny kurzu, tj. 200
Kč, druhých 50 % ceny hradí MČ Praha 4. Každý
účastník navíc obdrží zdarma příruční lékárničku. Podmínkou účasti je trvalé bydliště
v MČ Praha 4. Přihlášky se přijímají od 15. 3.
od 8.00 hod. na bezplatné tel. lince 800 100
128. Lze zajistit hlídání dětí, což je však třeba
závazně nahlásit hned při přihlašování, aby byl
zajištěn potřebný počet chův. (red)

4 otázky pro

Zdravotnické zařízení
(ZZ) MČ Praha 4 úspěšně
využívá finance z evropských fondů. Představte ve
stručnosti projekty, které
se již uskutečnily nebo
v současnosti běží.
Čtenáři Tučňáka si určitě
vzpomenou na naše projekty domácí chůvy.
Služba domácí chůva i po skončení pětiletého financování prostřednictvím evropských
fondů úspěšně pokračuje. Přerod bývalých jeslí
v dětské skupiny je poměrně čerstvou novinkou
a horkou aktualitou je pak projekt – ve zkráceném názvu – Chůvy 55 +, kdy třiceti ženám,
ohroženým na trhu práce, pomůžeme najít nové
pracovní uplatnění na pozici chůva pro děti ve
věku do zahájení povinné školní docházky.
www.praha4.cz

Jak moc je poptávaná služba domácí hlídání?
Stále je o ni mezi rodiči velký zájem. Naše prověřené a často i profesionální chůvy hlídají děti jakéhokoli věku (nejčastěji však 1–5 let) za 100 Kč/hod.,
což považujeme za bezkonkurenční cenu. Uvedená
částka plně připadá chůvě, ostatní organizační
náklady totiž hradí ZZ MČ Praha 4.
Říkáte organizační náklady – co si pod tím
máme představit?
Jelikož velmi často hlídáme opravdu malé děti,
velice dbáme na kvalitu souvisejících služeb.
Naši chůvu si nelze objednat přes nějakou mobilní aplikaci, kdy rodiče téměř nevědí, kdo jim
přijde do bytu. U nás pracují dvě koordinátorky,
které přijímají nejen objednávky od rodičů, ale
vybírají i samotné chůvy. S rodičem, který má
o hlídání zájem, si poté sjednají osobní schůzku,

Danu Zichovou, projektovou
manažerku ZZ MČ Praha 4
na níž projednají jeho potřeby, přání, konkrétní
představy, a následně vyberou vhodnou chůvu.
S tou pak absolvují i první návštěvu v bytě klienta, aby se také seznámily s prostředím. Důležité
rovněž je, že naše chůvy jsou samozřejmě pojištěné. Podle ohlasů se nám tento systém práce
osvědčuje, rodiče k nám mají velkou důvěru
a nemají obavu o to, komu dítě svěřují.
V globálu lze tedy říci, že ZZ MČ Praha 4 se kvalifikovaně postará o děti od plínek až do puberty…
Tak to je asi nadneseně řečeno, ale v jádru to
tak je. Domácí chůvy hlídají děti přibližně od
tří měsíců, v roce může dítě nastoupit do naší
dětské skupiny, poté následuje mateřská škola
a školní docházka. Během těchto let lze stále
využívat naše chůvy, které často získávají praxi
právě v našich dětských skupinách. (md)
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Zprávy z Prahy

Rybníky Šeberák a Olšaňák v rukou města

Z

astupitelstvo hl. m. Prahy na svém
posledním loňském zasedání souhlasilo
s odkupem rybníků Šeberák a Olšaňák
i s přilehlými pozemky do majetku hlavního města Prahy za cenu 50 236 000 Kč. Cena
byla stanovena soudním znalcem.
Oba rybníky mají za sebou pohnutou minulost.
O jejich koupi, když je prodávalo rybářství Líšno,
v letech 2004—2009, velmi usilovala kunratická
radnice ve spolupráci s tehdejším pražským radním a současným starostou MČ Praha 4 Petrem
Štěpánkem (Trojkoalice/SZ). „Materiál ke koupi
rybníků, který Petr Štěpánek v roce 2007 do Rady
hl. m. Praha předložil, byl zamítnut s tím, že
rybníky přeci nikdo nekoupí. Bohužel, koupil,“
říká Lenka Alinčová (Hnutí Praha-Kunratice), starostka MČ Praha-Kunratice, a pokračuje: „ A pro
obyvatele Kunratic, především ty, co bydlí pod
hrází Šeberáku, začalo doslovně peklo. Náhlé
jeho vypouštění včetně ryb, které hnily v horkém
létě v Kunratickém potoce, a zápach z bahna se
staly nástrojem k vydírání. Vzhledem k tomu, že
soukromí majitelé zavařili výpusť Šeberáku tak,
aby se voda v rybníce nedala regulovat, a nikdo
se o rybníky nestaral, povodně v roce 2013
napáchaly poměrně dost škod. Z Olšanského
rybníka bylo vyplaveno do polí tisíce kaprů, voda
z Šeberáku vyplavila domy a zahrady pod ním.“
Po letech dohadování se nakonec našla
politická vůle a rybníky Šeberák a Olšaňák,

Nová sjízdná rampa
na Chodovskou
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK)
zahájila přípravné práce k výstavbě nové sjízdné
rampy z Jižní spojky na Chodovskou ulici. Dokončení je plánováno do října 2017. Jedná se o stavbu
o celkové délce 450 m a maximální šířce 6,5 m.
Dopravní omezení: v pravém jízdním pruhu,
spočívající v umístění příčné uzávěry směrovacími deskami se světly na komunikaci Chodovská
ve směru do centra. (red)

Soukromí majitelé rybník Šeberák vypustili, i když tím přišly o život stovky ryb. 

které jsou významnými krajinnými prvky s rybochovnou a rekreační funkcí a slouží také
jako požární záloha, jsou v majetku města.
„Pro obyvatele Kunratic, ale i lidi z okolí, kteří
rybníky využívali ke koupání v létě a bruslení
v zimě, to je nejlepší řešení,“ uvedl starosta

Foto: archiv MČ Kunratice

Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ). „Na tomto
případu je dobře vidět, že hlavní město by
se nemělo zbavovat takového majetku, který
slouží v široké míře veřejnosti, a že soukromí
vlastníci nejednají vždy v souladu s veřejným
zájmem,“ dodal. (red)

Praha se dohodla s vlastníky pozemků o metru D
Rada hlavního města Prahy schválila 7. února dohodu s vlastníky pozemků u Thomayerovy nemocnice. Vlastníci se zavazují, že poskytnou městu práva potřebná pro realizaci výstavby stanice metra
a město umožní výstavbu nad předmětnou stanicí a propojí se tak podzemní i nadzemní část metra.
„Město je nabyvatelem pozemků. My nejsme účastníky dohody, měli jsme výhrady ke kódu zastavěnosti v okolí budoucí stanice, ale přesto se nám podařilo po jednání s vlastníky prosadit významnou účast Prahy 4 na tom, jak bude vypadat charakter okolní zástavby, “ říká Alžběta Rejchrtová
(Trojkoalice/SZ), radní pro územní rozvoj. „Dohodli jsme se, že společně vypracujeme podrobné
zadání pro územní studii, které bude mimo jiné vycházet z průzkumů a sociologického šetření mezi
obyvateli Krče, jež Praha 4 prováděla v minulém roce. Podněty veřejnosti budou také zapracovány
do podkladové studie. Územní studie, kterou vypracuje IPR, prověří vazby na širší okolí a určí nejen
výšky a objemy budov, ale také jejich funkční využití,“ uzavírá radní. (red)

Přednášky o první pomoci a požární prevenci
MČ Praha 4 připravila pro své seniory sérii
seminářů, které proběhnou od března do
května v Nuselské radnici a v prostorách KC
Novodvorská. „Senioři budou mít příležitost
si vyslechnout, ale i prakticky vyzkoušet
nové dovednosti, díky kterým mohou zachránit i lidský život,“ říká zástupkyně starosty
Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), která semináře
zaštiťuje. Mezi plánovanými tématy budou
například první pomoc při infarktu, mozkové
mrtvici, mdlobě, bezvědomí, použití AED
(laický defibrilátor) aj. „Naší prioritou je, aby
se senioři cítili bezpečně a uměli si poradit
v krizových situacích,“ sdělila zastupitelka
Lucie Michková (ODS) a dodává: „O tento
typ kurzů projevili zájem senioři, kteří se
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zúčastnili našich počítačových kurzů, ale
pevně věřím, že naši nabídku využijí nejen
oni.“ Přednášet budou zkušení lektoři. První
pomoc povede diplomovaná sestra Michaela
Švandrlíková z oddělení prevence městské
policie a požární prevenci starosta dobrovolných hasičů MSH hl. m. Prahy Bc. Martin
Wagner, MBA. Na níže uvedené termíny
není potřeba si předem rezervovat místo. Je
možné absolvovat všechny vypsané kurzy,
v případě zájmu se dostavte 15 minut před
začátkem semináře na místo konání. Vstup
zdarma. (red)
Termíny a místa seminářů
(Akce proběhne vždy od 15.00 do 17.00 hodin)

Po 27. 3. První pomoc při infarktu, mozkové
mrtvici, mdlobě. Nuselská radnice, velký
sál, 3. patro (Táborská 30). Po 3. 4. První
pomoc při infarktu, mozkové mrtvici, mdlobě.
KC Novodvorská, velký sál (Novodvorská
1013/151). Čt 6. 4. První pomoc při bezvědomí, použití AED (laický defibrilátor). KC Novodvorská. Po 24. 4. Požární prevence. Toto
téma je zaměřené zejména na domácnosti,
tzn. na situace v běžném životě. KC Novodvorská. Čt 4. 5. První pomoc při bezvědomí,
použití AED (laický defibrilátor). Nuselská
radnice, velký sál, 3. patro. Čt 11. 5. Požární
prevence. Toto téma je zaměřené zejména na
domácnosti, tzn. na situace v běžném životě.
Nuselská radnice, velký sál, 3. patro. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Tlak radnice se vyplatil: dva ze tří
projektů na Pankráci nebudou

P

ro obyvatele území mezi ulicemi 5. května,
Na Strži, Budějovická, Hanusova a Pod
Vršovickou vodárnou III je to dobrá zpráva.
Společnost Pankrác, a.s., upustila od
dvou developerských projektů ze tří, které v této
lokalitě plánovala, a slíbila investice do veřejného
prostranství v okolí Kotěrovy vodárenské věže.
„Společnost Pankrác v obou případech stáhla
žádost o územní rozhodnutí a v memorandu,
které jsme dojednali, se zavazuje, že do doby
skončení životnosti objektů Bauhausu a Finančního úřadu v Praze 4 nebude na jejich místě
plánovat žádné stavební záměry. Měl by být realizován pouze projekt Administrativního domu
Beryl, pokud splní všechny zákonné požadavky,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ). Neproběhne tak dvoupodlažní dostavba nákupního centra
Bauhaus ani novostavba administrativní budovy
se 14 nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími nazvaná Malá ledová věž, která
měla vyrůst na rohu Budějovické a Na Strži na
místě, které by vzniklo částečným zbořením
budovy finančního úřadu.

U vodárny se plánuje park
Praha 4 má zájem na revitalizaci areálu Vršovické
vodárny a na jeho přeměně ve veřejný park. Chce
zachovat a dotvořit lipovou alej v Kvestorské ulici,
která je nedílnou součástí konceptu vodárenského
areálu postaveného podle návrhu architekta Jana
Kotěry. Městská část proto bude iniciovat jednání
s Magistrátem hlavního města Prahy a společnostmi Pražské vodovody a kanalizace a Pražská

Okolí Vršovické vodárny by se mělo přeměnit ve veřejný park. 

vodohospodářská společnost směřující k získání
souhlasu se záměrem zřízení veřejného parku.
Společnost Pankrác se zavázala, že se bude na
realizaci tohoto záměru podílet. Přesný rozsah
investic bude specifikován následnou smlouvou.
Jedním z prvních opatření na snížení imisní
zátěže bude výsadba pásu izolační zeleně podél
magistrály a zapěstovaných stromů v ulici Kvestorská, a to ještě před dokončením projektu Administrativní dům Beryl, který zahrnuje dvojici
administrativních objektů s osmi nadzemními
podlažími osazených na společné podnoži čtyř
podzemních parkovacích podlaží. Společnost

Foto: Martin Dudek

bude o izolační zeleň pečovat průběžně a o lípy
v Kvestorské ulici po dobu pěti let.
„Secesní Kotěrova vodárenská věž je jedním
z krásných symbolů Prahy 4 a dva historické
domky v její blízkosti jsou neméně půvabné,
kontrastují však s neutěšeným okolím. Věříme,
že přesvědčíme magistrát, aby celý areál sdruženými prostředky z veřejných a soukromých
zdrojů revitalizoval, a vytvořili jsme tak nový
park s kulturně společenským vyžitím, například s malým muzeem technických památek
a mateřským či jiným společenským centrem,“
uzavřela radní Alžběta Rejchrtová. (red)

Tibetský večer v Nuselské radnici

Zdravý životní styl pro zdravé ledviny

Také letos vyvěsí Praha 4 tibetskou vlajku, která je vyjádřením podpory
nenásilnému boji Tibeťanů za autonomii a zachování národní identity.
V letošním roce navíc připravila městská část vernisáž výstavy fotografií
Současná tvář severovýchodního Tibetu a promítání dokumentu o této
zemi Ve stínu Himálají. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat tibetské
speciality. Tibetský večer proběhne 9. března v Nuselské radnici.
„Naše nynější solidarita s Tibetem je splátkou za pomoc a podporu v osmdesátých letech, kdy nás demokratický svět podporoval v zápase o lidská práva, a zároveň projevem solidarity k lidem v zemích, které nemají to štěstí žít ve svobodné
a demokratické společnosti,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
Partnerem a spolupořadatelem akce je Spolek Lungta, jehož cílem je
zpřístupňovat české veřejnosti pravdivé informace o situaci v Tibetu, o tibetské kultuře a tibetském buddhismu. Více na www.tibinfo.cz.
Vyvěšení tibetské vlajky připomíná povstání, které ve Lhase, hlavním
městě Tibetu, vypuklo 10. března 1959 a bylo projevem odporu tibetského
národa proti okupaci čínským režimem. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla
v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. (red)

