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slovostarosty
vím, že mnohým z vás dělá starost cena tepla,
proto bylo a je jedním z našich úkolů vyřešení
potíží se společností 4-Energetická. Rada naší
městské části před pár dny schválila převod
tepelného hospodářství, které nyní spravuje
4-Energetická, zpět na Prahu 4. Kotelny, o které
projeví zájem bytová družstva nebo společenství
vlastníků, nabídneme k prodeji, zbytek tepelné
soustavy bude provozovat městská část. Převod
ze zákona trvá minimálně 3 měsíce, nicméně
již dnes se mohou družstva obrátit na Odbor
obecního majetku Úřadu městské části Praha 4
a zaslat žádost. O dalším postupu vás budeme
včas informovat.

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané,

Dobrou zprávu mám dnes i pro obyvatele
Spořilova, z okolí Jižní spojky a ulice 5. května.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo
aktualizaci Zásad územního rozvoje, a tím
otevřelo cestu k dostavbě Silničního okruhu
kolem Prahy, který přinese úlevu našim
obyvatelům trpícím nadměrnou nákladní
dopravou.
Začínáme diskutovat o revitalizaci koupaliště
na Lhotce. Chceme, aby už v příštím roce

sloužilo veřejnosti, proto plánujeme jeho
otevření od dubna 2015. V první fázi půjde
o napuštění nádrže a výstavbu nejnutnějších
zařízení – šaten a stánků s občerstvením.
Ale naším cílem je, aby se v dalších letech tento
unikátní přírodní areál proměnil a nabízel svým
návštěvníkům nejen koupání, ale i aktivní trávení
volného času za každého počasí podobně jako
Žluté lázně.
Vážení spoluobčané, čekají nás volby do
obecních zastupitelstev, které považuji za velmi
důležité, protože si v nich zvolíte na příští čtyři
roky zastupitele, kteří budou rozhodovat
o Praze 4. Jsme téměř na konci předvolební
kampaně a já se musím občas pousmát nad
některými předvolebními hesly, která vám slibují
něco, co městská část nemůže nikdy splnit.
Nenechte se opít rohlíkem, ne vždy nové koště
dobře mete. Přeji vám při této volbě šťastnou
ruku.

Pavel Caldr,
starosta městské části Praha 4
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V čele radnice Prahy 4 pracuje starosta Pavel Caldr
přes dva roky. Za tu dobu řešil desítky problémů, které
vyplývají z faktu, že mnoho agend, týkajících se naší
městské části, rozhodují magistrátní úředníci a nikoliv
s konkrétní situací lépe obeznámení komunální politici.
V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, proč není příznivcem
nulové tolerance hazardu, a co ho za uplynulých více než
24 měsíců v Praze 4 nejvíce potěšilo.

6

Jednu střední školu, dvacet základních škol a dvacet
čtyři mateřských škol zřizuje MČ Praha 4, do kterých
1. září vstoupilo přes 12 000 dětí a studentů.
Začátkem října se uskuteční velký koncert Milujeme
čtyřku.
Společnost Remedis má i nadále objekt ve Vladimírově
ulici pouze pronajatý.

7

Praha 4 plánuje vybudovat v parku u zámku Krč otáčivé
hlediště, které by nahradilo zaniklé Krčské lesní divadlo
a rozšířilo kulturní nabídku o unikátní divadelní prostor
s kapacitou 100 míst.
Hlavní město Praha, pořizovatel územně plánovací dokumentace, zahájilo veřejné projednání aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Praha 4 již veřejně
deklarovala připomínky.
4-Majetková pomáhá bytovým družstvům a SVJ snižovat
náklady na bydlení.
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Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo na srpnovém zasedání udělení čestného občanství dlouholetému
sokolskému funkcionáři Vladimíru Prchlíkovi, katolickému knězi Jiřímu Kusému a profesoru fakulty stavební
ČVUT Jiřímu Bártovi. Celkem Praha 4 takto ocenila již
23 osobností.

9

Pražané se konečně mohou těšit na koupání v oblíbeném
koupališti na Lhotce. Praha 4 se dohodla s majitelem
pozemků a tuto unikátní klidovou zónu s vodní plochou
odkoupí a opět otevře veřejnosti.
A právě běžní návštěvníci mohou v anketě rozhodnout
o nových sportovištích v areálu.

10

Nájemcem Branického dvora bude společnost Zemský
pivovar, která se po letech chátrání zavázala zajistit
rekonstrukci této historické památky i její využití.
Nepořádek, zápach a přítomnost lidí bez domova nebo
pod vlivem alkoholu a drog. Takový obrázek dlouhou
dobu nabízel nevyužívaný objekt ve Znojemské ulici,
který se díky iniciativě radnice brzy změní.
Městská část dlouhodobě podporuje sportování dětí.

11

Několik desítek sportovců se i přes nepříznivé podzimní
počasí sešlo 10. září v areálu Žlutých lázní na Běžeckém
happeningu Prahy 4, který připravila naše městská část.
Senioři s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 se mohou
zúčastnit soutěže o vstupenky na velký vánoční koncert.
Starosta Pavel Caldr a dcera spisovatele Adolfa Branalda
Karla Hejduková odhalili na budově Základní školy
Jižní IV na Spořilově pamětní desku Adolfu Branaldovi.

28

Úřad nově vybavil dětský koutek.
Praha 4 předala počítače mladým lidem a finančně
podpořila osobní asistenci a nemocné děti.
Přijďte navštívit Den otevřených jeslí.
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„MĚSTSKÁ ČÁST MUSÍ MÍT PRAVOMOC
ROZHODOVAT O VĚCECH, KTERÉ TRÁPÍ NAŠE OBČANY,“
říká starosta Pavel Caldr.
V čele radnice Prahy 4 pracuje starosta Pavel Caldr (Pro Prahu)
přes dva roky. Za tu dobu řešil desítky problémů, které vyplývají
z faktu, že mnoho agend, týkajících se naší městské části, vyřizují magistrátní úředníci a nikoliv s konkrétní situací lépe obeznámení komunální politici.

městu. My, jako Praha 4, můžeme sem tam
TSK finančně vypomoci, aby nám opravila
nejkritičtější úseky. Ale magistrát nám každý
rok utahuje penězovod, například příští rok
opět obdržíme o několik milionů korun méně,
a nemůžeme stále dokola suplovat činnost
TSK, která se potýká s chronickým nedostatkem
peněz. Zvláště když z našeho rozpočtu nezřídka
udržujeme i zeleň, která je rovněž majetkem
magistrátu. A jsme zpátky u kompetencí. Když
si sami budeme regulovat potřeby městské části
a magistrát spravedlivěji přerozdělí peníze,
pružněji zareagujeme a údržby a nutné opravy
zařídíme a zaplatíme.