Světový den ledvin je celosvětová kampaň, která jako každoročně připadá
na druhý čtvrtek v měsíci březnu. V letošním roce je kampaň věnována
prevenci v oblasti onemocnění ledvin a obezity. Přijďte se 9. března mezi 9.
a 16. hodinou informovat, bezplatně vyšetřit a poradit s výživovým poradcem do hemodialyzačního střediska Dialcorp, Ohradní 1368, Praha 4.
Onemocnění ledvin nebolí, jednejte včas!
Akce se koná pod záštitou Ivy Kotvové (Trojkoalice/SZ), zástupkyně
starosty MČ Praha 4. (red)

Program 9. března:
16.30 hod. – vyvěšení vlajky Tibetu
17.00 hod. – zahájení výstavy fotografií Současná tvář severovýchodního Tibetu
17.30 hod. – promítání dokumentárního filmu
17.00–18.30 hod. – ochutnávka tibetských specialit
www.praha4.cz

Uzávěrka soutěže se blíží
Malí spisovatelé mají stále ještě šanci přihlásit se do soutěže o nejlepší
strašidelnou povídku z místa, kde žijí, kterou pro děti ze základních škol
vyhlásila k Mezinárodnímu dni dětské knihy MČ Praha 4.
Povídka může být kreslená, ručně psaná, s ilustracemi, bez obrázků nebo
třeba komiks. Soutěžit mohou jednotlivci, třídy, skupinky děti, party kamarádů. Soutěž je určena pro žáky základních škol. Podmínkou je trvalé
bydliště v Praze 4. Knihy je možné přinášet do 17. března na recepci MČ
Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4. Nezapomeňte knížku zabalit
a označit nápisem „Malí velcí spisovatelé“, uveďte věk, jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon a e-mail na dospělou osobu (rodiče, paní
učitelku).
Máte-li dotazy nebo nápady, posílejte je na petra.handlova@praha4.cz
nebo můžete volat na tel.: 261 192 176. (red)
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Modrý pavilon na sídlišti Krč čekají změny
Na sídlišti Krč žiji od narození, a to bude
bezmála padesát let. Jednou z dominant tohoto
velice dobře a velkoryse koncipovaného sídliště je právě Modrý pavilon ve Štúrově ulici.
Pamětníci si jistě vzpomenou na černomodrou
mozaiku, neobvyklé záhonky a výzdobu, ale
i na obchody a služby: obuv, galanterii a oděvy,
poštu. Některé provozovny přetrvaly až dodnes,
jako například drogerie, kadeřník nebo prádelna. Za dlouhé roky existence Modrého pavilonu
se ale leccos změnilo. Některé obchody přibyly
Petra Rejchrtová
a pak zase zmizely, některé se i přes stále se
zhoršující ekonomickou situaci drží.
V lednu rada městské části vybrala nového nájemce celého objektu.
Podmínkou je, že Modrý pavilon opraví a bude udržovat, vybuduje sál
a zachová pobočku městské knihovny a služebnu policie. Jeho další
povinností je se před uzavřením nájemní smlouvy sejít se současnými
nájemci jednotlivých obchodů a probrat s nimi možnost pokračování
v podnájmu. Velice vítám tuto povinnost, neboť jak vyplývá ze sdělení
občanů a z výsledků ankety, která proběhla na přelomu ledna a února,
obyvatelé krčského sídliště by neradi přišli o své oblíbené obchody.
Místní rozhodně stojí o zachování drogerie U Hrádků, kde dostanete
i základní potřeby pro domácnost, zahradu, potřeby do školy a hračky, řeznictví, second handu, kde je neustále plno (první tři obchody
si přálo téměř 90 % respondentů ankety), prádelny, prodejny oděvů,
večerky, kadeřníka, fotografa, nehtového studia. Své příznivce si našel
i bar B-52.

Stesk po pekárně a levné jídelně

Kromě toho je v Modrém pavilonu stále ještě dost volných prostor. A obyvatelé sídliště velice dobře vědí i to, jakými službami a obchody je potřeba
nabídku doplnit. Velmi zde postrádají stánek s ovocem a zeleninou, který
byl před vchodem do prádelny a second handu, stýská se jim po pekárně
a levné jídelně. Tu by rádi doplnili ještě o cukrárnu, kavárnu nebo čajovnu. Na sídlišti chybí i železářství a snadno dostupný bankomat. Obyvatelé
by v Modrém pavilonu ocenili i květinářství, potraviny, WC a trafiku.
Modrý pavilon má velký potenciál. Jako kulturní středisko sloužil sice
v minulosti méně, převažovaly obchody, ale to by se mohlo změnit. Naši
senioři by velmi stáli o menší klubovnu s bezbariérovým přístupem,
kde by se mohli scházet za nepříznivého počasí a která by mohla sloužit
i rodičům s dětmi. Sama si pamatuji kroužky a cvičení pro malé děti, které
by někteří rodiče i dnes uvítali.
Modrý pavilon je majetek městské části, který by měl především sloužit
občanům. Pro městskou část a tím pádem i pro nového nájemce by
potřeby občanů měly být prioritou. Však také v anketě vyjádřili názor, že
i v případě pronájmu by si městská část měla udržet vliv na skladbu obchodů a služeb. Věřím, že se vše podaří dojednat tak, aby Modrý pavilon
sloužil ke spokojenosti nás všech.
Petra Rejchrtová (Trojkoalice/SZ), zastupitelka MČ Praha 4

Bez malých podnikatelů to dál nepůjde
Vážení čtenáři, můj dnešní příspěvek nebude ani
o koupališti Lhotka, ani o kamionové dopravě,
která dusí Spořilov, a ani o některých developerských projektech, které hýbou místní komunální
politikou. Ne že by se v Praze 4 nenašla i jiná
témata, kde nás bota tlačí, ale rád bych se s vámi
podělil o to, co mě v poslední době opravdu vážně
znepokojuje.
I když do prvního jarního dne zbývá ještě několik
týdnů, předjaří i přes občasné slunko je přímo
mrazivé. V době, kdy čtete tyto řádky, pokud se
Pavel Caldr
nestal zázrak, budeme mít za sebou či těsně před
sebou první dny, kdy nám elektronická evidence tržeb již opravdu razantně vstupuje do běžného života. Od prosince
loňského roku se s první fází EET setkávali jen ti, kteří v nějaké formě
využívali stravovacích či ubytovacích služeb. A hned to poznali při placení
a nemyslím tím jen povinné účtenky.

Plíživé utahování šroubů
Docela mě v posledních třech měsících také mrazilo při pohledu na viditelně umístěné cedule s výhružným, striktně daným nápisem ve znění:
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Tak nějak na mě zavanul duch časů, o kterých jsem si myslel, že jsou již dávno
za námi. A že podobná varování a návody, co má, či nemá kdo dělat, budu
mít možnost vidět jen na výstavách o naší nedávné i trošku vzdálenější
minulosti. A že nebyla moc pěkná, snad netřeba dodávat.
Se spuštěním druhé fáze se ale s EET již setkáte na dlouhém seznamu
míst, který se dá obecně shrnout pod velkoobchod a maloobchod. U druhého zmíněného, tedy třeba od pekaře přes řezníka, zelináře, drogistu,
trafikanta, květináře, optika, hodináře a klenotníka až po hračkářství
8 Tučňák • 3/2017

či obyčejný stánek na trhu. A to je jen malinký výběr míst, kde ti „za
pultem“ budou šílet a tisknout a tisknout účtenky třeba jen kvůli jednomu
jablku či dvěma rohlíkům. A pak už to možná nevydrží, stáhnou roletu
a půjdou na úřad práce.
A už jsme u toho, co mě znepokojuje. Stát pomalu, plíživě, ale zcela
jednoznačně „utahuje šrouby“. Současná vláda vytváří stále nová a nová
omezení a povinnosti, kterými nejen že omezuje svobodu lidí, ale malým
podnikatelům či živnostníkům ještě neúměrně ztrpčuje život. Nevidí,
nebo spíše nechce vidět, že tak pomalu a jistě likviduje část střední třídy.
Bohužel tu, která se chce o sebe postarat sama. Nebo že by to byl záměr?
Možná ano. K největším firmám totiž míří často investiční pobídky,
dotace, státní zakázky a různé formy daňových úlev, které jen pokřivují
podnikatelské prostředí.

Zatnout zuby a volit s rozumem
Pokud v tom budou strany vládní koalice pokračovat, tak se možná v nepříliš vzdálené budoucnosti nadějeme toho, že nám z ulic (i Prahy 4) začne
pomalu mizet pestrost obchodů i cen. A to ještě nebyla spuštěna třetí
fáze EET, která se bude týkat svobodných povolání, dopravy, zemědělství
a dalších a má přijít rok po druhé. Ve čtvrté fázi pak budou „doraženi“
z velké části zbývající řemeslníci a EET doposud nezasažená výroba,
pokud to již neodskákala ve fázi třetí.
Pokládám si proto otázku, zda se mi chce na zbývající fáze rok čekat.
Vám ano? Pokud ne, tak bude potřeba na podzim dorazit k parlamentním
volbám a nevyměnit své hlasy za sladké koblihy s pachutí toho, že prý
bude líp, či za líbivé sliby nepřeberných sociálních jistot, které si stejně
nakonec budete muset zaplatit sami. A o třetím současném koaličním
partnerovi snad ani netřeba hovořit. Ten má pomalu až božský cit pro
příklon k téměř jakémukoliv vítězi voleb.
A do té doby je potřeba zatnout zuby a pak volit s rozumem. Bude to
opravdu jen na nás!
Pavel Caldr (Nez.), zastupitel MČ Praha 4
www.praha4.cz

názory zastupitelů

Co zima dala a vzala
Mrzlo, až praštělo. Kdo by to byl býval tušil,
že v souvislosti s letošní zimou oprášíme tohle
dnes už skoro zapomenuté rčení! Patrně si dalo
globální oteplování na čas pohov…
A zrovna, jako na potvoru, se nepodařilo
napustit Hamrák do Silvestra, jak bylo původně
rybníkáři slibováno. O co méně ledu tak bylo
na rybníku, o to víc ho pokrylo okolní cesty.
Bruslaři plakali, chodci botky okovali, důchodci
se srdnatě stromů přidržovali a život šel dál,
jako by se nechumelilo. A ono se zrovna chuKlára Cingrošová
melilo pořádně! Nově vzniklá situace evidentně
pobízela pobudy k nekalým činům. Například k odkládání aut na úplně všech možných a hlavně i nemožných bílých plochách. A světe div
se, tato inovativní metoda parkování naslepo se rychle vžila a je teď
zhusta praktikována i po sněhu zmizení. Třeba u nás na spořilovské
tramvajové točně se takovým způsobem již podařilo velmi kvalitně
rozjezdit louku. Co na tom, že nedaleké parkoviště nad Třešňovkou
je od časných ranních hodin pravým parkovacím eldorádem. To by se
holt ti naši řidičové museli pohnout…
Ale dost brblání, letošní zima přinesla samozřejmě i pozitiva.
Spořilováci jsou zas o krok blíž k řešení lokální dopravní krize. Je
pochopitelné, že jsou místní obyvatelé za všechny ty roky jen dílčích
úspěchů vysoce obezřetní. Nikdo se proto na únorovém setkání
s nimi nemohl divit, že se „hraní si“ s terénem nad plánovaným

zakrytím Spořilovské byli ochotni věnovat až potom, co se důkladně
vyptali na nejasné zprávy o dokončení městského okruhu. Bez existence okruhu, jak je všem jasné, je i sebevíc úžasný projekt jenom
a pouze menším zlem. Ale bavila nás nakonec ta krajinotvorba,
není-liž pravda? Tak teď už jenom notnou dávku štěstí do toho slibně
započatého lámání ledů…

Naschválníčci ožili
Jaro už je za dveřmi, všimli jste si? Probouzejí se totiž Naschválníčci.
To jsou ti skřítkové, co se s nimi kamarádil pan Nepil. Potvůrky, které
překopnou potrubí před vaším domem zrovna ve chvíli, kdy máte na
hlavě šampon. Naschválníčci si celou zimu kdesi v podzemí brousí
nářadíčko. Jakmile poleví mrazy, cvičně sem tam kopnou do trubky
a už se derou ven. Tam pak přes noc hloubí na silnicích krátery. Práce jim jde poměrně rychle od ruky, vždyť se ten loňský asfalt použitý
na x-tou opravu letité díry vzdává téměř bez boje. Místo jejich řádění
poznáte tak, že si ráno překousnete jazyk v místě, kde jste ještě večer
projeli naprosto hladce…
Vůně jara se line vzduchem čím dál tím víc, až nakonec úplně
vymaže stále ještě patrný odér vánočních stromků. Těch, které
nějací filutové vtipně v křoví poschovávali a k jejichž nalezení musí
popeláři používat metody téměř detektivní. Držme si palce, přátelé,
ať brzo najdou i ten úplně poslední. Teprve pak vykoukne jaro v celé
své kráse a zvědavě se zeptá, co se dělo v zimě…
Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