Dlouhodobě tvrdíte, že
by městské části měly
S hazardem je často úzce propojena problemamít pravomoc samy
tika užívání drog, která trápí především obyvarozhodovat o záležitos- tele Nuslí…
tech, které se odehrávají na jejich území. MůI nás drogy v ulicích trápí a snažíme se občažete uvést konkrétní příklad, kdy by to našim
nům pomáhat, jak jen to jde. Ovšem i zde má
občanům pomohlo?
městská část omezené pravomoci, účinné řešení Se silnicemi souvisí doprava a především
musí přinést pražský magistrát a především stát, parkování je pro stovky našich občanů každoPříkladů bych mohl uvést mnoho, zmíním se
nejlépe novelizací příslušného zákona. Pokud
denním hororem…
o regulaci hazardu. V současné době je na území naší městské části 27 legálních a magistrátem chceme alespoň něco změnit v magistrátní
Chceme po pražském magistrátu zapojení
vyhlášce, aby lépe odpovídala našim aktuálním
povolených hazardních míst a desítky dalších
do systému zón placeného stání, ovšem řešepotřebám, čekáme na změnu půl roku či rok…
s povolením od Ministerstva financí z doby úřaným celopražsky, nikoliv jen výsekově, a s možRuce v klíně ale nemáme. Iniciovali jsme spo- ností parkování návštěv apod. A jistě stojí za
dování ministra Kalouska. Těm jsou licence polečné hlídky městské a státní policie v ulicích
stupně odnímány, ale jde o dlouhodobý proces.
zvážení mít na cedulích, vyznačující parkovací
Prahy 4, finančně podporujeme protidrogovou
Nás však hlavně trápí hazardní hnízda, povolezóny, dvojjazyčné nápisy pro zahraniční
ná magistrátem, proti kterým naši
motoristy. Ti se v našich modrých
občané dlouhodobě protestují
a dalších zónách určitě nevyznají.
„Praha získá ročně od státu
a podávají na ně stížnosti, a to
především v Nuslích a ve Štúrově
Jak bude Praha 4 v příštím
přes 30 000 korun na obyvatele,
ulici. Bohužel zde nemůžeme haobdobí hospodařit, když z magistale jen 8 % pošle městským částem“
zard omezit či rovnou zrušit, nerátu opět obdrží ponížený příspěmáme na to kompetence a herny
vek v řádech milionů korun?
navíc neporušují magistrátní vyhlášku. A pro
prevenci v našich základních školách, přispíváJen pro zajímavost – Praha získá ročně od
příslušného magistrátního radního není důvome městské policii na nádoby pro sběr použistátu přes 30 000 korun na obyvatele, ale jen
dem k porušení vyhlášky skutečnost, že obyvatých injekčních stříkaček. Chceme opět zavést
8 % pošle městským částem. A my s tím musítelům jejich přítomnost znepříjemňuje život! To pozici streetworkera, který by monitoroval krime umět hospodařit, ačkoliv se částky rok od
považuji za fatální chybu a je to ukázkový přítická místa. A především nasloucháme občanům roku snižují… V příštím období se tedy musí
klad nepochopení místní situace.
a tam, kde ze zákona můžeme, rychle jednáme.
především uskrovnit úřad a na některé dlouhoNedávno přišla řada stížností z Novodvorské,
dobé výdaje, například za údržbu zeleně či
kde se ve vybydleném domě zdržovali nepřizpů- správu IT technologií, vypsat nová výběrová říJste příznivcem nulové tolerance hazardu?
zení s cílem získat nižší cenu než dosud. RozNejsem pro nulovou toleranci. Většina odbor- sobiví občané. Dům už je srovnán se zemí,
prvotní problém byl eliminován. Ale je mi jasné, hodně je nutné hledat úspory, nesahat do finíků se shodla, že bude-li všude, vzniknou
že se drogově závislí přesunuli jen na jiné mísnanční rezervy a neschvalovat schodkový
ilegální herny, těžko kontrolovatelné a dohleto. Znova tedy opakuji, je především na státě,
rozpočet. Tak bych postupoval.
datelné. A například hazardní hry v hotelech
aby vymyslel účinné řešení. A předvolebním
nepřinášejí problémy a lidé si na ně nestěžují.
slibům typu „Vyženeme drogově závislé a bezNaopak jsou stížnosti na herny, které jsme
A lze toho skutečně docílit? Především nutné
domovce z našich ulic“ se musím jen smutně
v Praze 4 nechtěli, a přesto nám je magistrát
výdaje do školství se počítají každý rok na
do vyhlášky zařadil. Také je potřeba si uvědomit pousmát. Žádná městská část na to nemá páky,
stovky milionů korun…
jen policie, a ta musí konat v intencích platných
ekonomické souvislosti. Z odvodů z hazardu
V posledních osmi letech jsme do rekonstrukzákonů.
je financován sport, ale většinu odvedených
ce škol a do mateřských škol a jejich rozšíření
finančních prostředků si ponechává pražský
investovali téměř miliardu korun. Je to skutečně
magistrát. I to je v mých očích nespravedlivé.
vysoká částka, ale vyplatila se. Oproti jiným
Když už jste zmínil předvolební kampaň, po
Pokud místní lidé, byť někdy se skřípěním
celé Praze visí plakáty a billboardy, na kterých městským částem se již nepotýkáme s nedostatzubů, hazardní místa respektují, měli by za to
kem míst v mateřinkách, po letošním zápise
různí lidé slibují opravené silnice a chodníky.
něco získat. Navrhoval jsem, aby se z peněz
nám dokonce několik desítek míst zůstalo volČlověk by až uvěřil, že to nyní půjde jako po
z hazardu uhradili popelnice na komunální
ných. A to je ještě v chodu rekonstrukce budovy
másle. Jaká je však realita?
odpad. Pražané by neplatili za jeho svoz, jen
ve Znojemské ulici, která v září příštího roku
Samozřejmě jiná. Téměř všichni sice slibují
pokud by chtěli mít dvě a více popelnic, museli
přivítá až 110 předškoláků. Proto nerozumím
opravy chodníků a silnic, ale je potřeba si uvěby sáhnout do peněženky. Tím by se zajistilo
požadavku některých komunálních politiků,
domit, kdo za rekonstrukce fakticky odpovídá.
i zlepšilo třídění odpadu, protože každý by se
aby se síť mateřských škol dále rozšiřovala,
A v Praze je to z 95 % magistrátní společnost
chtěl se svým odpadem vejít do bezplatné směs- Technická správa komunikací (TSK), protože
když nám současná kapacita bohatě stačí.
né nádoby.
Nehledě opět na ekonomický faktor. Městská
drtivá většina chodníků a silnic patří hlavnímu
Pavel Caldr,
starosta MČ Praha 4
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rozhovorzradnice/aktuálně
část na každé dítě ve školce ročně doplácí od
deseti do dvaceti tisíc korun plus sta tisíce až
miliony korun na provozy mateřských škol.
K tomu si připočtěte další milionové částky
určené našim základním školám na provozní
náklady a investice, jejichž celková obsazenost
je asi 70 %.
Školám tedy rozhodně nehrozí přeplněnost.
Z tohoto důvodu se proto prodala školní budova PORGu, aby se z výtěžku zachránilo koupaliště Lhotka?
PORG měl s předchozím vedením radnice
uzavřenou smlouvu, ve které byla klauzule,
že veškeré finanční prostředky investované
PORGem do školní budovy je městská část
povinna proplatit. Pro náš rozpočet to byla
zbytečná zátěž, navíc PORG, jako uznávaná
škola, se chtěl rozvíjet a reálně hrozilo zvýšení
námi proplacených částek. Dospěli jsme proto
k dohodě o prodeji a za získané peníze jsme
odkoupili koupaliště Lhotku. Podle mne to bylo
správné řešení, neztotožňuji se totiž s návrhem
Strany zelených, abychom pro záchranu koupaliště použili finance z rezervy. A stejného názoru bylo i zastupitelstvo.
Velkým tématem pro nadcházející čtyři roky
bude příprava a schválení Metropolitního plánu, který ovlivní budoucí podobu hlavního
města. Na co by si noví zastupitelé MČ Praha 4
měli především dát pozor?
Důležité je ohlídat, aby naše parky a veřejná
zeleň nebyly zařazeny mezi místa pro výstavbu
bytových domů a administrativních center. To
deklarovalo i usnesení současného zastupitelstva. Musí se sestavit tým odborníků, který
se v Metropolitním plánu bude věnovat každé
maličkosti a zamezí věcem, se kterými občané
nesouhlasí. Osobně se mi nelíbí vize dvorního
architekta současného primátora Hudečka, který

chce město zahušťovat.
Pochopím to v případech
typu přestavby opuštěné
továrny na bytové domy,
ale děsí mě představa výstavby nových objektů například ve vilové zástavbě. Proti takovým projektům jsem vždy vystupoval
a odvolal se do mnoha
připravovaných staveb,
které byly obyvatelům
trnem v oku. Nedali jsme
proto souhlas k přeložRELAXAČNÍ CENTRUM KOSMONOS na Novodvorské budou využívat děti
kám sítí k uvažovanému
Vizualizace: MČ Praha 4
Administrativnímu centru i dospělí.
Budějovická a ani souhlas ke stavbě na Zeleném veřejnosti, mi přijde absurdní. Každý se přece
pruhu.
nechce na svém pozemku promenádovat
v plavkách před chodci. Nehledě na to, že neprůhledné ploty částečně chrání nemovitost
V polovině září jste vystoupil s projevem
před zbytečnou pozorností zlodějů. Je toho
k územnímu plánu na zasedání Zastupitelstva
více, proto podáváme stížnost na Ministerstvo
hl. m. Prahy. Co bylo jeho obsahem?
pro místní rozvoj.
Primátorovi i pražským zastupitelům jsem
připomněl, že prioritou pro Prahu 4 a pro rozvoj
jednotlivých lokalit naší městské části je dostav- Když se ohlédnete zpět, z čeho máte za uplyba Silničního okruhu kolem Prahy. Dále zakrytí
nulých více než 24 měsíců největší radost?
Spořilovské ulice, realizaci protihlukových
Je toho hodně. Mám radost, že se do branicopatření při Chodovské radiále, podél celé Jižní
kého Dominikánského dvora vrátí společenský
spojky až k Barrandovskému mostu a zklidnění
a podnikatelský život. Že téměř všechny školy
Severojižní magistrály. V této souvislosti mne
mají zmodernizovaná multifunkční hřiště, která
velice mrzí, že primátoři Svoboda a Hudeček
využívá i veřejnost. V běhu je výstavba
nespolupracovali se Středočeským krajem, který Relaxačního centra Kosmos, kde najdou úlevu
má ve svém územním plánu rezervy pro případ- děti a dospělí. Senioři mají nové seniorparky,
né obchvaty Prahy a alternativy k variantě trasy
ten poslední bude na hřišti Kapitol. Jen mne
č. 511.
mrzí zpoždění výstavby Domu pro seniory
v Hudečkově ulici, kde zbytečné klacky pod
nohy hází občanská sdružení. Seniorů máme
Jste kritikem Pražských stavebních předpisů.
v Praze 4 přes čtyřicet tisíc a podobné zařízení
Co vám na nich vadí?
si určitě zaslouží. Právě tak jako pokračování
Jejich rozvolnění a absence pojmu ochrany
společenských a sportovních aktivit, které jsme
soukromí. Aby si lidé v dnešní době nemohli
jim dosud bezplatně zajišťovali.
postavit neprůhledný plot, který je oddělí od
(md)

VLÁDNÍ PŘEDSTAVITELÉ PŘÍSLIBILI PODPORU PRAZE 4
Praha 4 potřebuje
řadu velkých investic,
které potřebují podporu
jak hlavního města
Prahy, tak i jednotlivých
ministerstev. Jedná se
o tak velké investice jako je například dostavba
okruhu, zastřešení Spořilovské nebo nový dům
Jiří Bodenlos (ČSSD),
pro seniory v Hudečko1. zástupce starosty
vě ulici. Podařilo se mi
během tohoto měsíce jednat s několika vysokými
vládními představiteli, jejichž podporu Praha 4
potřebuje, a výsledky jednání jsou více než optimistické.
Po dlouhých letech máme ve vládě sociální demokracii i premiéra. Proto se zásadně může změ-

nit komunikace mezi městskou částí a ministerstvy. A toho bychom měli využít!
Společně s občanskými aktivisty jsem se setkal
především s premiérem Bohuslavem Sobotkou,
a to na mostě nad spořilovskou dálnicí. Doposud
naše jednání s magistrátem a s ministerstvy žádné
řešení nepřineslo. Čelem ke kamionům mi ale
premiér potvrdil, že dostavba okruhu je prioritou
vlády a že není možné brát si občany Spořilova
jako rukojmí.
Navštívila nás také ministryně práce a sociálních věci Michaela Marksová, aby se seznámila
s naším prvořadým investičním záměrem,
Domem seniorů Hudečkova. Vyslovila mu plnou
podporu a řekla moudrou věc - že péče o slabší
ukazuje na opravdovou sílu společnosti. A byl tu
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Navštívil Thomayerovu nemocnici, kterou se snažíme

všemožně podporovat, protože kvalita její péče
rozhoduje o bytí a nebytí našich občanů.
Společně jsme předali finanční dary Dětské
neurologii a o.s. Lékořice. Ministr poté vyzval
vedení nemocnice, aby připravilo investiční plány
v řádu desítek miliónů korun, které chce pro ni
z rozpočtu vyčlenit. Mimochodem, byla to první
návštěva ministra zdravotnictví v této nemocnici
za posledních 6 let!
Všechna jednání s vládními představiteli mě
utvrdila v názoru, že s nimi dokáži najít společnou řeč. A to považuji za nejdůležitější pro nás
všechny, co v Praze 4 žijeme. Pomoc a podporu
na nejvyšší úrovni totiž budeme u mnoha projektů potřebovat.
Na shledanou po volbách a klidný podzim
všem.
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DO ŠKOL NASTOUPILO 12 614 DĚTÍ A STUDENTŮ
Městská část Praha 4 zřizuje jednu střední
školu, dvacet základních škol a dvacet čtyři
mateřských škol s celkovým provozem v 57
objektech. Ty všechny otevřely dveře 1. září,
aby přivítaly předškoláky, žáky a studenty.
„V Praze 4 jsme si vědomi důležitosti
vzdělávání, a proto naše školy ve vzdělávání dětí a žáků všestranně podporujeme. Budoucnost
je závislá na kvalitě vzdělání, šikovnosti našich

lidí a jejich jazykové vybavenosti. To je jedna
z mála ,karet‘, kterou můžeme ,hrát‘ jako členská země Evropské unie,“ uvedla zástupkyně
starosty Ivana Staňková (Pro Prahu).

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALŠOVY SADY
MÁ ZVÝŠENOU KAPACITU
Ve školním roce 2014/2015 je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno v našich mateřských

školách 3583 dětí. S novými kamarády se
poprvé setkalo přibližně 1020 dětí. Pro letošní
školní rok zajistila městská část Praha 4 zvýšení
kapacity o dalších 28 nových míst v MŠ Alšovy
sady (Lhotka). Od školního roku 2008/2009 se
podařilo zvýšit celkovou kapacitu mateřských
škol o 552 nových míst.
„Pro naše nejmenší jsme na září a říjen připravili projekt Zoubky jako perličky, který reaguje na neuspokojivý stav zubní hygieny dětí
v České republice. Zaměřuje se zejména na děti
v předškolním věku a do projektu se zapojí
všechny naše mateřské školy,“ říká zástupkyně
starosty Ivana Staňková a dodává: „Jsme rádi,
že se opět můžeme podílet na tomto projektu.
Opakujeme jej proto, že v minulosti sklidil velký
úspěch a generace dětí, která projektem prošla,
sedí již ve školních lavicích.“

V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
JE TÉMĚŘ 9000 ŽÁKŮ

ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY Ivana Staňková (vpravo) přišla pozdravit školáky do ZŠ Poláčkova.

REMEDISU SE BUDOVA
VE VLADIMÍROVĚ ULICI

NEPRODÁVÁ
Obyvatele Nuslí trápí lidé závislí na drogách,
kteří docházejí do Střediska substituční léčby,
které ve Vladimírově ulici 10 provozuje společnost Remedis. Městská část se snaží svým obyvatelům pomáhat, několikrát usilovala o přemístění střediska pro narkomany z této hustě
zabydlené lokality se školami a školkami, dokonce dala Remedisu výpověď. Ovšem soud ji
zamítl.
V poslední době veřejnost vyděsila zpráva,
že městská část Praha 4 budovu ve Vladimírově
ulici Remedisu prodala. Vedení radnice konstatuje, že jde o lživou informaci. Remedis je v budově ve Vladimírově ulici v dlouhodobém nájmu až do roku 2021. Smlouvu uzavřelo předchozí vedení radnice a nelze ji zrušit.

STRANA 6

Foto: Zdeněk Kříž

Do lavic 20 základních škol usedlo 8751 žáků a žákyň, celková kapacita činí 11 815 míst.
Pro 1194 nových prvňáčků bylo datum 1. září
životně důležitým, neboť poprvé šli do „velké“
školy.
„V porovnání s loňským školním rokem jsme
zaznamenali nárůst o 66 žáků prvních tříd.
Prvňáčci získali od městské části krabičky na
svačinu i s malým občerstvením,“ sdělila zástupkyně starosty Ivana Staňková a pokračuje:
„Nesmíme zapomenout na naši Střední odbornou školu služeb, zřizovanou městskou částí
Praha 4, která je součástí Školy Kavčí hory.
V letošním školním roce zde bude studovat
obory veřejnosprávní činnost nebo sociální
činnost přibližně 280 studentů.“