Zahrádkářské kolonie nejsou
přežitkem, ale výzvou
V dnešní době, kdy ve sdělovacích prostředcích
převažují neblahé či dokonce negativní zprávy,
bych se s vámi, milí čtenáři, rád podělil o jednu
pozitivní zkušenost, díky které je jedno zákoutí
v naší městské části o něco hezčí a kultivovanější.
Celá věc souvisí s fenoménem tzv. zahrádkářských kolonií, kterých je na území Prahy 4 hned
několik, a to v různém stupni údržby, potažmo i rozkladu (bohužel). Ve spíše horším než
Tomáš Hrdinka
lepším stavu se ještě před dvěma, třemi lety
nacházela i zahrádkářská kolonie Na Dobešce,
dobře známá všem občanům mířícím od Zeleného pruhu na vyhlídku
Branických skal. Neradostný vzhled některých zahrádek mě před několika lety přiměl jednu z nich si pronajmout a pokusit se ji zvelebit
tak, jak mě to můj děda kdysi naučil. Někomu se to může jevit trochu
zpátečnické stát se v 21. století zahrádkářem, ale je to přesně takový
ten typ práce a odpočinku, který městskému člověku občas chybí.

ohlasy obyvatel okolních vilek, kteří si proměny opravdu všimli.
Jedinou vadou na kráse byl ještě do loňska původní, možná i několik
desítek let starý plot, na mnoha místech prorezlý a děravý. Proto jsem
vděčný městské části, že se rozhodla investovat do svého majetku
a celý plot zrenovovat. Přispěla tím nejen k větší bezpečnosti v okolí
zahrádkářské kolonie, ale především k jejímu celkovému vzezření.
Pro kolemjdoucí teď působí vlídně a doufám, že v průběhu měnících
se ročních období každého takového něčím potěší.
Nezbývá než si přát, abychom ve společném úsilí dále zvelebovat pronajaté zahrádky nepolevili a aby podobnou odvahu změnit
zaběhnuté pořádky našly i ostatní zahrádkářské kolonie, ať už jsou,
nebo nejsou ve vlastnictví Prahy 4. Jako vždycky je to hlavně o lidech
a jejich vůli něco změnit, i když je to bude stát čas, nemalou námahu
a vlastní peníze. Zmíněné společné úsilí se ale všem nakonec vyplatí
a fenomén zahrádkářských kolonií jako oáz kultivované přírody tak
nejen v Praze 4 může žít dál.
Tomáš Hrdinka (ANO 2011), zastupitel MČ Praha 4

Proměna v utěšený kousek zeleně
Po třech letech mohu s uspokojením konstatovat, že se práce podařila
a že se mi ve spolupráci s předsedou kolonie podařilo přesvědčit
i ostatní zahrádkáře, aby si pronajaté zahrádky dali do kupy a pravidelně se o ně starali. Za to bych jim rád osobně poděkoval, stejně
jako těm nemnoha dobrovolníkům, kteří se podíleli na erárním úklidu celé kolonie (tj. svozu veškerého odpadu, prořezu vegetace, jejím
seštěpkování apod.).
Místa, kde dříve v zarostlých, polorozpadlých boudičkách někdy
i přespávali cizí lidé a mládež pořádala své dýchánky, se tak proměnila v utěšený kousek zeleně, na jaře a v létě hrající všemi barvami.
Odměnou všem zahrádkářům za jejich účast mohou být pozitivní
www.praha4.cz
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Obrazem z Prahy 4

Pyžamový den v ZŠ Bítovská
V pátek 10. února se v základní škole Bítovská uskutečnil Pyžamový den. Zúčastnili se ho žáci prvního a druhého stupně a samozřejmě i vyučující.
Výuka proběhla v pyžamech a jiných spacích úborech, žáci si také přinesli do lavic polštářky a spací mazlíky. (red) Foto: ZŠ Bítovská

Sebevědomé pro každý den
V pražském Clam-Gallasově paláci se uskutečnil
již 23. společenský večer, jehož hlavním bodem
byla módní přehlídka z kolekce salonu French Connection. Modely předvedly pacientky
Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice
s diagnózou nádoru prsu. Společenské akce se za
MČ Praha 4 zúčastnili zastupitelé Jiří Bodenlos
(ČSSD) a Josef Svoboda (Trojkoalice/KDU-ČSL)
a členky Komise zdravotně sociální Libuše Pešlová a Jana Zýková. Pořadateli akce byly Nadační
fond onkologie pro 21. století ve spolupráci
s Thomayerovou nemocnicí. (red), foto: TN

Může chodit na oběd
Rotary klub Praga Ecumena začal podporovat
děti z Prahy 4 pocházející ze sociálně slabších rodin. V rámci pilotního projektu proto
došlo ke sponzorskému zaplacení obědů
žákovi ze ZŠ Filosofská. Šek z rukou Petra
Pojara, prezidenta Rotary clubu PE, převzal
radní pro školství Jaroslav Míth (ODS) za
asistence ředitelky ZŠ Filosofská Václavy
Maškové. (red)

Šachový souboj generací
Ve 4. ročníku šachového turnaje O pohár
starosty Prahy 4 se v ZŠ Jílovská utkali senioři
a junioři. Nejlepším hráčům tohoto zajímavého
klání pak předala ceny zástupkyně starosty Iva
Kotvová (Trojkoalice/SZ). (red)

Medaile i slzy
V tělocvičnách ZŠ Filosofská, šk. objekt Jitřní, proběhl už
20. ročník závodu ve skoku vysokém Laťka Jitřní. Závodu se
zúčastnilo přes 200 mladých atletů z deseti škol Prahy 4. Ti
soutěžili v deseti kategoriích od 1. až do 9. třídy. Atmosféra
v obou tělocvičnách by se dala krájet, došlo ovšem i na slzy
zklamání, přestože diváci podporovali domácí o sto šest.
Výsledky: kat. 8.+9. tř.: Danča Kotková = výkon 155 cm, kat.
6.+7. tř.: Adéla Šimůnková -148 cm, kat. 4.+5. tř.: Apolena
Švábíková - 135 cm, kat. 2.+3. tř.: Eliška Janošová - 110 cm,
kat. 1. tř.: Max Vohralík - 94 cm. (dg), Foto: ZŠ Filosofská
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zprávy z Prahy 4

Veřejnost debatovala o budoucí
podobě parku na zastřešené Spořilovské

P

raha 4 uspořádala ve čtvrtek 9. února ve
spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy a zpracovatelem
projektu, atelierem Tři architekti, veřejné
plánovací setkání o podobě parku nad připravovaným těžkým zakrytím Spořilovské ulice. V jídelně
Gymnázia Postupická se sešlo na 180 místních
obyvatel, kteří měli možnost diskutovat s architekty
o tom, jak by měly být využity čtyři hektary nové
zelené plochy. Spořilovskou ulicí projede v současnosti kvůli nedostavěnému úseku 511 na Pražském
okruhu 50 000 aut denně, což výrazně obtěžuje
místní obyvatele. Hluk a emise, především z těžké
nákladní dopravy, mohou mít podle odborníků
negativní dopady na jejich zdraví. Starosta Petr
Štěpánek (Trojkoalice/SZ) přítomným vysvětlil, že
těžké zakrytí Spořilovské bude schopno eliminovat
až 95 procent hluku a významně napomůže se
záchytem a filtrováním emisí.
„Cílem naší radnice je, aby na novém zastřešení
vzniklo parkově upravené veřejné prostranství,
které by se v průběhu času vyvíjelo tak, aby
mohlo být hojně využíváno všemi věkovými
skupinami obyvatel starého i nového Spořilova,“
uvedla Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ),
radní pro územní rozvoj, s jejíž podporou se celá
akce konala. Její slova pak potvrdil i starosta Petr
Štěpánek: „Důležité je, že přibydou čtyři hektary
parku a významně ubyde hluk a exhalace.“

Nový prostor pro setkávání
U osmi pracovních stolů pak architekti přímo
nad mapou zapisovali návrhy obyvatel Spořilova, kudy mají vést pěší cesty, které nejlépe
propojí obě části Spořilova, kudy povedou cyklotrasy a jaké aktivity se mají na zastřešení odehrávat. Spořilováci preferují rekreačně sportovní
aktivity a plochy pro relaxaci. Představují si, že
park pro ně bude vhodným místem setkávání,

Vizualizace možného zakrytí Spořilovské. Zdroj: Tři architekti

Místní lidé aktivně vstupovali do debaty.

například na piknicích nebo psí louce. Nápady
zahrnují jak workoutové hřiště, tak cvičební
prvky pro seniory či inlineovou dráhu, altány
a promenádu.
Důležitým tématem bylo vedení tramvajové
trati, jejíž povrch bude kvůli eliminaci hluku
zatravněný, umístění tří nových zastávek a konečné v Praze 11. Diskutovalo se i o budoucím
obsloužení celého území pomocí povrchové
MHD, a to jak s ohledem na snížení hluku
a exhalací, tak i na dostupnost dopravního
spojení. Řešily se také otázky parkovacích míst
a podchodů.
Díky setkání architekti sesbírali řadu námětů, které jim pomohou najít nejvhodnější
architektonické řešení a funkční náplň nově
vzniklé parkové plochy i provést případné
korekce k celému projektu těžkého zakrytí.
Inspirovat je také budou podněty z navazujícího dotazníkového šetření mezi obyvateli
Spořilova. Další veřejné setkání se uskuteční
19. června, a to již nad konkrétním návrhem
řešení veřejného prostranství. Spořilováci se
budou moci k němu vyjádřit a přednést své
připomínky. (red)

Zahrádkáři se dočkali nového oplocení

Před
www.praha4.cz

Městská část Praha 4 nechala koncem loňského
roku opravit oplocení zahrádkářské kolonie Zelený pruh. Došlo ke kompletní výměně sloupků,
bylo naistalováno poplastované pletivo v délce
363 metrů a podhrabové desky. Zároveň se na
přilehlém hřišti zvýšila na 4 metry záchytná síť
a prodloužila na celou šířku oplocení.
Opravu oplocení po schůzce se zahrádkáři
inicioval zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN
– Tučňák), a jak zahrádkářští pamětníci tvrdí,
k renovaci došlo po více než 40 letech. (red)
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Zprávy z Prahy 4
Do práce na kole
Chcete něco udělat pro své zdraví, trochu se
rozhýbat, zpestřit si společně s kolegy běžné
pracovní dny a také přispět ke zdravějšímu
a příjemnějšímu prostředí ve městě? Přihlaste se
do celostátní týmové soutěže nazvané Do práce
na kole.
Stačí utvořit týmy o 2-5 členech (z jedné instituce
jich může být neomezený počet), do konce dubna
se zaregistrovat na www.dopracenakole.cz
a během května pak co nejčastěji používat
k cestám do zaměstnání kolo, koloběžku nebo
běhat či chodit. Tvářemi letošní kampaně
s podtitulem „Do práce na kole jezdí i profíci“
jsou čestný občan MČ Praha 4, chirurg Pavel
Pafko a fyzioložka a biochemička Helena
Illnerová. Oba ve svém věku (70+) pravidelně na
kole jezdí.
Akce se letos koná po sedmé a zapojí se více než
30 měst z celé ČR. Vítězové budou odměněni na
závěrečných večírcích v jednotlivých městech. (red)

Zašlete příběh a vyhrajte
Café Na půl cesty,
kavárna, která pomáhá lidem s duševním
onemocněním, letos
slaví 20. narozeniny
a při této příležitosti
pořádá soutěž o nejlepší příběh z Café
Na půl cesty. Pro tři
nejúspěšnější soutěžící, kteří získají nejvyšší počet hlasů, jsou připravené parádní výhry. Zašlete fotku s popiskem
(2-3 věty) nebo napište krátký text s příběhem,
který popisuje mimořádný zážitek, který se udál
v kavárně a nějak pozitivně ovlivnil váš život,
nebo ho dokonce zcela změnil. V průběhu soutěže bude probíhat veřejné hlasování přímo na
webové stránce soutěže www.carodejnice-pankrac/soutez.cz. Soutěž probíhá od 1. 3. do 16. 4.
2017 pod záštitou Petra Štěpánka (Trojkoalice/
SZ), starosty MČ Praha 4. (red)

KCN má novou výzdobu
Každý návštěvník Kulturního centra Novodvorská (KCN) si může v prvním patře objektu
prohlédnout stálou výstavu fotek z loňského
loutkového festivalu Novodvorský Zvoneček.
Ten pořádá městská část Praha 4 a těší se velkému zájmu malých i velkých návštěvníků.
„Je skvělé, že kulturní centrum bude mít od
nynějška své loutkářské patro,“ prohlásila Adéla
Gjuričová (Trojkoalice/nez.) při instalaci snímků, jejichž autorem je František Drábek. (red)

Vzpomínka na Naděždu Kavalírovou

V

e věku nedožitých 94 let zemřela čestná
občanka Prahy 4 a odpůrkyně totalitního režimu Naděžda Kavalírová. „Jsou
zprávy, které se neříkají snadno, a tato k nim
bohužel patří,“ uvedl starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/SZ). „Smrtí paní doktorky Kavalírové ztrácíme výjimečnou osobnost, které
nám celým svým životem připomínají takové
hodnoty, jakou jsou osobní odvaha, odpor proti
zlu a statečný boj za svobodu a demokracii.“
MUDr. Naděžda Kavalírová, dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů České
republiky a předsedkyně a později členka
Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, se
narodila 13. listopadu 1923 v Opočně. Od roku
1945 studovala na Lékařské fakultě UK Praha
a současně na Fakultě tělesné výchovy. Jako
členka Klubu akademiků Národně socialistické
strany se zúčastnila 25. února 1948 pochodu
studentů na Pražský hrad na podporu prezidenta Edvarda Beneše, po únorovém převratu
vystoupila ze strany na protest proti její kapitulaci před tlakem komunistů. V březnu 1948
byla jako politicky nespolehlivá vyloučena ze
všech vysokých škol v Československu. V roce
1956 byla odsouzena ve vykonstruovaném
procesu za vlastizradu a špionáž, na podmínku
byla propuštěna z vězení v roce 1959. Pracova-