KONCERT
PRO 4 BUDE
PLNÝ HVĚZD
Největší letošní kulturní událost na území městské části
Praha 4 se odehraje v sobotu
4. října (10–22 hod.) před OC
Arkády Pankrác.
Naše městská část zde připravila Koncert pro čtyřku, na kterém vystoupí zvučná jména i žáci
našich škol.
Program obohatí prezentace
sportovních aktivit, přehlídka automobilových veteránů a předávání ocenění novým čestným občanům městské části Praha 4.
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OBOHATÍ KRČ UNIKÁTNÍ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ?
době jedním z nejkrásnějších
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ by stálo u krčského zámečku.
přírodních divadel v českých
zemích.
Doba jeho největší slávy
však spadá do časů první republiky, jejíž první léta byla
obdobím velkého rozmachu
divadelního života, který se těšil zájmu a podpoře veřejnosti.
Ve stálém souboru divadla působil i mistr herecké profese
Rudolf Hrušínský. V programové nabídce byly klasické
i dobové hry, operety a zpěvohry a také předsta- i milovníci divadla z jiných části Prahy. Jsem si
vení pro děti.
jistý, že nová točna přiláká nejen diváky, ale
i nové soubory a nové umělecké projekty.“
V Krčském lesním divadle se naposledy sešlo
NAVÁZÁNÍ
obecenstvo v červnu 1997, aby zhlédlo pásmo
NA PŘERUŠENOU TRADICI
divadelních scének žáků základní školy
„Rádi bychom na tuto tradici venkovní divav Poláčkově ulici.
delní scény v Praze 4 navázali,“ uvedl dále
Poté přestalo slavné lesní divadlo existovat,
starosta Pavel Caldr a pokračuje: „V naší městprotože pozemky, na kterých stálo, byly navráské části působí několik divadelních scén a my
ceny soukromému vlastníkovi.
víme, že si je oblíbili nejen naší obyvatelé, ale
Vizualizace: Ateliér 38

Praha 4 plánuje vybudovat v parku u zámku
Krč otáčivé hlediště, které by nahradilo zaniklé
Krčské lesní divadlo a rozšířilo kulturní nabídku
v Praze 4 o unikátní divadelní prostor s kapacitou 100 míst. Předpokládaná výše investice je
12 milionů korun. V letošním roce se bude
zpracovávat ideový návrh, umístění točny v parku a projektová dokumentace. „Naše točna
se může právem stát, vedle divadla v Českém
Krumlově, díky své lokaci unikátní evropskou
divadelní ,open-air‘ scénou, ojedinělým reprezentantem přírodního plenérového divadla s originálním využíváním scénického prostoru,“
uvedl starosta Pavel Caldr (Pro Prahu). Jeho slova potvrdil například i malíř Kristian Kodet.
„Říkám, výborně! Jsem opravdu potěšen, že se
krásou a funkčností otáčivého hlediště nebude
pyšnit jen Český Krumlov a návrat Lesního divadla do Krče opravdu upřímně vítám.“
Divadelní přestavení v přírodním amfiteátru
má v Praze 4 a v Krči dlouhou tradici. Krč se
již v roce 1913 pyšnila absolutním kulturním
skvostem – Krčským lesním divadlem, ve své

PRAHA 4 PŘIPOMÍNKUJE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA
Hlavní město Praha, pořizovatel územně
plánovací dokumentace, zahájilo veřejné projednání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy. Význam těchto zásad spočívá
především ve stanovení priorit a základních
pravidel pro rozvoj hlavního města.
Naše městská část protkaná sítí dopravních
tras, a to nejen automobilových, požaduje, aby
v ZUR bylo provedeno důsledné vymezení staveb dopravní a technické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku včetně návaznosti ve všech souvisejících územně plánovacích a právních dokumentů.

Prioritou pro Prahu 4 a pro trvale udržitelný
rozvoj jednotlivých lokalit naší městské části
je dostavba Silničního okruhu kolem Prahy.
Spokojenost obyvatel trvale bydlících v Praze 4
plně závisí na zamezení průjezdu tranzitní
kamionové dopravy napříč Spořilovem.

OCHRANA ZELENĚ A PARKŮ
Praha 4 dále požaduje zakrytí Spořilovské
ulice, realizaci protihlukových opatření při
Chodovské radiále, podél celé Jižní spojky až
k Barrandovskému mostu a zklidnění Severojižní magistrály. „V ZUR také musí být zakotve-

no vytvoření podmínek pro ochranu a revitalizaci stávajících a zakládání nových ploch zeleně.
Je třeba chránit přírodní parky a rozvíjet zde
pouze aktivity, které nenaruší přírodní rámec
prostředí. Zastupitelstvo městské části Praha 4
se usnesením zavázalo důsledně trvat na zajištění nezastavitelnosti stávajících parkově upravených ploch a ostatních ploch zeleně na území
městské části,“ informuje starosta Pavel Caldr
(Pro Prahu). Za významné priority je Prahou 4
rovněž považována výstavba metra trasy D.
Rada MČ Praha 4 již podala podněty k přezkoumání ZUR Ministerstvu pro místní rozvoj.

POMÁHÁME BYTOVÝM DRUŽSTVŮM SNIŽOVAT NÁKLADY
Náklady na bydlení
každým rokem rostou.
Stále více rodin a domácností proto musí
přemýšlet, jakým způsobem uspořit. Pokud
v tomto směru potřebují
odbornou pomoc, mohou se obrátit na Poradenské centrum, které
Karel Ptáčník (ČSSD),
pro ně zřídila městská
radní MČ Praha 4
část.
Kolik se dá ušetřit za rok? A kolik mě to bude stát na počáteční investici? A lze to zařídit,
i když nemám kapitál na prvotní náklady? S takovými otázkami přicházejí členové bytových družstev nebo společenství vlastníků do sídla společnosti 4-Majetková. „Zdejší pracovníci zajišťují

kompletní servis pro občany Prahy 4. Bezplatně
tu lze konzultovat právní otázky týkající se stanov bytového družstva nebo společenství vlastníků, ale i ekonomické a daňové věci související
s bydlením. Dále se zde občané dozvědí praktické informace o případných finančních dotacích
a hlavně o úsporách za bydlení,“ říká Karel
Ptáčník (ČSSD), radní městské části Praha 4
a předseda dozorčí rady společnosti 4-Majetková.

ÚSPORA NYNÍ, SPLÁTKY POZDĚJI
Pracovníci 4-Majetkové aktuálně připravuje
souhrnnou informaci o chystaném zařazení bytových domů do okruhu potenciálních zájemců
o dotaci z programu Zelená úsporám. Rovněž
zde připravují nabídku financování úsporných
opatření při spotřebě energie, kdy zájemci nepotřebují kapitál na prvotní investiční náklady.

„Myslím, že tuto variantu přivítá hodně rodin,
které si z různých důvodů nemohou dovolit vynaložit peníze na zateplení nebo zavedení nového systému vytápění svého bytu. Zájemci uzavřou dohodu a náklady budou splácet postupně,
a to z uspořených prostředků na energiích,“ vysvětluje princip Karel Ptáčník. Tato metoda – která se nazývá EPC (Energy Performance Contracting) – počítá se splácením prvotní investice
v řádu několika let. Konkrétní podmínky závisí
na očekávané výši spotřeby energie a stavu
nemovitosti. Podrobnější informace získáte při
osobní návštěvě v poradenském centru.
Kontakty:
4-Majetková, Jílovská 1148, Praha 4
Úřední hodiny:
Po a st 8.00–18.00 hod.
Více na http://www.4-majetkova.cz
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PRAHA 4 MÁ JIŽ 23 ČESTNÝCH OBČANŮ
Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo na svém srpnovém zasedání udělení čestného občanství dlouholetému sokolskému funkcionáři Vladimíru Prchlíkovi, katolickému knězi Jiřímu Kusému a profesoru Fakulty stavební ČVUT Jiřímu Bartákovi.
Celkem Praha 4 takto ocenila již 23 osobností. „Jsou to lidé, kteří s námi žijí v naší městské části a svým životem a svou prací
i společenskou angažovaností přispívají k dobrému jménu Prahy 4,“ uvedl starosta Pavel Caldr (Pro Prahu) a dodal: „Naši úctu
a ocenění si určitě zaslouží.“

Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Narozen 13. 6. 1939 v Praze. Základní školní docházku ukončil
v roce 1953 na 1. Střední škole na Zelené lišce. Maturoval na jedenáctileté střední škole v Braníku v roce 1956. Absolvoval Fakultu
inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, obor konstruktivnědopravní,
v roce 1961. Po dlouholetém pedagogickém a vědeckém působení
na katedře geotechniky Stavební fakulty ČVUT obhájil v roce 1987
doktorskou práci a v roce 1988 byl jmenován profesorem pro obor
podzemních staveb.
V tomto oboru pedagogicky trvale působí na Stavební fakultě
ČVUT v Praze i v současnosti. Významný je jeho podíl na výchově
řady mladých vědeckých pracovníků. S jeho pedagogickou, vědeckou
a odbornou činností souvisí i jeho činnost publikační, která obnáší
několik stovek titulů. Prof. Barták je autorizovaným inženýrem pro
obor geotechnika, předsedou zkušební komise ČKAIT pro tento obor
a soudním znalcem pro obor stavebnictví, specializace zakládání