Chceme omezit nedopalky v ulicích

Městská část Praha 4 se inspirovala městy jako Paříž, Londýn
či Řím, podle kterých cigaretový
nedopalek není jen nepořádek na
zemi, ale jeho obsah především
kontaminuje životní prostředí
jedovatými látkami. V těchto a dalších městech spustili kampaň,
v jejímž průběhu rozmísti desítky
odpadových košů s popelníkem a zároveň začali
rozdávat na radnicích mobilní popelníčky. K tomuto kroku nyní přistoupila i radnice Prahy 4.
„Na konci loňského roku jsme navázali spolupráci s nadačním fondem Čisté město a pořídili
od nich 200 kusů pouzder na cigarety, které
zároveň slouží jako popelníček,“ uvedl zástupce
starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák), který
poskytl záštitu nad edukativním videem, jež
vznikne na jaře letošního roku. „Naším cílem je
snížit počty cigaretových nedopalků v ulicích,
proto jsme také v loňském roce umístili v okolí

metra Budějovická informační cedule upozorňující na škodlivost nedopalků.“

Popelníček stále u sebe
Popelníček je součástí pouzdra na cigaretovou
krabičku. Kuřák má tím pádem popelníček vždy
u sebe se svými cigaretami. Do popelníčku
se vejdou čtyři cigaretové nedopalky, které se
nemusí zhasínat. Po jejich vhození do popelníčku a jeho následném uzavření dojde k uhašení
nedopalku.
„Počet čtyř nedopalků je určitě dostačující
množství pro využití ve městě, kde má kuřák
k dispozici odpadkové koše, kam jednoduše
obsah z popelníku vysype,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák)
a dodává: „Důležitá je oproti většině ostatních
typů mobilních popelníčků absolutní bezpečnost, to znamená žádný zápach, žádný únik
obsahu popelníčků, žádné nebezpečí samovznícení.“ (red)

Přijďte zasadit stromek do branické Třešňovky
Ekocentrum Podhoubí vás zve na výsadbu 16
mladých třešní v branické Třešňovce. Výsadba
proběhne v neděli 19. března od 10 hod.
Chcete se stát adopčním rodičem některého z nových třešňových stromků a ptáte se, co to obnáší?
Stromek si můžete sami zasadit, dát mu jméno;
dále uhradíte poplatek 500 Kč, který zahrnuje
jeho pořizovací cenu a základní péči. Se zájmem
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la jako pomocná dělnice, dělnice na soustruhu
a později jako úřednice národního výboru.
V roce 2006 byla prezidentem republiky
vyznamenána Řádem T. G. Masaryka I. stupně
za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje
demokracie, humanity a lidských práv. Městská část Praha 4 ji udělila v roce 2009 čestné
občanství. (red)

o adopci či dotazy k výsadbě se obracejte na Jana
Čecha, koordinátora obnovy sadu na tel.: 777 893
352 nebo e-mailu jan.cech@podhoubi.cz.
Pokud na vás stromek nezbyde, nezoufejte a do
Třešňovky určitě přijďte. Můžete se zapojit již
v sobotu 18. 3. od 10 hod. a pomoci s přípravami
- kopat jámy nebo vyčistit plochu výsadby.
Více informací na www.podhoubí.cz (red)
www.praha4.cz
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Příběhy domů

Z válečného lazaretu se stala porodnice

Nádherný komplex budov na Podolském
nábřeží ležící uprostřed zahrad pod vyšehradskými hradbami je s Prahou 4 neodmyslitelně
spjatý. Zná ho každý Podolák a snad i každý
obyvatel Prahy. Mnoho z nás se zde narodilo,
dalším z nás se zde narodily děti nebo vnoučata.
Málokdo však ví, že známá porodnice nebyla
porodnicí odjakživa.
U zrodu tohoto areálu stál známý český lékař,
chirurg a rentgenolog MUDr. Rudolf Jedlička. Již
v roce 1909 chtěl založit moderní léčebný ústav
určený převážně pro bohatší klientelu. Na získání
prostředků z veřejných rozpočtů nebylo ani pomyšlení, proto spolu s dalšími význačnými lékaři
založil akciovou společnost Pražské sanatorium.
Ano, dnešní Ústav pro péči o matku a dítě byl
jednou z pražských nemocnic. Stavební práce
probíhaly od 1910 do roku 1914, dokončeny byly
těsně před začátkem 1. světové války. Sanatorium
bylo oficiálně otevřeno 28. července 1914, v ten
samý den, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku
Srbsku. Kvůli válce nebyl původní účel sanatoria
naplněn, byl v něm zřízen vojenský lazaret pod
správou Červeného kříže.

Boj o život
Za první republiky se ústav navrátil původnímu
určení, jednalo se o jedno z nejmodernějších
lékařských zařízení v Evropě. V tomto sanatoriu
bojoval neúspěšně o život i první československý ministr financí Alois Rašín, když sem byl
přivezen 5. ledna 1923 po atentátu, který na
něj spáchal anarchista Šoupal. Pražané mají
tyto budovy natolik spojené s porodnicí, že se
v devadesátých letech dokonce při publikaci
článků o životě Aloise Rašína ptali, proč těžce
zraněného ministra odvezli do porodnice! Přitom první porodnické oddělení zde bylo zřízeno
až v roce 1925.

Vlastní stavbu navrhl známý architekt prof. Rudolf Kříženecký. Sanatorium se skládá ze čtyř křídel navzájem spojených jednou válcovitou budovou.
Foto: Martin Dudek

Za 2. světové války Němci sanatorium zabavili
a zřídili v něm lazaret SS. Za zmínku stojí, že
zde byl ošetřován i jeden z nejznámějších odbojářů Josef Mašín. Při zatýkání 13. května 1941
v bytě v dnešní ulici Čiklova bojoval Josef Mašín
s gestapáky, aby umožnil útěk Václavu Morávkovi a Františku Peltánovi. Přitom byl těžce zraněn
a do tohoto lazaretu byl přivezen v bezvědomí.
V podolském lazaretu byl mezi výslechy gestapa
ošetřen také předseda protektorátní vlády
generál Alois Eliáš. Nebylo to pochopitelně
z útlocitnosti, ale jen proto, aby kruté výslechy
mohly pokračovat.
Na konci války za Pražského povstání se povstalcům hned 5. května podařilo obsadit budovy
lazaretu a získat zde nějaké zbraně. Navečer 7.
května se však z Benešovska útočícím německým
posilám podařilo toto sanatorium dobýt zpět.
Přitom byly budovy poškozeny střelbou.
Těsně po válce sloužilo sanatorium pro léčbu
navracejících se vězňů z koncentračních táborů

trpících tuberkulózou. Hned v roce 1946 byly
objekty podolského sanatoria znárodněny
zvláštním zákonem se záměrem zřídit v nich
lékařské pracoviště pečující o matky a děti.
Tenkrát se ještě počítalo s náhradou původním
vlastníkům. Ústav pro péči o matku a dítě byl
zřízen v roce 1951 a přes mnohé změny funguje
dodnes. Ročně zde přijde na svět více než pět
tisíc dětí. (red)
Pokud je vám jméno MUDr. Rudolfa
Jedličky povědomé a máte ho spojené s Jedličkovým ústavem na
Vyšehradě, specializovaným na léčbu a vzdělávání postižených dětí,
pak vězte, že se jedná o tutéž osobu. Ano, doktor Jedlička byl lékař,
odborník a bohatý člověk, který v lékařství úspěšně podnikal a velkou
část svého času, peněz i erudice věnoval charitě. Ano, ještě před sto lety bylo normální, že bohatí lidé své podnikatelské projekty financovali ze svého, nic nečerpali z veřejných rozpočtů a na charitu dávali své vlastní peníze.

Galerie vítězů ankety Provozovna roku 2016:

Za unikátními rybami do ZOO Braník

V kategorii Chovatelské potřeby si v anketě obyvatel MČ Praha 4 odneslo
prvenství ZOO Braník, Jiskrova 45/7.
Manželé Zíkovi podnikají v Braníku od roku 2010. „Já i moje manželka
se zvířaty zabýváme od dětství, mým koníčkem byla vždy akvaristika
a žena je vystudovaná veterinární sestra. Takže volba oboru byla jasná,“
říká Pavel Zíka a pokračuje: „To hlavní, co nás odlišuje od jiných prodejen,
je, že svému oboru rozumíme a umíme poskytnout tu nejlepší péči
nejen v oblasti akvaristiky, ale také terarijním zvířatům, psům, kočkám,
hlodavcům a ptactvu. Zvířata od nás, ať už jsou to akvarijní ryby, králíci,
morčata, křečci, nebo ještěrky, jsou zdravá, v mnoha případech ochočená. A hlavně víme, jak o ně pečovat, a to je nadstandard, který nabízíme
našim zákazníkům.“ Nedílnou součástí obchodu je rovněž veterinární
poradna. Dagmar Zíková je registrovaným veterinárním technikem,
navíc manželé spolupracují s veterináři, s Přírodovědeckou fakultou UK
a dalšími institucemi. „Díky tomu, že chováme nebo jsme chovali spoustu
domácích mazlíčků, víme, co které plemeno či druh potřebuje. Takže
pokud přijde zákazník s tím, že potřebuje vybrat jídlo pro Porcellaine
a k tomu něco pro surmovku vražednou, dostane granule pro toto vzácné
www.praha4.cz

francouzské plemeno psa. A surmovka vražedná je šnek šnekožrout,
takže na jídelníčku bude mít šneky,“ prozrazuje Pavel Zíka.

Obchodu vévodí obrovské akvárium
V ZOO zákazníci naleznou kromě běžných chovatelských potřeb také mimořádné druhy ryb z celého světa, které jsou v rámci České republiky unikátní.
Není proto divu, že se do Braníku sjíždějí lidé skutečně ze všech koutů naší
vlasti. „Najdou u nás více než 400 druhů akvarijních živočichů a naší prodejně vévodí akvárium o velikosti 2 500 litrů,“ podotýká Dagmar Zíková, která
společně s manželem vystupovala či vystupuje v několika televizních a rozhlasových pořadech a jejich prodejna se objevila rovněž v českých filmech.
A jak na podnikatele působí genius loci Braníka? „Líbí se nám tu, tahle
městská čtvrť má kouzlo malého města, kde se lidé znají. A pokud nám
každého půl roku nevykopou gigantickou jámu před obchodem a nerozkopou chodníky, jak se nám v posledních dvou letech stávalo, bude
to úplně dokonalé,“ říká Pavel Zíka a dodává: „Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem našim zákazníkům, protože díky nim jsme si mohli svůj
sen o úplně jiném zverimexu splnit.“ (md)
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Představujeme sportovní kluby Prahy 4
Masada vás naučí karate
Na otázky odpovídá zakladatel klubu a hlavní trenér Viktor Vejvoda.
Jaká je ve stručnosti historie klubu?
Vzniku klubu MASADA předcházela moje trenérská činnost v klubu US Praha. Po dokončení
studií na FTVS, kde jsem získal licenci trenéra
1. třídy karate, jsem se rozhodl, že přestanu
s tréninkem dospělých na Žižkově a v Dejvicích
a založím si svůj sportovní klub karate na Spořilově, kde bydlím a kde mé děti spolu s ostatními
znají jen pískoviště a hřiště před školou. Roku
1991 vznikl klub Karatedó škola Shotokan Praha
pro mé děti, jejich kamarády a spolužáky ze
Spořilova. Od dubna 1994 se náš klub jmenuje
MASADA Praha a aktivně se věnuje dětem, mládeži, ale i seniorům. Pro všestranný pohybový
rozvoj dětí je trénink obohacen o prvky atletiky
a míčových her. Naši svěřenci se tak mohou
časem rozhodnout i pro jiný sport, pro který již
budou částečně připraveni. Ve staré tělocvičně
ZŠ Jižní IV. již trénovalo karate více než tisíc
dětí ze Spořilova i okolí, desítky z nich nosí
černý pás. Rád bych ještě zmínil naše seniory
a veterány. Někteří jsou již v důchodovém věku
a cestu do naší tělocvičny si každý týden vždy
najdou. Stále drží s naší omladinou krok a jsou
důkazem prospěšnosti tohoto sportu pro zdraví,
kondici a sebevědomí.

Co všechno nabízíte obyvatelům Prahy 4?
Na začátku každého školního roku se mohou
všichni zájemci o náš sport přijít podívat do tělocvičny, ale hlavně si i zdarma vyzkoušet, jaké
mají předpoklady se v našem klubu realizovat.
Přijímáme školáky chlapce i dívky, trénujeme
3x týdně. Zvýhodněné kurzovné je poskytováno
dětem, které mohou trénovat pouze jednou
týdně. Samozřejmostí je zapojení sociálně znevýhodněných dětí. V průběhu každého školního
roku pořádáme množství soutěží o medaile
a poháry. V posledním týdnu letních prázdnin
pořádáme letní Camp formou denního příměstského tábora v Choceradech.
Jaké byly největší úspěchy vašich sportovců?
Sportovní úspěchy našich závodníků za 23 let
existence karate MASADA byly bohaté. Jen
zlatých medailí z mistrovství ČR pořádaných
Českou unií bojových umění vybojovali naši
závodníci v soutěžích jednotlivců i družstev
44. Na mistrovství republiky ČSKe v Kopřivnici 1998 se dokonce naši závodníci ziskem
medailí umístili na prvním místě z celkového
počtu šedesáti klubů z celé republiky. Od
loňska je karate olympijským sportem, což se
jistě projeví na motivaci dětí, zvýšeném zájmu
o náš sport, a tak další sportovní úspěchy
mohou pokračovat.

Tipy na březen
Více akcí najdete na webech jednotlivých organizací.
Baby Office, s.r.o.
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25,
Budova B3, 6. patro, www.babyoffice.cz,
petra.kotatkova@babyoffice.cz, tel. 607 707 003
St 8. 3. 9.00 – 12.00 hod. Jak vytvořit a spravovat úspěšné stránky na Facebooku
Praktický workshop pro začínající správce a správkyně FB
stránek. Po dobu kurzu lze využít hlídání dětí od 18 měsíců
v místní miniškolce.
Centrum Dajána
Doudlebská 4, Pankrác, ww.dajanapraha.cz
So 11. 3. 9.30 – 18.00 hod. Rodinné (a jiné) konstelace
Problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání,
zdravotní a jiné potíže můžete vyřešit pomocí systemických
(rodinných) konstelací. Celodenní seminář, během kterého
si můžete „postavit vlastní konstelaci“ a najít v ní odpověď
na svůj problém, vede zkušený lektor Aleš Michálek. Nutná
rezervace na tel.: 721 040 045.
Hernička Lumpík
Křesomyslova 17C, tel: 773 89 88 55, www.hernickalumpik.cz
So 11. 3. 10.30 hod. Pohádky pana Pohádky
Činoherní divadélko s loutkami pro nejmenší děti od
2 let. Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi
a O Červené Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy.
Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel. 774 155 185, e-mail: david.zitek@csop.cz
http://www.csop.cz/dumochrancuprirody
Čt 23. 3. 18.00 hod. Krev v mobilech
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat
vzácné minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické
republice Kongo? Dánský režisér Frank Piasecki Poulsen se
proto do jednoho z největších dolů v regionu v konžské
Bisie vypravil. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek,
smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou
zde každodenní realitou.
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Takhle se trénuje ve spořilovské tělocvičně.

Foto: Masada

Jste v rámci Prahy něčím výjimeční?
Výjimečný je genius loci ZŠ Jižní IV. a Spořilova.
Cvičili jsme i na jiných místech, ale pouze v ZŠ
Jižní IV. máme dokonalé zázemí. Vedení školy
nám vychází vstříc při náboru nových členů,
dává nám prostor při svých zahradních slavnostech. Nemusíme stále měnit místo a čas cvičení.
Jak hodnotíte spolupráci s MČ Praha 4?
Aktivní a hlavně v praxi fungující politika dotací
městské části Praha 4 na podporu sportu a volnočasových aktivit nám umožňuje podstatně zlepšit
kvalitu sportovních soutěží a letních campů či soustředění. Můžeme do soutěží, které v rámci tréninku
pořádáme, dát více cen (pohárů, medailí a diplomů),
což napomáhá u dětí k větší motivaci a soutěživosti.
Výsledkem této dobré spolupráce a podpory je určitě
i spokojenost rodičů našich sportovců, kteří je každé
září opět s důvěrou přivádí do tělocvičny. Bližší informace o klubu na www.karatemasada.cz (red)

Co, kdy a kde
MC Rybička
Stallichova 514/2, Krč, www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz
Po 27. 3. - čtvrtek 30. 3. Jarní bazárek dětského zboží.
Jarní a letní oblečení, obuv, hračky (oblečení od vel. 86
výše). Prodej formou komisního prodeje, poplatek 50 Kč za
15 ks. Výběr čistých a nepoškozených věcí od 20. do 23. 3.
Pro bližší informace o časech a podmínkách bazárku sledujte www.mcrybicka.com nebo FB Rodinný klub Rybička.
4medvědi, dětská skupina
Bítovská 5, Michle, budova Akcent College
www.4medvedi.cz
Pá 24. 3., 9.30 – 11.30 hod. Montessori pracovna
0-6 měsíců a těhotné maminky
Pracovna je zejména návodem a inspirací pro uspořádání
domácího prostředí. Z každé lekce si odnesete vlastnoručně
vyrobenou pomůcku. Školená lektorka. Cena 300 Kč/lekce
vč. materiálu. Možnost jednotlivých návštěv i přihlášení na
celý cyklus. Více informací na www.4medvedi.cz, rezervace
na e-mailu hana@4medvedi.cz nebo tel. 774 144 485. Koná
se v Hodkovičkách, Nad Hájem 401/3.
MC Balónek
Ke Kamýku 686/2, Kamýk
www.mcbalonek.cz
Út 21. 3. 10.00 – 12.00 hod. Pečeme (s dětmi)
„Kinder“ mléčný řez
Přijďte se inspirovat a pod vedením zkušené lektorky si
vyzkoušet přípravu tvarohovo-šlehačkové dobroty, kterou
vaše děti (a nejen ony) jistě ocení. Z důvodu nákupu dostatečného množství surovin přihlášky do 19. 3. na e-mail:
hana-hubkova@email.cz.
Hobby centrum 4
Od st 1. 3. 10.00-19.00 hod. Originální kybernetoskop
Trnkova zahrada 2
Hra, do které je interaktivně zapojen i divák. Hrdinové oblíbené
knihy Jiřího Trnky jsou přeneseni do audiovizuálního média.
Areál Vltavanů 229. Info informační kancelář Hobby centra 4 tel. 602 399 835, 241 731 510. Akce potrvá konce května.

KC Novodvorská: v pátek 10. 3. od 18.00 hodin.
Společný koncert hudebních souborů Atash a St.
Stephen´s Global Ensemble pod názvem „Global
Harmony“. Vstup zdarma, rezervace míst telefonicky na 222 524 388, e-mailem na admin@concert.cz,
případně po registraci na www.koncertniklub.cz.
Thomayerova nemocnice: dobročinný jarní
bazar Lékořice se uskuteční 9. - 11. dubna.Věci
můžete věnovat i vy, jejich příjem je především
v neděli a v pondělí. Neprodané zboží bude
věnováno do charity.
Kontakt: e-mail: katerina.stepova@ftn.cz,
tel.: 261 083 690, 603 553 951.
Kostel sv. Anežky, Spořilov: ve středu 15. 3.
od 19.00 hodin koncert Foerstrova komorního
pěveckého sdružení. Ve čtvrtek 23. 3. od 19.00
hodin koncert Evy Henychové.
Klub zdraví Lhotka: v úterý 21. 3. (18.00-19.00
hod.) přednáška na téma detoxikace. Přednáší:
Roman Uhrin. Kontakt: Zálesí 50 (Bus z Kačerova, zast. Sulická). Info 733 761 059, www.
zivotazdravi.cz. Vstupné dobrovolné.
MaRS – 6. ročník 24hodinového cvičebního maratonu pro lidi s roztroušenou sklerózou i bez ní:
3.3. od 17.00 – 4.3. do 18.00 hod.
Akce na adrese FitnessAction, Štúrova 1284/20.
Záštitu poskytli starosta Městské části Praha 4
Petr Štěpánek a zástupkyně starosty Iva Kotvová
(oba Trojkoalice/SZ).
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

1. st 19.00 Paní plukovníková - komedie
3. pá 19.00 Zahraj to znovu, Same - komedie
4. so 19.00 Manželské vraždění - komedie
5. ne 19.00 Poslední aristokratka - komedie
6. po 19.00 Charleyova teta - komedie
7. út 19.00 Generálka - komedie
8. st 19.00 Tři v tom - komedie
9. čt 19.00 Práskni do bot - komedie
10. pá 19.00 Poslední aristokratka - zadané
11. so 19.00 Poslední aristokratka - komedie
13. po 19.00 Shylock - tragikomedie
14. út 11.00 Už je tady zas - veřejná generálka,
		tragikomedie
19.00 Poslední aristokratka - komedie
15. st 11.00 Už je tady zas - veřejná generálka
19.00 Takový žertík - komedie
16. čt 19.00 Už je tady zas – premiéra
19. ne 19.00 Už je tady zas - tragikomedie
20. po 19.00 Už je tady zas - tragikomedie
21. út 19.00 Dědicové - komedie
22. st 19.00 Paní plukovníková - komedie
23. čt 19.00 Charleyova teta - komedie
27. po 19.00 Generálka - komedie
28. út 19.00 Shylock - tragikomedie
29. st 19.00 Paní plukovníková - komedie
30. čt 19.00 Charleyova teta - komedie
31. pá 19.00 Už je tady zas - tragikomedie

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. st 19.30
5. ne 15.00
		
6. po 18.00
		
8. st 19.30
12. ne 15.00
15. st 19.30
		
17. pá 19.00
		
19. ne 15.00
20. po 19.00
22. st 19.30
		
23. čt 19.30
		
24. pá 19.00
		
26. ne 14.00 - 17.00
		
		
15.00
		
27. po 19.30
28. út 19.30
29. st 19.30

Paterson - kinokavárna
Zajíček a velká mrkvová záhada
- Divadlo 100 opic
Jakub Pleskot: V blízkosti
- vernisáž fotografií
Moonlight - kinokavárna
Noční skřítek - Divadlo Mim
Nechte zpívat Mišíka
- filmový dokument
GRAILS (USA), MAJEURE (USA)
- koncert
Malá mořská víla - Divadlo Lokvar
Linka důvěry - ZUŠ Modřany
Bezva ženská na krku
- kinokavárna
Parta Hic znovu zasahuje
- satira Luboše Baláka
BLACK HEART PROCESSION
- koncert
Víkendová dílna - tiskání na
textil a textilní výrobky
se Zuzanou Krajčovičovou
Jak se Jíra mlynářem stal
- Divadlo Dokola
Besídka 2017 – Divadlo Sklep
Besídka 2017
Výběr z Besídek

březen 2017
Trad iční lout kové d ivad lo

4. 3. Sněhurka a sedm trpaslíků
11. 3. Krejčík, švec a kašpárek
18. 3. Ferda Mravenec a kamarádi
23. 3. Tři prasátka od 16:00
25. 3. Hračky na cestách
Sobotní pohádky hrajeme vždy od 14:00 a od 15:30
v Kulturním centru Novodvorská, tel.: 608 982 230
WWW.ZVONECEK.INFO
FACEBOOK.COM/DIVADLO.ZVONECEK

www.praha4.cz

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

1. st
2. čt
3. pá
4. so
6. po
7. út
8. st
10. pá
11. so
13. po
14. út
15. st
17. pá
18. so
21. út
22. st
23. čt
24. pá
28. út
29. st
30. st
31. čt

19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Sen noci svatojánské
Dohazovačka
Sen noci svatojánské
Jeptišky
Techtle mechtle
Jeptišky
Famílie
Magor
Eva tropí hlouposti
Sen noci svatojánské
Famílie
Dohazovačka
Magor
Dohazovačka
Famílie
Sen noci svatojánské
Eva tropí hlouposti
Famílie
Eva tropí hlouposti
Sen noci svatojánské
Famílie
Jeptišky

KOMORNÍ FIDLOVAČKA

1. st 19.30 Z deníku hraběnky M.
		(hostující představení)
6. po 19.30 Umění vraždy
7. út 19.30 Můj báječný rozvod
15. st 10.30 Třetí prst na levé ruce
		– veřejná generálka
16. čt 19.30 TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
		– premiéra
18. so 15.00 Třetí prst na levé ruce
20. po 19.30 Tři holky jako květ
21. út 19.30 Třetí prst na levé ruce
23. čt 19.30 Můj báječný rozvod
24. pá 19.30 Umění vraždy
25. so 15.00 Tři holky jako květ
27. po 19.30 Tři holky jako květ
29. st 19.30 Nejlepší kamarádky
31. čt 19.30 Plný kapsy šutrů

Co, kdy a kde
ZŠ Na Líše: pořádá pro žáky
druhého stupně, jejich rodiče
a kamarády 5. reprezentační
ples, který se koná v pátek 3.
března. od 18.00 hod. Součástí
programu je slavnostní šerpování žáků devátých tříd, k tanci
zahraje živá kapela a samozřejmě nebude chybět ani oblíbená
tombola.
ZŠ Bítovská: žáci školy zvou
3. dubna (16.00 -17.30 hod.)
na 15. velikonoční trhy. Budou
prodávat své vlastnoručně
vyrobené velikonoční dekorace a nebude chybět kreativní
dílnička.

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.
Domov můžete podpořit finanční darem na
www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé
z následujících akcí.
6. – 7. 3., po-út 10.00 - 16.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár
korun. Tradiční akce dobročinných obchodů Sue
Ryder. Divadelní sál Sue Ryder.
8. 3., st 11.00 – 18.00 hod.
ŘÍZKOVÁNÍ
Další kulinářská akce naší restaurace v areálu
Domova. Ochutnejte nejrůznější druhy úprav řízků.
Restaurace v Sue Ryder.
13. a 27. 3., po 15.00 – 18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Restaurace Michelský dvůr.
14. 3., út 15.00 – 21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce. Na pravidelných
korálkářských srazech se vytváří bižuterie pro
dobročinné obchody. Vede je Darí Fejtková, autorka projektu Korálek ke korálu. Registrace: dfejtkova@centrum.cz. Restaurace Michelský dvůr.
18. 3., pá 14.00 – 15.30 hod.
UKÁZKOVÁ LEKCE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
PRO SENIORY
Přijďte si procvičit svůj mozek v rámci Národního
týdne trénování paměti a podívat se, jak vypadá
lekce trénování paměti pro seniory. Vstup zdarma.
Nutná rezervace předem na tel.: 244 029 136 nebo
778 476 172 (možno i sms). Divadelní sál Sue Ryder.