R. D. Jiří KUSÝ
Narozen 15. 1. 1948 v Pečkách
ve středních Čechách, kde
spolu s rodiči a bratrem prožil
své dětství a mládí. Protože za
tehdejšího režimu mu nebylo
umožněno studium archeologie,
stal se výpravčím ČSD.
Později přešel na ředitelství
metra v Praze, současně studoval na Pražské konzervatoři a byl členem Pražské zpěvohry. V roce
1984 se stal sólistou opery J. K. Tyla v Plzni, kde během působení

Ing. VLADIMÍR PRCHLÍK, CSc.
Narozen 22. 3. 1929 na Spořilově. Navštěvoval Obecnou školu na
Spořilově, ve studiu pokračoval na Státním reálném gymnáziu v Michli. Po maturitě v září 1948 nastoupil na Vysokou školu elektrotechnického inženýrství ČVUT Praha, kde po ukončení studií působil jako
odborný asistent na Katedře elektroenergetiky. Později pracoval ve
Státním projektovém ústavu Chemoprojekt, Kovoprojekt a v Československém středisku pro ochranu životního prostředí. Byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Československé společnosti pro
životní prostředí. Po listopadu 1989 nastoupil jako jeden z prvních
zaměstnanců na nově ustavené Ministerstvo životního prostředí
České republiky do odboru mezinárodních vztahů, kde pracoval
do odchodu do důchodu.
Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 stál u obnovení

staveb a podzemní stavby. K jeho osobním zálibám patří kultura
(historie, literatura) i sport (tenis, cyklistika, lyžování). Prof. Barták
je ženatý, jeho manželka Hana (1933), rozená Froňková, byla profesorkou na gymnáziu v Ohradní ulici v Michli. Syn Robert (1967) je
stavebním inženýrem a působí řadu let jako kastelán na Státním
zámku v Březnici u Příbrami.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Měl jsem to jednoduché. Narodil jsem se v Krči (tehdejší Praha
XIV), nedaleko od dřevěného krčského kostelíka, kde bydleli moji
rodiče. Na Obecnou i Měšťanskou školu jsem chodil na Zelenou lišku,
maturoval jsem na Jedenáctiletce v Braníku vedle branického kostelíka (tehdejší Praha XV). Když jsem se v roce 1960 oženil, přestěhoval
jsem se zase do Braníka, jen o kousek blíž k Podolí. Je zřejmé, že
Prahu 4 jsem si sám nevybral, ale byla mně osudem natrvalo přisouzena a jsem mu za to vděčný. Jinde bych ani žít nechtěl, určitě bych
tam neprožil to, co v Krči, v Braníku a v Podolí.
nastudoval 26 rolí. Protože se nikdy nevzdal svého přání stát se
knězem, začal v roce 1971 tajně studovat teologii a v roce 1985
přijal v Berlíně kněžské svěcení z rukou kardinála Meisnera. V roce
1990 se rozloučil s pěveckou kariérou rolí hraběte Luny ve Verdiho
opeře Trubadúr a od té doby se zcela věnuje duchovní službě. Nejdříve působil jako kaplan v chrámu Panny Marie před Týnem v Praze,
poté jako administrátor v Praze-Liboci a v současné době jako farář
ve farnosti u kostela sv. Václava v Nuslích.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
Do Prahy jsem byl vyslán jako duchovní správce Nuselské farnosti
před osmnácti lety kardinálem Vlkem. Netušil jsem, že když jsem
pracoval v Dopravním podniku METRO na předpisech pro provoz
činnosti spořilovského Sokola a pracoval v různých funkcích ve výboru
jednoty. V roce 2007 spolu se spořilovským básníkem Jaromírem
Hořcem, jako synové ruských legionářů, založili občanské sdružení
„Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova“.
Proč jste si vybral Prahu 4 za místo svého trvalého bydliště?
O výběru mého trvalého bydliště rozhodli rodiče, kteří se v roce
1928 jako jedni z prvních osadníků přistěhovali z Královských Vinohrad do moderního zahradního města Spořilov. Bydleli jsme zde se
třemi dětmi do roku 2004, kdy jsme se s manželkou přestěhovali
do Braníka. Městské části Praha 4 jsem tedy zůstal věrný.
Kde a proč nejraději trávíte volný čas?
Nejraději jezdíme s manželkou se potěšit na Spořilov, kde
bydlí synové s vnoučaty, pravidelně navštěvuji tamní sbor CČSH.

Kde nejraději trávíte volný
čas?
Volného času ještě mnoho
nemám, nicméně oblíbená místa na občasné procházky ano.
Již od dětství je to Dobeška
(Branické skály), Školní vrch
a Kavčí hory. Na všech těchto
místech je pozoruhodná příroda, byť hodně změněná oproti
mému mládí, nádherné výhledy
a navíc geologické zvláštnosti,
které mě baví vždy znovu navštívit. Někdy se jdu podívat do Krče,
na Habrovku, kde jsem se jako kluk učil lyžovat, a také do Krčského
lesa, kde jsem prožíval svoje skautská léta. Tenis s kamarády na
Spořilově a na Zbraslavi má pevné místo v mých nepracovních
aktivitách.
metra, který měl kanceláře na Bitevní pláni, kde dnes stojí Kongresový
palác, že jednou budu mít v Praze 4 svoji farnost.
Zrovna tak jsem byl v roce 1975 překvapen, že ve Vladimírově
ulici je kostel. Šel jsem tehdy poprvé za jedním knězem, který v této
ulici bydlel, vykonat zkoušku ze Starého zákona. A hle, u tohoto
kostela jsem už 18 let farářem.
Kde nejraději trávíte volný čas?
Volného času mám málo. Navštěvuji nemocné po nemocnicích
a domácnostech. A když připočtu pohřby, svatby a křty, tak jsem
rád, že si sednu v historicky cenném kostele sv. Pankráce, kterému
se také jinak říká „Svatá brána na Vyšehrad“.

Také mne nikdy neopustila
láska k hudbě a hře na housle.
Se svým vrstevníkem a pianistou Ing. Vladimírem Rodem,
CSc., ze Spořilova jsme v únoru 2013 založili Komorní duo.
V květnových dnech se společně scházíme na Národním
hřbitově na Spořilově s vedením
Úřadu městské části Praha 4
a se zástupci odbojových,
vlasteneckých, náboženských
organizací a se školami. Připomínáme sobě i naší mládeži hrdinství
a oběti všech statečných bojovníků za svobodu a demokracii v naší
vlasti.

SEZNAM ČESTNÝCH OBČANŮ MČ PRAHA 4
BARTÁK Jiří, prof. Ing., DrSc.
BORN Adolf
BUBNÍK Augustin
ČERNÝ Karel, akad. arch.
DVOŘÁK František, prof. PhDr., DrSc.
FIEDLER Miroslav, prof. RNDr., DrSc.
HINDLS Richard, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
HOFRICHTER Jaroslav, plk. let. v.v.
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HRDLIČKOVÁ Věnceslava, doc. PhDr., CSc.
HRUŠÍNSKÝ Jan
KAVALÍROVÁ Naděžda, MUDr.
KLÍMA Ivan
KŘUPALOVÁ Jaroslava
KUHN Eduard, prof. MUDr., DrSc
KUSÝ Jiří, R. D.
NECKÁŘ Václav

NĚMEČEK Jaroslav
PAFKO Pavel, prof. MUDr., DrSc.
PRCHLÍK Vladimír, Ing., CSc.
SRNCOVÁ Emma
TŘÍSKOVÁ Ludmila, Ing., CSc.
TŘÍSKA Pavel, Ing., CSc.
ZAORALOVÁ Eva, PhDr.
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PRAHA 4 ZACHRÁNÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKU
Pražané se konečně
mohou těšit na koupání
na oblíbeném koupališti ve Lhotce. Praha 4 se
dohodla s majitelem
pozemků a tuto unikátní klidovou zónu s vodní plochou odkoupí
a opět otevře veřejnosti.
„Soukromý investor
Pavel Caldr,
o prodeji koupaliště
starosta MČ Praha 4
nechtěl vůbec slyšet.
Nakonec se mi ho po složitém vyjednávání
podařilo přesvědčit, aby naší městské části
koupaliště Lhotka prodal,“ popsal komplikace,
které provázely prodej, starosta Pavel Caldr
(Pro Prahu).
Původně investor požadoval za areál koupaliště s 23 000 m2 zelené plochy 70 milionů korun. „Jednali jsme několik měsíců a dojednanou
cenu považuji za nejlepší možný výsledek, kterého jsme mohli dosáhnout,“ uvedl starosta
Pavel Caldr. Investor nakonec souhlasil s prodejem koupaliště za 58 milionů korun.
„Musím však konstatovat, že magistrát nám
s tím vůbec nepomohl. Zůstali jsme v tom sami
a 3 roky jsem musel jednat na všech úrovních,
aby se věci hnuly. Protože jsme nechtěli zadlužovat městskou část a sáhnout pro peníze do rezervy, jediným řešením bylo zbavit se nevýhodné smlouvy se školou PORG a prodat ji. Výtěžek
z prodeje pak pokryl požadovanou částku za
koupaliště,“ říká starosta Pavel Caldr.
Odkup koupaliště schválila Rada městské části Praha 4 a odsouhlasilo srpnové Zastupitelstvo
městské části Praha 4.

MAGISTRÁT S VÝKUPEM NEPOMOHL
V následujících měsících připraví městská
část projekt obnovy koupaliště tak, aby Pražané

Někdy se stalo, že ryb už bylo málo a rybáři
mohli horké letní měsíce trávit ve Lhotce co
už nechtěli čekat, až jim doroste potěr. Spolek
nejdříve. „Čeká nás náročná revitalizace kouparybářů si objednal jednu várku větších ryb,
liště a jeho uvedení do provozu v dubnu 2015,“
většinou kaprů. Bylo to jak na Vánoce. Tuto veluvedl dále starosta Pavel Caldr. Již byly zahájeny práce na projektu, na kterém se podílejí i stu- kou událost jsme nemohli promeškat a jen jsme
pozorovali, jak do vod rybníka jsou vypouštěni
denti z ČVUT, kteří nedávno veřejně představili
pěkní kapříci a o kus dál už rybáři horlivě
vlastní studie budoucí podoby koupaliště.
nahazovali udice. Byly vyhlášené závody o nej„Vzniklý návrh prodiskutujeme co nejdříve
lepší úlovky. Někteří horlivci sledovali podle
s občany, aby se přes zimu začalo pracovat
čeření vody, kudy se kapři vydali na svou
a v létě se areál otevřel,“ říká starosta Pavel
krátkou pouť. Ta místa byla lukrativní, a tak
Caldr a dodává: „Mým přáním je mít ve Lhotce
nastal na břehu boj. Pár nadšenců si i navzájem
multifunkční areál, kde budou i sportoviště na
pomotalo vlasce a rozumnější se usídlili dál.
beachvolejbal, venkovní bowling a minigolf.
Posléze nastalo naprosté rybářské ticho, přeruV zimě by se na některém hřišti mohla postavit
šované občasnými úlovky, které se u šaten zapinafukovací hala a vodní hladina se změní ve vesovaly na tabuli.
řejné kluziště. Tak by celý areál, oproti napříByly to idylické časy, bez chlorovaných betoklad Žlutým lázním, žil i v zimních měsících.“
nových bazénů, v naprosté shodě s přírodou.“
Rozhodnutí vykoupit koupaliště potěšilo
mnoho našich občanů a zvláště pamětníci
si zavzpomínali na idylické časy na březích
areálu. Seniorka Alena
Horáčková zaslala na
radnici dopis, ze kterého vyjímáme:
„Vážený pane starosto, chtěla bych se
s vámi podělit o svou
vzpomínku z dětství.
Chodívali jsme se koupat na krásné koupaliště Lhotka a v dospělosti i se svými dětmi.
V poválečných časech
rybáři seděli pod převislými větvemi vrb
a nahazovali udice na
předpokládané úlovky.
OBLÍBENÉ KOUPALIŠTĚ čeká obnova a první návštěvníky přivítá v létě příštího
Dodržovaly se rajóny
roku.
Foto: MČ Praha 4
rybářů a koupajících.

NAVRHNĚTE VOLNOČASOVÉ VYBAVENÍ, KTERÉ OBOHATÍ NAŠE KOUPALIŠTĚ
Zastupitelstvo Prahy 4 rozhodlo o zakoupení
uzavřeného a chátrajícího areálu koupaliště
Lhotka a podařilo se tak zastavit plány na zastaIlustrační foto: BP

vění tohoto území. Co nejdříve se začne s jeho
opravou, ale záměrem vedení radnice není
jen obnova koupaliště, jehož sezona trvá jen
několik týdnů v roce, ale upravit celé území
a především nabídnout další možnosti sportovního a odpočinkového využití tak, aby se areál
mohl využívat celoročně.
V současné době intenzivně probíhají práce
na administrativním dokončení převodu koupaliště na městskou část, brzy se může začít
s projektovou přípravou obnovy. A protože
vedení radnice si přeje, aby budoucí sportovní
areál využívalo co nejvíce lidí, chce znát vaše
návrhy, představy a nápady, jak by se mohl prostor využít.

Vyhlášena je proto ANKETA
BEACHVOLEJBAL SI MŮŽETE ZAHRÁT v Beachklubu
Pankrác, od příštího roku možná i na Lhotce.

Napište nám, jaké druhy sportů a činností
byste chtěli v nabídce mít. Pochopitelně prosto-

rově zůstane jako hlavní vodní plocha a přilehlé
pláže. Ale relativně velké pozemky umožňují
i postavení dalších venkovních a krytých hřišť
a sportovišť. Mohou zde být například víceúčelová hřiště na míčové hry, plážový volejbal, stolní tenis, kuželník i „ruské“ kuželky, venkovní
šachy, minigolf, pétanque, koutek pro děti...
Kterou z těchto možností byste využili?
Máte i jiné návrhy?
Napište nám, váš názor nás zajímá!
Vaše názory a návrhy nám můžete napsat
na e-mail: anketa.koupaliste.lhotka@praha4.cz
nebo v písemné podobě odevzdat v některém
z informačních center úřadu městské části
Praha 4.
Do předmětu e-mailu nebo na obálku uveďte
„Anketa – koupaliště Lhotka“.
Děkujeme vám.
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OPUŠTĚNÝ OBJEKT VE ZNOJEMSKÉ SE ZMĚNÍ V MATEŘSKOU ŠKOLU
Znojemské ulici, který se díky iniciativě radnice Prahy 4 brzy změní.
Již v půlce října bude dopracován
projekt, na jehož základě se budova rapidně promění nejen co do
vzhledu, ale především ve své
funkčnosti.
„MČ Praha 4 v minulosti několikrát žádala Hlavní město Prahu
o svěření objektu do vlastnictví,
abychom zde zabránili usídlování
nepřizpůsobivých osob, které
ZCHÁTRALÁ BUDOVA v okolí prohrabují popelnice, dělají
se promění v mateřskou školu. nepořádek a popíjejí alkohol na
nejbližších dětských hřištích. Nechtěli jsme se
Nepořádek, zápach a přítomnost lidí bez domos opakovaným odmítavým stanoviskem magistrátu
va nebo pod vlivem alkoholu a drog. Takový obrásmířit a díky jednání vedení radnice přece jen
zek dlouhou dobu nabízel nevyužívaný objekt ve
Foto: Zdeněk Kříž

došlo k dohodě. Squat
zmizí a ještě zde vznikne
mateřská škola se čtyřmi
třídami,“ informuje radní
Lucie Michková (ODS).
Pokud radnice získá stavební povolení, v lednu
2015 by mohly začít
stavební práce a již v září
si tu budou hrát předškoLucie Michková,
láci.
radní MČ Praha 4
„Policie na toto místo
zaměřila hodně svých sil a rekonstrukcí objektu
se nám dost uleví, ale práce v okolí pro nás nekončí. Rozhodně se nehodlám smířit s opilci na Budějovické, musí zde být čisto a bezpečno,“ dodává
Lucie Michková.

BRANICKÝ DVŮR OPRAVÍ SPOLEČNOST ZEMSKÝ PIVOVAR
Nájemcem Branického dvora bude společnost
Zemský pivovar, která se po letech chátrání zavázala zajistit rekonstrukci této historické památky i její
využití. Smlouvu o pronájmu schválilo srpnové
Zastupitelstvo městské části Praha 4.
Pro návrh hlasovalo 36 zastupitelů, proti nebyl
nikdo, 5 členů zastupitelstva se zdrželo hlasování.
Smlouva bude uzavřena na 50 let a podle usnesení
z minulého zastupitelstva do ní byly zapracovány
všechny relevantní připomínky předložené zastupiteli i občany.
„Snažili jsme se s místními občanskými sdruženími Náš Braník, Braník a Za Starý Braník komunikovat ještě před uzavřením nájemní smlouvy.
Bohužel, jejich deklarovaný zájem o objekt nebyl
podložen skutečným zájmem, protože písemnou
formou nám sdružení Náš Braník sdělilo, že nikoho veřejně nezastupují, nemají zájem o to, co dále
bude s objektem, a že s námi jednat o podmínkách
smlouvy nechce. I ostatní občanské iniciativy nás
ignorovaly přes opětované snahy o komunikaci,“

sdělil zastupitelům jednatel a ředitel společnosti
Zemský pivovar Pavel Prchal.