Branická 63, Praha 4.
info@branickedivadlo.eu
+420 602 542 969

ve všední
dny
2. pokladna
ST 11.00je otevřena
Dva nahatý
chlapi
generálka
od 15.00veřejná
do 19.00
hodin
244 461
397
3. ČTtelefon
19:30pokladny:
Dva nahatý
chlapi
e-mail: info@branickedivadlo.eu
premiéra
5. SO www.branickedivadlo.eu
15:00 Pohádky do kapsy
St 1. 19.30 Zázračné
cvičení
SemTamFór
Čt 2. 10.00 Karel IV. – pohádka pro
8. ÚT 19:301. stupeň
Běž zazákl.
svou
		
školyženou
9. ST19.30
19:30DvaZ nahatý
deníkuchlapi
hraběnky M
Čt
svou ženou
12.9. SO19.30
16:00BěžJ.za
Uhlíř
So
14.11.PO11.00
19:30Pohádka
Ani o pošťácká
den dýl –- MIMo.s.
komedie
19.30 Zázračné
cvičení
SemTamFór
Po 13. 19.30 Třetí do páru
16. ST 19:30 Běž za svou ženou
St
15. 19.30 Dva nahatý chlapi
19.18.SO18.00
18:00Cirkcoolart
Kabaret
So
Po 20.NE19.30
ztraceného
ráje
20.
15:00Hledání
Pohádky
do kapsy
SemTamFór
Út 21. 19.30 S Pydlou
v zádech
St
Deset černoušků
22.22.ÚT10.00
19:30LokVar
Dva -nahatý
chlapi
St
25. 11.00 LokVar - Zlatovlásky
23. ST 19:30 Pavel Dobeš
19.30 Třetí do páru
25.28.PÁ11.00
19:30Holky
Spolehlivé
Út
z inzerátucvičení
premiéra
		
– veřejná
generálka
26. SO19.30
19:30Žena
Záměna
vlčí mák– komedie
SemTamFór
St 29. 19.30 Holky
z inzerátu - premiéra
Čt 30.
- Tatínek není
28.
+29.10.00 LokVar
Mezinárodní
pěvecký
PO-ÚT
19:30k zahození
festival -Diamonds
		
pohádka Voice
Záštitou
19.30 Běžpod
za svou
ženouMČ Praha 4
vstup volný
30. ST 19:30 Běž za svou ženou
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Senioři
Společenská rubrika

Dne 13. 2. oslavili
Václav a Zuzana Kvasničkovi z Podolí
třicet let společného manželského života.
Mami, tati - gratulujeme ke krásnému výročí a přejeme vám hlavně pevné zdraví. Máme vás rády!
Dcery Anička a Mařenka.
V březnu oslaví kulaté narozeniny dva olympionici z Prahy 4. Ve čtvrtek 2. března oslaví 85. narozeniny Josef Šorm, stříbrný volejbalista z Tokia,
a 4. března oslaví svých 80 let olympijský cyklista
Slavoj Černý. Oběma úspěšným sportovcům přejeme hodně zdraví do dalších let. MČ Praha 4.
Dne 21. 3. oslaví 100. narozeniny
Václav Červenka ze Spořilova
Hodně slunných dnů a pevné zdraví přeje celá
rozvětvená rodina z Čech a Holandska.

Dne 1. dubna oslaví 91 let
Marie Maláková z Michle
Kopec zdraví a radosti ze společných chvil přejí
vnuk Jan se ženou, pravnoučátka Šarlota a Albert.
Zn. 100 je náš společný sen!

Jarní rehabilitační
cvičení začíná v dubnu
MČ Praha 4 i v letošním roce zajistila pro své
seniory rehabilitační cvičení, které bude opět
probíhat ve spolupráci s rehabilitačním centrem
Plaveckého stadionu Podolí, a to v 1x týdně po
dobu 5 týdnů. Cvičební hodina představuje 45
minut vlastního rehabilitačního programu pod
vedením fyzioterapeutů a pod lékařským dohledem. Jarní kurz začíná od 3. 4. od 9.00 hod.
a končí 5. 5. ve 12.00 hod.
Zápis do kurzů se uskuteční přímo v Plaveckém
stadionu v Podolí, Praha 4, Podolská 74,
I. patro (vstup vedle rehabilitace) od 20. do
23. 3.: pondělí (20. 3.) - od 10.00 do 13.00 hod.,
úterý - čtvrtek (21.-23. 3.) - od 9.00 do 12.00 hod.
Účastník si při zápisu vybere den a čas jemu
vyhovující z rozvrhu cvičebních hodin: pondělí
– pátek od 9.00 do 12.00 h. POZOR! Cvičební
hodiny nelze v průběhu 5 lekcí měnit!
Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena
pro obyvatele starší 63 let s trvalým bydlištěm
na území MČ Praha 4, je nutné při nákupu
permanentky předložit platný občanský průkaz, z něhož bude použito následující: jméno

a příjmení; adresa trvalého bydliště; datum
narození; číslo OP. Na základě těchto údajů
bude senior zaveden do evidence a bude mu
vystavena průkazka pro rehabilitační cvičení,
která jej bude opravňovat k využití 5 lekcí,
a to na období 5 týdnů ve zvolených dnech
a časech. Dále senior při zápisu předloží
150 Kč jako finanční spoluúčast a Plavecký stadion Podolí vystaví na tento finanční
obnos příjmový doklad. Cena jedné cvičební
jednotky je 60 Kč, avšak senior hradí pouze
polovinu, tj. 5x 30 Kč, druhá polovina je dotována MČ Praha 4.
Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované
tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese Praha 4, Podolská 74, I. patro. V jedné skupině je maximálně 12 cvičících, aby jim instruktor
mohl věnovat dostatečnou péči a pozornost.
Veškeré cvičební nářadí je k dispozici v tělocvičně, včetně cvičebních podložek. Cvičební oděv
dle vlastního uvážení, cvičební obuv – cvičky,
nebo je možno cvičit na boso (tělocvična je
vybavena kobercem). (red)

MČ Praha 4 opět nabídne
dotované plavenky
Stalo se velmi příjemnou tradicí, že MČ Praha 4
nabízí v rámci podpory aktivního stárnutí svým
seniorům zvýhodněné vstupenky do plaveckého
areálu v Podolí. Zastupitelstvo i v letošním roce
schválilo finanční příspěvek na nákup plavenek
pro seniory, které bude možno zakoupit v informačních centrech městské části Praha 4 od
15. 3. „Velice nás těší zájem seniorů o dotované
plavání, které pro ně městská část Praha 4 spolu
s Plaveckým bazénem v Podolí nabízí letos již
podeváté. I v tomto roce mají kromě seniorů
možnost nákupu plavenek také držitelé ZTP
průkazů,“ uvedla zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ).
Co je třeba vědět dřív, než si půjdete zakoupit
plavenky?
· Vstupenky jsou určeny všem občanům starším 63 let a držitelům ZTP průkazů s trvalým
pobytem na území MČ Praha 4.

· Plavenky budou opět distribuovány všemi IC
MČ Praha 4 s výjimkou IC Kunratice.
· Při 1. nákupu plavenek bude seniorům zdarma vystaven plavecký průkaz.
· Při každém dalším nákupu se každý zájemce
musí prokázat tímto plaveckým a současně občanským průkazem a nákup bude
zaznamenán v průkazu. Bez prokázání
občanským průkazem nebudou plavenky
vydány!
· Každý senior a držitel ZTP průkazu může
tímto způsobem získat dvě plavenky v daném
měsíci (kromě července a srpna). Plavenky
mají platnost do 30. 12. 2017 a jsou určeny
pouze pro držitele plaveckého průkazu.
Plavenky budou prodávány do vyčerpání
jejich počtu a zakoupené se již nevykupují
zpět, rovněž není možné prodloužit jejich
platnost! (red)

Senior Hobby klub
Pravidelné aktivity:
Úterý 10.00-11.00 hod. VESELÝ TRÉNINK
PAMĚTI v přízemí pavilonu A Hobby centra
4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
Čtvrtek 9.30-11.30 hod. SETKÁNÍ U ŠÁL16 Tučňák • 3/2017

KU ČAJE a volné stoly pro zájemce o stolní
tenis v Senior Hobby klubu. Klub Amfora,
Pujmanové 9. Vstup zdarma.
Info informační kancelář Hobby centra 4 tel. 602 399 835, 241 731 510. (red)
www.praha4.cz

Senioři

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
březen 2017

Zápis do kurzů „Zpátky do školy“

1. 3. od 9.00 do
15.00 h., slavnostní
sál Nuselské radnice
Cyklus 4 přednášek Jak spolu žít
2. 3. od 14.00 h.,
a vycházet – 2. část „V roli rodičů
malý sál Nuselské
dospělých dětí“
radnice
Neseďte doma, přijďte za námi (II.) 7. 3. od 14.00 h.,
– zábavné odpoledne se zpěvem slavnostní sál Nuselza doprovodu klavíru - staré ever- ské radnice
greeny nejen pro ženy
Příběhy pražských paláců a jejich 9. 3. od 14.00 h.,
obyvatel – 2. část procházka Paláce sraz na Hradčanském
Malé Strany a Hradčan
náměstí uprostřed
u Mariánského sloupu
Akce v rámci Národního týdne
14. 3. od 10.00
trénování paměti 2017 – ukázkové a 14.00 h., malý sál
lekce trénování paměti nejen pro
Nuselské radnice
seniory
Malostranský hřbitov – prohlídka 16. 3. od 10.00 h.,
s průvodcem
sraz u kostela Nejsvětější trojice
Literární odpoledne s hercem
16. 3. od 14.00 h.,
Jiřím Brožem – „Seifertova Praha“ malý sál Nuselské
radnice
Filmové ateliéry Barrandov –
21. 3. od 10.00 h.,
prohlídka areálu, filmových kostýmů sraz před vchodem
a ateliérů (opakování)
Filmpoint, Kříženecké
nám., P5 (bus 105)
Přednáška „Naboso“ – o nohách
21. 3. od 14.00 h.,
a jak o ně pečovat, aby sloužily co
malý sál Nuselské
nejdéle
radnice
COFFEE MUSEUM PRAHA – pro23. 3. od 10.00 h.,
hlídka muzea kávy s novou expozicí sraz před muzeem,
loutek a rodinných loutkových diJana Zajíce 7, Praha 7
vadel
Kudy chodil kat Mydlář – procházka 23. 3. od 14.00 h.,
s průvodcem
sraz před Rudolfinem
(z nám. Jana Palacha)
Exkurze povodím Botiče (Praha 10) 30. 3. od 10.00 h.,
s Lesy hl. m. Prahy - cca 2,5 km po sraz na autobusové
rovinatém terénu; délka trvání cca zastávce U Lípy (bus
3 hod.
177, 212, 242)

vytištěné přihlášky a občanský průkaz s sebou
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 2.;
50 míst
výdej vstupenek 28. 2. od
8.00 do 8.30 h., přepážka
č. 34, přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 100 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 2.; 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 2.;
2x 18 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 3.; 30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 3.; 40 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 3.;
25 míst; vstupné 200 Kč/os. za cca 120 minut
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 3.;
40 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 3.; 20 míst;
snížené vstupné 40 Kč/os.
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 3.; 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 3.;
35 míst; poplatek 50 Kč/os.

duben 2017

Gastronomické procházky regiony 4. 4. od 10.00 h.,
Francie - přednáška
malý sál Nuselské
radnice
Povídání s básníkem Petrem
4. 4. od 14.00 h.,
Skarlantem tentokrát na téma
malý sál Nuselské
„Francouzské šansony“
radnice
Velikonoční dílna
6. 4. od 10.00 h.,
v klubu Amfora, Pujmanové
Příběhy pražských paláců a jejich 6. 4. od 13.30 h., sraz
obyvatel – 3. část procházka Paláce před domem U Kana Starém Městě
menného zvonu na
Staroměst. náměstí
Neseďte doma, přijďte za námi (III.)
11. 4. od 14.00 h.,
kytarový koncert Davida Wurczela slavnostní sál Nuselské
koncertního kytaristy a hudebního
radnice
skladatele
www.praha4.cz

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
30 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
15 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 3.;
35 míst
výdej vstupenek 28. 3. od
8.00 do 8.30 h., přepážka
č. 34, přízemí MČ Praha 4,
Antala Staška - 110 míst

Poznejte tajemství
vašich chodidel
„Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce
a umělecké dílo,“ napsal kdysi Leonardo da Vinci. Je složeno z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Ne
nadarmo tedy chodidla obsahují čtvrtinu všech
kostí v našem těle.
Ochrana nohy, sociální podmínky a móda
přinesly chůzi v botách. Lidé začali ovšem
nosit boty, které se od přirozené anatomie
chodidla velmi liší. Naše tělo není přizpůsobené tvrdým podrážkám či podpatkům,
z čehož často vznikají problémy s klenbou,
vybočené palce, zarůstající nehty, křečové
žíly, potíže s kotníky, s koleny, s bederní
páteří nebo i pocity „odpojení“ a nestability v životě. Naše chodidla souvisejí se
sebeláskou, péčí o sebe, pevnou základnou,
stabilitou a radostí ze života. Jak vlastně
chodidlo funguje? Jak se nejlépe starat o své
nohy, aby dobře sloužily co nejdéle? Odpovědi
na tyto a mnohé další otázky přinese zajímavá
přednáška, která se uskuteční 21. 3. od 14.00 h.
v malém sále Nuselské radnice. Telefonické
přihlášky od 13. 3. od 8.00 hod. V případě
velkého zájmu lze případně domluvit opakování přednášky. (red)

Exkurze povodím Botiče
Pro seniory-turisty zorganizovala MČ Praha 4
několik zajímavých komentovaných procházek s pracovníky Lesů hl. m. Prahy.
30. 3. od 10.00 hod. se uskuteční první z nich
- exkurze povodím Botiče, která začne na
autobusové zastávce U Lípy (bus 138) a dále
se půjde při Botiči až na Kozinovo náměstí.
Na vycházce se dozvíte zajímavosti o povodních v Praze a jakou roli v nich daný tok
sehrál, rovněž získáte informace o Hostivařské přehradě a dalších vodních dílech, ale též
o protipovodňových opatřeních. Délka trasy
je cca 2,5 km po rovinatém terénu (většinou
nezpevněné cesty). Poplatek je 50 Kč na
osobu. Přihlásit se můžete na bezplatné lince
800 100 128 od 20. 3. (red)

Oslava MDŽ se starými evergreeny
Neseďte doma, přijďte za námi - MČ Praha 4
zve seniory na koncert plný starých známých
písniček za doprovodu klavíru, a to počínaje
lidovými přes písně Jaroslava Ježka, Voskovce
a Wericha, Šlitra a Suchého a mnoho dalších.
Akce se koná 7. 3. od 14.00 h. ve slavnostním
sále Nuselské radnice a je určena nejen pro
ženy k jejich svátku. Výdej vstupenek proběhne 28. 2. od 8.00 do 8.30 h. na přepážce
č. 34 v přízemí Úřadu MČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80 b. Vstupenky jsou opět
určeny pouze seniorům nad 63 let s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 4, kteří se prokáží
občanským průkazem, u manželů lze
vydat 2 vstupenky jednomu z manželů,
ale je třeba přinést ke kontrole oba občanské
průkazy. (red)
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Inzerce
Hledáte zkušeného
praktického lékaře pro dospělé v Praze 4?