HOTEL, PIVOVAR I RESTAURACE

místem odpočinku a kulturního vyžití, například
pořádáním divadelních představení či koncertů nebo pořádáním farmářských trhů na nádvoří.
Konečným termínem pro dokončení rekonstrukce a otevření Branického dvora veřejnosti je nejpozději rok 2018.

Současný stav Branického dvora vyžaduje zásadní stavební rekonstrukci. V jejím průběhu bude
respektován historický ráz objektu
VIZUALIZACE budoucí podoby komplexu Branického dvora.
s důrazem na citlivé začlenění budoucíVizualizace:
Zemský akciový pivovar
ho provozu do památkově chráněného
objektu. Důležitým předpokladem pro
případné drobné změny charakteru budov je souhlas Národního památkového
úřadu a městské části Praha 4. Nájemce
provede rekonstrukci na své náklady
a poté bude v objektu provozovat malý
pivovar, hotel a restauraci.
Společnost Zemský pivovar začlení
objekt Branického dvora do současné
infrastruktury Braníku s cílem otevřít
ho veřejnosti, aby se celý areál stal pro
místní obyvatele i Pražany příjemným

MĚSTSKÁ ČÁST DLOUHODOBĚ PODPORUJE SPORTOVÁNÍ DĚTÍ
Podpora sportovní činnosti patří mezi důležité
priority městské části.
A to platí jak u akcí zaměřených na dospělé,
tak na děti a mládež.
Projevuje se to jak
v investiční oblasti, tak
v grantové politice.
Karel Šplíchal (ČSSD),
V rozpočtu na letošní rok
zastupitel MČ Praha 4
najdeme 11,2 milionu
korun na investice do
tělovýchovy. Za první pololetí byla tato částka
navýšena o dalších 1,2 milionu. Praha 4 postupně
vybudovala pět Senior parků, kde mohou fyzicky
relaxovat ti dříve narození. Jen letos na ně vynakládá další 3 miliony korun. Pro děti a mládež
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zase vzniká nové hřiště v Podolí za 3,2 miliony
korun. Dlouhodobým cílem městské části je vybudovat sportovní areál v Ledárnách v Braníku.

GRANTY PODPORUJÍ NAŠE DĚTI
V rámci grantové politiky letos Praha 4 udělila
11 milionů na sport. Jedná se jak o příspěvky na
různé investiční akce na stadionech, tak příspěvky
na vybavení tělocvičen a pomoc sportovním kroužkům. Granty ale míří i na konání sportovních
utkání a mistrovství. Například jsme finančně
podpořili rozvoj plážového volejbalu v Braníku,
dětské závody na Velké kunratické, sportovní
soustředění a dětský den s fotbalovým klubem
Slavoj Vyšehrad nebo letní soustředění mládeže
baseballové akademie. Těch akcí, turnajů a letních
táborů je ale mnohem víc.

Za peníze z grantů sportovní kluby rozšiřují své
aktivity o nábor přípravek a skupin pro nejmenší.
Tím se snaží vytvořit v dětech návyk ke sportu
a zajistit si dlouhodobou kontinuitu sportovní činnosti v Praze 4. Významnou měrou podporujeme
i sportovní kroužky ve školách – na tento účel jsme
v grantech udělili 800 tisíc korun. Tím, že městská
část pomáhá sportovním kroužkům, vytváří lepší
podmínky pro to, aby naše děti nepropadly civilizačním neduhům. Po zahájení školního roku tyto
kroužky v základních i mateřských školách pokračují, děti mohou chodit na fotbal, basketbal, florbal
a jiné. Financování jsme zajistili do konce roku
2014. Je už ale na nových zastupitelích, aby zajistili
fungování kroužků v dalším období. Zastávám
názor, že pokud děti a mládež cvičí, zoceluje to
nejen jejich tělo, ale také ducha.
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PODOLÍ PATŘILO PŘÍZNIVCŮM BĚHÁNÍ
Foto: Zdeněk Kříž

PŘED SAMOTNÝM BĚHEM se účastníci happeningu řádně rozcvičili na louce v areálu Žlutých lázní.

Několik desítek sportovců se i přes nepříznivé podzimní počasí sešlo 10. září v areálu Žlutých lázní na Běžeckém happeningu Prahy 4,
který připravila městská část Praha 4.
Návštěvníci si již od 12 hodin mohli prohlédnout prezentaci výrobců sportovních pomůcek,
otestovat bezplatně běžeckou obuv a nakoupit
si sportovní potřeby se slevou. Odpolední
program se pak nesl ve znamení zajímavých
přednášek, například na téma Sportování
v těhotenství a šestinedělí či o Výživě běžce,
hudební doprovod připravil David Kraus se
skupinou a zajímavou podívanou parkour
skupina Free Run Slovakia.
A především se nejen hovořilo o běhání,
ale na programu byly i běžecká abeceda a rozcvička s Milošem Škorpilem a kratší výběh
s lektory a VIP hosty. Zájem o běhání a o sportování všeobecně v Praze neustále stoupá
a městská část Praha 4 tyto aktivity všemožně
podporuje.
Pokud máte zájem o pravidelné běhání, zúčastněte se tréninku Běžecké školy Prahy 4.
Potřebné informace najdete na Facebooku.

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY NA VÁNOČNÍ KONCERT
„Praha 4 – moje adresa“ je soutěž pro všechny seniory starší 65 let s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 4 o vstupenky v hodnotě 1000 Kč na velký vánoční koncert,
který se uskuteční 9. prosince v Kongresovém centru.
Jak se můžete do soutěže zapojit? Vyplníte
znalostní test s 25 otázkami, vyluštíte křížovku,
doplníte jméno, adresu a telefonní kontakt a vše
odevzdáte nejpozději do 26. října v Informač-

ních centrech městské části Praha 4 nebo přímo
na odboru školství a kultury Úřadu MČ Praha 4
(6. patro, kancelář č. 6.25). Pokud odpovíte
správně na všechny otázky a vyluštíte správně

tajenku, postoupíte do slosování. Test s otázkami a křížovkou si budete moci vyzvednout na
informacích Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b, dále ve všech informačních centrech
MČ Praha 4 nebo je získáte na akcích, které
městská část Praha 4 pořádá pro své seniory,
a to od 1. do 17. října. Losování o ceny proběhne začátkem listopadu.

SPISOVATEL BRANALD MÁ V ZŠ JIŽNÍ PAMĚTNÍ DESKU
Dcera spisovatele Adolfa Branalda Karla Hejduková a starosta městské části Praha 4 Pavel Caldr odhalili na budově
Základní školy Jižní IV na Spořilově pamětní desku Adolfu
Branaldovi. Spisovatel a velký spořilovský patriot je s touto
školou neodmyslitelně spojen.
Adolf Branald se na Spořilov přistěhoval jako jeden z prvních obyvatel. Zde tvořil, založil rodinu a jeho potomci chodili do Základní školy
v Jižní IV. Jedno z posledních děl Adolfa Branalda se jmenuje Převleky
mého města. Je to kniha popisující vývoj zahradního města na Spořilově
od jeho vzniku, píše se v ní o životě jeho obyvatel a o změnách, kterými
Spořilov procházel v kontextu s vývojem v celé společnosti.
Se školou Adolf Branald spolupracoval, děti naslouchaly jeho vyprávěním při besedách a v posledních letech jeho života mu donášely obědy ze
školní jídelny. V roce 2005 otevíral školní knihovnu, které daroval několik
svých knih i knihy ze své knihovny. Ve škole jsou dodnes.
„Jsme hrdi na skutečnost, že Adolf Branald byl obyvatelem Prahy 4
a vážíme si jeho literárního odkazu,“ řekl 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD) a pokračoval: „Umění hraje v životě nezastupitelnou roli.
Náš život by byl chudý bez hudby, malířství, sochařství, literatury nebo
divadla. Věřím, že tomu tak bude i nadále.“

PAMĚTNÍ DESKU odhalila spisovatelova dcera Karla Hejduková.

Foto: Zdeněk Kříž
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rozhovor
PREMIÉR BOHUSLAV SOBOTKA
se seznámil přímo na místě
s hlavním problémem Spořilova.