MEGA
HERNA

MUDr. Barbora Rulíšková
a její ordinace splňují
nároky na kvalitní péči
a vstřícný přístup.

V EDENU

Stále přijímáme nové
pacienty.

herní zóna v 1. patře

• možnost objednání na
konkrétní čas telefonicky nebo e-mailem
• komunikace i e-mailem
• moderně vybavená ordinace, CRP, Quick, Strept test a další na počkání v ordinaci, možnost dalšího dovyšetření (rtg,
sono, krevní odběry atd) v místě
• vyřízení některých formalit bez nutnosti osobní návštěvy
• pracovně lékařské služby
• spolupráce s většinou pojišťoven
• wifi v čekárně

Objednejte se ke vstupní prohlídce, neváhejte i při
malých potížích, zdraví je to nejcennější, co máme.

Adresa: SINUHET-ordinace PL, Roškotova 1, Praha 4
Kontakt: telefon: 261 105 416
mail: barbora.ruliskova@email.cz
webové stránky: www.ruliskova.cz

zábava pro malé i větší
11. 3. dárky a soutěže

vstup zdarma

6. – 19.
března

denně 10 – 18 hod.

Další akce na: WWW.NCEDEN.CZ

SC-370299/01

SC-370105/01

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Střežíme vaše zdraví

201

Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 31. 3. 2017 ji můžete změnit?
A pojištěncem VoZP budete od 1. 7. 2017

✔ Chcete stejně kvalitní péči

ve špičkových zdravotnických
zařízeních, jakou mají vojáci
Armády České republiky?

Vojenská zdravotní pojišťovna
✔ Chcete mít jistotu, že se
je tu pro všechny a nabízí Vám až: Vám a Vašim blízkým v případě
• 2 400 Kč na rovnátka

• 1 800 Kč pro těhotné ženy a maminky
kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi
• 400 Kč na dentální hygienu
• 300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky
Podrobnosti o programech prevence
a podmínky pro čerpání příspěvků
najdete na www.vozp.cz/prevence

w w w. v o zp. cz

potřeby dostane nejmodernější
léčby onkologických onemocnění
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své děti

bohatou nabídku příspěvků
na plavání, cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu či
na různá preventivní vyšetření,
to vše po celý rok a bez nutnosti
střádat body nebo kredity?

PAK NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NÁM!

SC-370287/03

inzerce
ORTHOTES
POD JEDNOU
STŘECHOU
Ortopedická ambulance na poliklinice Pacovská 31, Praha 4,
zahájila dne 30. 1. 2017 svou činnost na nové adrese
Antala Staška 1356/76, Praha 4 Krč, společně s ambulancí
fyzioterapie a léčebné rehabilitace. V této souvislosti končí
provoz ambulance ortopedie Orthotes, Soukenická 22, Praha 1,
a ambulance fyzioterapie Orthotes, Těšnov 5, Praha 1.
KONTAKTY

ORTOPEDiE

REHAbiliTACE

T 222 360 078
M + SMS 776 116 666
E orto@orthotes.cz

T 222 360 079
M + SMS 776 574 080
E fyzio@orthotes.cz

SC-370241/02

Přijmeme zdravotní sestry
na oddělení jednodenní
chirurgie, ambulanci
a RTG laboranta.
ZZ Palas Athéna, Praha 4,
Jižní město. Výhodné finanční
a pracovní podmínky.

Kontakt: 776 898 373

SC-370350/01

SC-370301/01


UNI K ÁTNÍ VÝSTAVA
24. 3. – 23. 4. 2 017

tel : 773 49 80 80
web : www.smilestudio.cz
fb : SmileStudioSkolka

24. 3. od 16:00
Slavnostní zahájení

OD 1.4.2017 PRO VÁS OTEVÍRÁME NOVOU POBOČKU SOUKROMÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLKY SMILE STUDIO

16:10 Svět velkých ryb,
přednáška Jakuba Vágnera

CENA 8000Kč/CELÝ MĚSÍC VČETNĚ STRAVY A AKTIVIT

17:00 Autogramiáda
Jakuba Vágnera

 přijímáme děti od 2 let
 nabízíme netradiční, pestrý program (canisterapie, keramika, logohrátky, výlety,
školy v přírodě a další)
 příjemné prostředí i personál
 zaměřujeme se na environmentální vzdělávání
 kapacita školky omezena, rezervujte si místo co nejdříve

Michelská 4/11, Praha 4 - Michle
SC-370210/01

SC-370324/01

KOUPÍM starý nábytek

Tomáš Munzar
Instalatér

608 554 617
INSTALATÉRSKÉ SLUŽBY
OPRAVY, MONTÁŽE,
REKONSTRUKCE

OBŘI
OCEÁNŮ

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

17:30 Křest exponátů,
sladkosti pro návštěvníky

B A BY B A Z A R
4. 3. od 14:00

Navštivte náš BABYBAZAR
v prvním patře (bývalá
jednotka C&A) a nakupte
vše, co děti potřebují, za
příjemné ceny.

44x30

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-370201/01

SC-370217/01

KOUPÍM starý nábytek

SC-362610/03

dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz

44x26

tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: pavar11@seznam.cz
SC-362702/03

SC-370020/02

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

SC- 362722/03

Malířství
Lakýrnictví

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka
www.balkap.cz
tel. 777 70 80 35
tel. 777 70 80 34
SC-362669/03

Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace

SC-362703/03

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

Tel.: 724 006 275

www.znalec.f-m.cz

4,4 x 2,0 cm

SC-370144/02

SC-370148/02

SC-362719/03

SC-362725/03

M A Ň ÁS KOV É
D I VA D LO Ú S M Ě V
Každé út er ý
od 16 hodin v pr vním
patře centra.
PROGRAM NA BŘEZEN

7. 3. Jarní pohádka
s kašpárkem
14. 3. O vodníkovi
21. 3. Kotě
28. 3. Velikonoční vajíčko
SC-370029/02

servis
Harmonogram bezplatného štěpkování
Městská část Praha 4 i v letošním roce zajistila pro občany
žijící na jejím území bezplatné štěpkování dřevního odpadu do průměru 13 cm (např.: větve ze stromů či keřů bez
drátků a provázků).
Oblast k. ú. PODOLÍ
18. března 2017
09:00 – 09:30 ul. V Křovinách – Srázná
09:45 – 10:15 ul. V Ondřejově – Na Vrstvách
10:25 – 11:00 ul. Doudova – Na Lysině (u podolského
hřbitova)
13:00 – 13:30 ul. Pod Děkankou (u garáží)
13:45 – 14:15 ul. Na Zlatnici – Na Podkovce
14:25 – 15:00 ul. U Vápenné skály – U Kublova
Oblast k.ú. NUSLE a k.ú. MICHLE
18. března 2017
09:00 – 09:20 ul. Nad Nuslemi x V Luhu
09:30 – 09:50 ul. U Družstva Repo
10:00 – 10:20 ul. Družstevní ochoz (u mateřské školky)
13:00 – 13:20 ul. Psárská x Hadovitá (u garáží)
13:30 – 13:50 ul. Pekárenská x Pobočná (pod svahem)
14:00 – 14:20 ul. Na Kačerově x Kačerovská
14:30 – 14:50 ul. Na Záhonech x Na Líše
Oblast k.ú. Krč a k.ú. Lhotka
25. března 2017
09:00 – 09:30 ul. U Krčské vodárny x Pecharova
09:40 – 10:10 ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
10:20 – 10:50 ul. Nad Pískovnou x Přechodní
13:00 – 13:30 ul. Nad Havlem x Višňová
13:40 – 14:10 ul. Zálesí x K Novému dvoru
14:20 – 14:50 ul. Slepá II. u č.p. 248 (parčík)
15:00 – 15:30 ul. Slepá I. u č.p. 192 (parčík)
Oblast k.ú. Krč a k.ú. Braník
25. března 2017
09:00 – 09:30 ul. Na Staré vinici x Točitá
09:40 – 10:10 ul. Dolnokrčská x Nad Obcí I.
10:20 – 10:50 ul. Nad Křížkem
13:00 – 13:30 ul. Nad Vinohradem x Pod Svahem
13:40 – 14:10 ul. Na Rozhledu x Jasná II.
14:20 – 14:50 ul. Zapadlá x Zelený pruh
15:00 – 15:30 ul. V Podhájí x Za Skalkou
Oblast Záběhlice
1. dubna 2017
9.00 – 9.20
ul. Severovýchodní VI. x Severní II.
9.30 – 9.50
ul. Roztylské náměstí (parkoviště
pod pomníkem)
10.00 – 10.20 ul. Severozápadní V - sokolovna
10.30 – 11.00 ul. Severní XI. (parkoviště u autoservisu)
11.40 – 12.00 ul. Jižní XVII. – u trafostanice
13.00 – 13.20 ul. Roztylské sady (pod dětským hřištěm)
13.30 – 13.50 ul. Jižní IX. (nad schody ke stanici
metra Roztyly)
14.00 – 14.20 ul. Jihovýchodní IX. x Jižní III.
14.30 – 14.50 ul. Jihovýchodní IV. X Jižní III.
15.00 – 15.20 ul. Jižní IV. – pod ZŠ
Oblast Hodkovičky, Lhotka
1. dubna 2017
9.00 – 9.20
ul. Ve Lhotce (u sběrny)
9.30 – 9.50
ul. U Vodotoku x Klánova
10.00 – 10.20 ul. Na Výspě x Polední
10.30 – 11.00 ul. Údolní (parkoviště)
11.40 – 12.00 ul. Nad Údolím x Nad Lesem (u č.p. 162 a 214)
13.00 – 13.20 ul. V Lučinách x Na Dlouhé mezi
13.30 – 13.50 ul. V Mokřinách x K Dubinám
14.00 – 14.20 ul. Nad Lesem č.p. 119 a 129 (náměstíčko)
14.30 – 14.50 ul. Ohnivcova x Psohlavců
15.00 – 15.20 ul. Psohlavců x Věkova
15.30 – 15.50 ul. Ve Studeném x Vostrého
Prosíme, nenoste větve na stanoviště po uvedeném termínu,
předejdete tak zbytečně neekonomicky vynaloženým nákladům na jejich odstranění. (OŽPAD)
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Přistavování kontejnerů na objemný odpad – březen
Stanoviště

Zavezení:    den hodina

Ctiradova x Mečislavova
Vavřenova
Jivenská x Adamovská

01 16:00–20:00
01 16:00–20:00
02 16:00–20:00

Pod Terebkou - nad schody
Jeremenkova x Sitteho
Pod Děkankou x Nad Spádem
Pekárenská x Prostřední
Zálesí x Sulická
Nad Pískovnou x Přechodní
Mezivrší x Nad Šálkovnou
Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178
Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)
Družstevní ochoz x Zdařilá
V Zálomu x Na Jezerce
Zapadlá x Zelený pruh
Halasova x U Strže
Valtínovská x Hornokrčská
Marie Cibulkové x U Jedličkova ústavu
Pod Dálnicí č.1
U Pernštejnských x Družstevní
Murgašova
Zachova x Nad Svahem
Korandova x Havlovického
Vrbova / u garáží /
Lopatecká x Doudova
Na Vrstvách x Pod Pekařkou
Kotorská (u jeslí)
Pod Višňovkou
Herálecká I. x Pacovská
U Habrovky x U Krč. vodárny
Boleslavova x Božetěchova
Nad lesním div. x Němčická
Pod Krč. lesem x Ružinovská
Michelská x U Michelského mlýna
Žilinská
Vzdušná x Na Rovinách
K Výzkumným ústavům

02
02
02
03
03
03
03
03
03
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
10
13
13
13
14
14
14
15

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

Stanoviště

Zavezení:    den hodina

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

15
15
16
16
16
17
17
17
20
20
21
21
21
22
22
22
23

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
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24
24
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27
27
28
28
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16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
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31
31
31
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16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00
16:00–20:00

Jaká dopravní omezení nás čekají?
I letos proběhnou na území MČ Praha 4 různé
stavební záměry a rekonstrukce, která přinesou dopravní omezení. Uvedené akce, termíny
a lokality vám nyní přinášíme.
Březen – září: Spořilovský plácek, výstavba
protihlukového valu a stěny, uzavírka max.
jednoho pruhu, spíše odstavného, na 5. května
a Jižní spojce
Březen – prosinec: Rekonstrukce komunikace
Branická (Ke Krči – Nad přívozem), úplná uzavírka po etapách
Duben – červenec: V Hodkovičkách (úseky
Údolní – Jitřní, VO 404668 – Pod kopcem), souvislá údržba (fréza) vozovky, úplná uzavírka
Duben – září: Křesomyslova, slepé rameno až
po Nuselský most, rekonstrukce komunikace
včetně chodníků - částečná uzavírka
Duben – listopad: Jalodvorská (úsek Paběnická
– Lukešova) rekonstrukce vozovky + chodníků,
uzavírka po etapách
Květen – září 2018: Nuselská (úsek Vladimí-

rova – Michelská), rekonstrukce komunikace,
uzavírka po etapách
Červen – říjen: Kunratická spojka a 350 m před
Vídeňskou – Libušská, souvislá údržba (fréza)
vozovky, po polovinách uzávěrky, jednosměrný
provoz
Červen – prosinec: Vídeňská (Jalodvorská –
Dobronická), úsek K Výzkumným ústavům –
K Zeleným domkům, rekonstrukce komunikace
- úplná uzavírka s objízdnou trasou
Červenec – říjen: Senohrabská a Na Chodovci
(úsek Klapálkova – Střimelická), výměna krytu
za protihlukový, částečná uzavírka
1.- 10. 7. (1.15 h – 3.50 h.): Muzeum x I. P. Pavlova (Florenc - Praž.povstání) - výměna pražců
Červenec – srpen: 5. května – výměna svodidel
(Jižní spojka – Brněnská), částečná uzavírka
jednoho pruhu
Září – prosinec: Výstavba nové nájezdové rampy včetně protihlukové stěny, drobné omezení
v ul. Vyskočilova a 5. května (red)
www.praha4.cz

servis
Sběr nebezpečného odpadu
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem
potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny
trasy mobilního sběru na území města, a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá. Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 725 562 312, 725 562 318. (red)
Trasa B
16. 3. – čt Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)
křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)
křižovatka ul. Milevská x Horáčkova (parkoviště u Normy)
ul. Plamínkové – u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)
křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká
ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

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

Trasa D
1. 4. – so 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

so
8:00–8:20
8:30–8:50
9:00–9:20
9:30–9:50
10:00–10:20
10:30–10:50
11:00–11:20
11:30–11:50

Trasa F
29. 3. – st křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem
křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)
křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě
křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova (parkoviště)
křižovatka ul. Ohradní x Michelská
křižovatka ul. Na Veselí x Soudní
ul. Žateckých u č. 1169/11
křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14

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

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa
Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů
na splatnost místního poplatku ze psů v kalendářním roce 2017.
Do 31. března je splatný bez vyměření
předem poplatek ze psa pro důchodce (kdy
důchod je jediný zdroj příjmu – sazba
200 Kč), majitele rodinných domů (sazba
600 Kč) a poplatek za I. pololetí 2017 (leden-červen) 750 Kč za psa chovaného v bytě (při
sazbě 1500 Kč). Pokud majitel psa nezaplatí
poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený
poplatek až na trojnásobek.
Každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého
bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je
jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa,
přihlášení k místním poplatkům psa staršího
3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen
www.praha4.cz

oznámit do 15 dnů správci poplatku. Mnohým
také letos končí dvouletá úleva od místního
poplatku ze psů v důsledku trvalého označení
psa (čipování). Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, na
pokladně ÚMČ P4, Antala Staška 2059/80b
nebo na poště složenkou typu A. V těchto
případech platby je velice důležitý znát váš
variabilní symbol, který je 10 místný a začíná
9004…… nebo začíná 1341……. (je vždy
uveden pod čarou na přihlášce k místnímu
poplatku).
Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je:
19-2000832359/0800.
Pokud někdo neví svůj variabilní symbol
nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci či si není jistý výší letošního poplatku
(sleva na čipování po dobu dvou let max. do
výše 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo
na e-mailové adrese: eva.sedlakova@praha4.cz,
vladimira.roschlova@praha4.cz. (red)

Pomoc
Bezplatně proti drogám
Kontaktní a poradenské centru závislostí STAGE
5 nabízí poradenství pro experimentátory a uživatele návykových látek, jejich rodinu a blízké.
Uživatelům centrum pomůže zorientovat se ve
svém jednání, porozumět důvodům užívání drog
a pomoci s potížemi, které s sebou užívání drog
přináší. Abstinujícím klientům nabízí poradenství zaměřené na udržení abstinence a prevenci
relapsu. Rodina, partneři a blízké osoby uživatelů
drog obdrží informace o závislosti, návykových
látkách a o možnostech léčby. Veškeré poradenské služby jsou poskytovány zdarma.
Kontakt: Kontaktní a poradenské centrum
závislostí STAGE 5, Mahenova 294/4, poradenská linka: 605 319 926, tel.: 257 217 871, e-mail:
stage5@progressive-os.cz, FB: www.facebook.
com/kcstage5/, www.progressive-os.cz (red)
Zápis do mateřinky
Dětské integrační centrum a mateřská škola,
Hurbanova 1285, otevírá od září třídu pro dvouleté děti. Podepsané žádosti o přijetí dítěte do
MŠ jsou přijímány průběžně, nejpozději do
16. května. Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách
mateřské školy. Info: dic.saop@volny.cz,
tel. 241 470 291, www.dic-saop.cz. (red)

Práce
Školní jídelna při gymnáziu v Praze 4 přijme
od 1. března pomocnou sílu do kuchyně. Bližší
informace na tel. 261 109 611. (red)

Vítání nových občánků
V lednu byli přivítáni starostou Petrem Štěpánkem a zástupkyní starosty Ivou Kotvovou (oba
Trojkoalice/SZ) noví občánci Prahy 4. Děkujeme za krásná vystoupení mateřským školám
Plámínkové 2 a Sdružení.
V úterý 17. ledna byli přivítáni: Mikuláš Šimek,
Viktorie Karasová, Ema Celbová, David Zatloukal,
Elizabeth Nováková, Jan Kyral, Veronika Tischlerová, Sofie Hoffmann, Gerda Klimičková, Mia Sura,
Patrik Maslach, Michal Hýsek, Klaudie Samcová,
Mariana Voráčková, Max Škaloud, Karolína Kucharičová, František Ptáček a Eliška Ptáčková.
Ve středu 18. ledna byli přivítáni: Markéta
Punčochářová, Natálie Plavcová, Artur Benda,
Eliška Buryáncová, Beáta Bulíčková, Zdeněk Zábranský, Kryštof Kořítko, Viktorie Astlová, Hana
Křivohlavá, David Menšík, Lukáš Boloňský,
Mathias Bakajsa, Nela Winkelbauerová, Veronika Chrenková, Lukáš Luňáček, Anna Telenská,
Samuel Balatka a Rosalie Herbst.
V úterý 31. ledna byli přivítáni: Markéta Pešková, Šimon Pešek, Denisa Bergmannová, Arnošt
Baar, David Úlehla, Zuzana Vargová, Oliver
Dubský, Marijana Cmajdálková, Marie Prchlíková, Emma Vedralová, Sebastien Mašek, Ela
Parutschková, Anna Bražniková, Jan Čelikovský,
Kateřina Valvodová, Adéla Křížová a Magdalena
Kolářová. (red)
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na konec
Návrat
Pydla znovu v Braníku
Kdo by neznal legendární představení českého
vodníka Josefa Dvořáka S Pydlou v zádech, které mělo svou premiéru v Divadle Semafor v roce
1981? Již tehdy měla hra tak velký úspěch, že
se Československá televize rozhodla natočit její
záznam. Ačkoliv se od té doby změnilo některé
původní obsazení, Josef Dvořák s touto hrou
opět od roku 2009 objíždí Českou republiku
a nyní se s ní vrátil na prkna Branického diva-

Soutěž
dla. Janu Paulovou, která v minulosti ztvárnila
královnu, vystřídala Markéta Hrubešová, v roli
mladého krále můžete vidět Rostislava Trtíka,
jako komorníka Karla Gulta a jako učitelku
Dagmar Schlerovou. První beznadějně vyprodané představení, do kterého jsou zapojeni
také diváci, odehráli herci v Braníku poslední
lednový den. Pokud jste to nestihli ani v únoru,
můžete tuto legendární hru zhlédnout v úterý
21. března od 19.30 hod. (red)

Soutěžte a vyhrajte knihu!
O málokteré místo na světě
se bojovalo tolik jako o Jeruzalém. Kolébka židovství
i křesťanství je současně posvátným místem islámu.
Náboženství i světové říše
sváděly úporné boje o nadvládu nad Jeruzalémem.
Spor o „Svaté město“ hraje
i dnes výraznou roli v blízkovýchodním konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Gil Yaron ve svém „historicko-politickém průvodci“ JERUZALÉM, stře(d)t světa
vede čtenáře k samotným historickým kořenům
města a přibližuje jeho historický význam z pohledu tří světových náboženství. Líčí vznik a vývoj blízkovýchodního konfliktu mezi Židy
a muslimy od jeho zrodu v 19. století a ukazuje,
proč spolu obě strany dodnes tvrdě bojují. Vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje jeruzalémská slavná zeď?
a) pláče

Josef Dvořák a Markéta Hrubešová excelují ve hře S Pydlou v zádech.

Foto: BD

Z vašich dopisů
Vážená redakce,
na webu radnice jsem se dočetla, že Praha 4 rozšířila zákaz omezení vozítka segway na většinu
území MČ. Ale v Praze 4 jsem segwaye nikdy
neviděla. A nyní jsou značky, které segwaye zakazují, osazeny na zcela nesmyslných místech,
například před schody. Určitě to všechno stálo
mnoho peněz a mě by zajímalo, kdo to má platit. My, daňoví poplatníci? Skutečně bych ráda
věděla, kdo si toto vymyslel a jak je to ošetřeno
v zákoně nebo vyhlášce.
Kromě toho se pořád mluví o tom, že je
Praha zamořena výfukovými plyny, že
zde jezdí příliš mnoho aut a že zde máme
špatné ovzduší. Takže je určitě dobré, když
používají ekologické dopravní prostředky.
Patří segway do této kategorie ekologických
prostředků, třeba jako elekrické kolo? Uvažuje se, že se restrikce těchto elektrických
vozítek zruší?
Marcela Nováčková, Krč

Vážená paní,
v Praze jsme obětí právního paskvilu schváleného Poslaneckou sněmovnou ČR, podle kterého
je osobní přepravník seqway označen jako
chodec, což nemá obdobu ani v zemích EU,
ani v USA. Tam je užívání seqwayů buď plošně
zakázáno, nebo je seqway označen za jednostopé nebo dvoustopé vozidlo na úrovni elektrokola. Kdyby byl také u nás segway v zákoně
definován jako elektrokolo, bylo by zřejmé, kde
smí jezdit a jakou rychlostí, a další regulace by
zřejmě nebyla potřebná. To se bohužel nestalo.
Ve vyhlášce hlavního města Prahy byl zákaz pro
segwaye vymezen plošně Pražskou památkovou
rezervací, nikoli jednotlivými pražskými ulicemi.
Proto městská část, pokud chtěla ochránit chodce,
matky s kočárky a další v ulicích Prahy 4, nemohla
požadovat zákaz segwayů na svém územní pro jednotlivé ulice, což by jinak učinila, ale pouze pro celé
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace.
Redakce
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b) hromů

c) nářků

Odpovědi zasílejte do 15. března 2017 na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz. Knihu získá 16. 45.
a 88. správná odpověď. Výherci z únorového čísla
(správná odpověď: a - 4): Yvona Žertová, Pavel Vysloužil a Jiřina Lhotová. Gratulujeme!

Výročí
Onkologie slaví 25 let
Čtvrt století letos uplynulo od založení onkologického oddělení v Thomayerově nemocnici (TN).
Zpočátku nemělo v roce 1992 takřka nic k dispozici,
ale postupným úsilím, zejména prof. MUDr. Jitky
Abrahámové, DrSc., vrchní sestry Jany Havlíkové
a dalších pracovníků, se přetransformovalo před
pěti lety v moderní Onkologickou kliniku 1. LF
UK. Oslava 25. výročí vzniku onkologie v TN se
uskuteční 9. března v 17.00 hod. v pražském Clam-Gallasově paláci, ulice Husova 20, Praha 1. Úvodní
slovo pronese prof. MUDr. Jitka Abrahámová,
DrSc., a ředitel TN Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, Csc.
„Smyslem večera je uvědomění si tradic onkologie
v Thomayerově nemocnici a poděkování veškerému
personálu, a to jak stávajícímu, tak i pracovníkům,
kteří pracovní poměr z nějakých důvodů ukončili.
Večer je i výrazem díků všem, kteří naší onkologii
během nelehkého vývoje pomáhali,“ uvedla profesorka Jitka Abrahámová. (red)
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VÝKUP AUTOMOBILŮ
VŠECH ZNAČEK
ZA HOTOVÉ

na stavu a stáří nezáleží!

140x63 mm
výplň

Tel.: 604 868 055

SC-370289/02

SC- 362727/03

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-370322/01

SC-370349/01

SC-370032/01

Nabízíme:
Bydlení pro zaměstnance

ZÁZEMÍ PRO KAŽDÉHO

Začínáme
v březnu
2017

Ubytování pro státní správu
Sociální bydlení
Manažerské byty
Prostory pro zdravotnické zařízení a kanceláře
Pronájem samostatných dvoupokojových apartmánů
s vlastním soc. zařízením, lednicí, wi-fi.

Služby v objektu
Recepce

Supermarkety

Bezpečnostní služba

Fitness

Internet

Poliklinika

Úklid
Prádelna
Bližší informace:
TVM Tower
Kutilova 3061/2, 143 00 Praha 12 – Modřany
sprava@tvmnet.cz
tel.: 800 220 330
www.tvmtower.cz

V okolí najdete

Kompletní občanská
vybavenost

Dopravní dostupnost:
MHD před domem
Stanice metra C - Kačerov 10 min.
Stanice metra B – Smíchovské nádraží 19 min.

SC-370309/01

SC-370348/01