Premiér
Premiér Bohuslav
Bohuslav Sobotka:
Sobotka:

NELZE SI BRÁT
OBYVATELE SPOŘILOVA
JAKO RUKOJMÍ!

Foto: archiv

Premiér Bohuslav Sobotka sice z hlavního města nepochází, ale v pražských ulicích
ho můžete potkat poměrně často. Setkali jsme se s ním na Spořilově, který dlouhodobě trápí tranzitní kamionová doprava.

triota, musím uznat, že Praha patří k nejkrásnějším městům světa. Zvlášť silně si to uvědomíte, když jste v cizině. Co mně ale vadí, je
nekoncepčnost nebo bezradnost celopražské
politiky v mnoha oblastech. Přeji proto obyvaPane předsedo vlády, považujete se už za
Skutečnost, že silniční okruh funguje jen
telům Prahy, aby z komunálních voleb vzešla
Pražáka?
zčásti, je bohužel výsledkem jeho nedostatečné
na magistrátu stabilní koalice s jasnou vizí
odborné připravenosti pražským magistrátem.
Je pravda, že v Praze kvůli práci ve vládě
a hlavně vůli prosazovat svůj
a v Poslanecké sněmovně trávím
politický program. A lidem
s rodinou hodně času. Vždycky
„Vedení radnice Prahy 4, včetně zástupce starosty
jsem ale byl a už zůstanu JihomoJiřího Bodenlose, který má na starosti dopravu, se podařilo v Praze 4 – včetně příštích zastupitelů – přeji, aby jim magistrát
ravanem. Problémy Prahy ovšem
prosadit na magistrátu zastřešení ulice Spořilovská,
neházel klacky pod nohy, ale aby
vnímám nejen jako politik, ale i jake kterému má dojít v průběhu příštího roku.“
jim byl spolehlivým partnerem
ko občan, který tu chodí nakupoa pomocníkem.
vat, používá zdejší nemocnice, silnice, jde si odpočinout s rodinou nebo přáteli
Ale chápu, že obyvatele Prahy 4 spíše zajímá,
do restaurace či do parku. Prahu tedy znám
jak se situace bude vyvíjet dál. Z hlediska vlády
KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MILOSLAV LUDVÍK:
dobře.
považuji dostavbu okruhu za klíčovou dopravní
prioritu – a tím se budu řídit i při sestavování
a schvalování rozpočtu. Jiná věc je odpor něktePotkáváme se na Spořilově, což není náhoda.
rých občanských sdružení z východní části
Zdejší sídliště trápí kamiony, které tu jezdí
Prahy. Tady situace došla tak daleko, že podpopřímo pod okny bytů. Proč ještě není dostavěn
„Velmi vítám vyjáruji i změnu legislativy, aby se mohlo začít se
silniční okruh kolem Prahy?
dření pana premiéra,
stavbou co nejdříve. Nelze si brát obyvatele
která dávají naději, že
Spořilova jako rukojmí!
se podaří urychleně dokončit obchvat Prahy.
A co mají dělat obyvatele Spořilova do té doby?
Po dlouhých letech, kdy
Tak zaprvé situace se oproti stavu před
vláda přehlížela potíže
několika lety zlepšila. Přibyly mobilní i pevné
desetitisíců Pražanů
protihlukové stěny, provoz kamionů se částečně
souvisejících zejména
omezil. A zadruhé se vedení radnice Prahy 4,
Miloslav
s kamionovou dopravčetně zástupce starosty Jiřího Bodenlose,
Ludvík
vou, je zde konečně nakterý má na starosti dopravu, podařilo prosadit
děje,
že
se
obyvatelům
Prahy
4
konečně
bude
lépe
na magistrátu zastřešení ulice Spořilovská,
dýchat.
Sám
jsem
připraven
pomoci
tomu,
aby
ke kterému by mělo dojít v průběhu příštího
výstavba posledních částí Pražského okruhu proroku.
Foto: Praha 4
běhla co nejrychleji. I pro pražskou sociální demoNa závěr se vás zeptám, co se vám na Praze
kracii se totiž jedná o klíčovou prioritu,“ vyjádřil
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Zdravý Spořilov a SOS
nejvíc líbí a co vás naopak nejvíc trápí?
se Miloslav Ludvík, kandidát ČSSD na primátora
Spořilov předala premiérovi otevřený dopis k řešeAčkoli se považuji za jihomoravského pahl. m. Prahy.
ní dopravní situace Spořilova.

OBYVATELŮM PRAHY 4
SE MUSÍ LÉPE DÝCHAT
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KALENDÁRIUMNAŘÍJEN

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 VOLNÝ VO
ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V

St 1.–pá 31.

Po 6.–Ne 19.

Od čt 9.

VÝSTAVA LITOGRAFIÍ JIŘÍHO SUCHÉHO. Expozice v rámci
9. ročníku Spořilovského salonu. Otevřeno po–pá 8–16 hod.
Geofyzikální ústav, Boční II/1401, Spořilov.

VÝSTAVA JANA PRŮŠI. Malíř, spisovatel a herec v jedné
osobě vystaví své fotografie v prostorách Naší kavárny
v areálu Thomayerovy nemocnice. Více informací na www.nasekavarna.com.

9.45–10.45 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE INTERMEDIATE. Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické využití
v pracovním i soukromém životě (např. World of Work, Business,
The Course of Life and other topical issues). Hlídání dětí. Cena
za 14 lekcí je 1610 Kč. Registrace na e-mailech: czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00–12.00 hod. – ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ.
Důraz je kladen zejména na gramatiku – na pochopení a procvičení základních gramatických pojmů, porozumění každodenním základním frázím a tvoření základních konverzačních
otázek. Hlídání dětí. Cena za 14 lekcí je 1610 Kč. Registrace na
e-mailech: czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz;
MC Rybička.
15.45–16.45 hod. – VÝTVARNÝ KROUŽEK ŠIKULA. Pro
samostatné děti od 4 let. Můžete se těšit na malování,
lepení, modelování, výrobu z různých druhů materiálů. Cena
předplacená 90 Kč, na místě 115 Kč. Registrace na e-mailu:
mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

St 1., 8., 15., 22. a 29.
8.00–18.00 hod. – FARMÁŘSKÉ TRHY. Před OC Arkády
Pankrác.

Každou st 17.30 hod.
HODINOVÉ CVIČENÍ NA ZLEPŠENÍ FYZICKÉ KONDICE.
Pro osoby všech fyzických výkonností i věku. Sraz v Sinkulově
č. 48 – Nutriční poradenství – vstup zdarma. Pití s sebou. Info na
www.jakubpodany.webnode.cz.

St 1.

Od po 6.
8.00–11.00 hod. – INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ
KONZULTACE. Řešíte osobní, vztahové, rodinné problémy či
jak zvládat životní role, změny, krize? Naše psycholožka, koučka,
terapeutka je vám k dispozici! Cena za 50min. konzultaci včetně
hlídání 1 dítěte je 160 Kč členi, 190 Kč ostatní; nutná registrace
5 dní předem na tel.: 736 705 957 či na e-mailu: michaela.kocnarova@seznam.cz; MC Rybička.
10.00–10.45 hod. – MALÝ MUZIKANT. Zpíváme, tančíme,
hrajeme si. Česká hudební školka pro miminka a batolata od
1,5 roku do 4 let s doprovodem. Více informací na www.mcrybicka.com nebo www.malymuzikant.cz. MC Rybička.

10.00–18.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BABY
OFFICE. Přijďte si prohlédnout naše nové působiště! Malování
na obličej, kreativní dílna pro děti, přednášky na téma slaďování
práce a rodiny. Info na www.babyoffice.cz.
10.00, 11.30 a 16.00 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE,
KTERÁ VÁM ROZVÁŽE JAZYK. Ještě se můžete přihlásit do
právě začínajícího tříměsíčního kurzu anglické konverzace, kde
budete opravdu mluvit anglicky. Centrum Dajána, Doudlebská 4
(hned u metra Pankrác). Více informací na na www.dajanapraha.cz a tel.: 608 820 930.
19.00–21.00 hod. – ČÍNSKÉ UČENÍ HAM-YU V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ. Přednáška o čínském učení, zabývající se vztahem člověka a jeho životním prostorem v čase. Cena semináře 180 Kč,
rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

7.30, 12.00 a 19.00 hod.
12.00 hod.
JÓGA PRO ZDRAVÍ. Protáhněte si tělo při pohodové józe
v komorním prostředí (max. 6 lidí) hned u stanice metra Pankrác.
Rezervujte si včas místa na tel.: 608 820 930, kapacita je omezená. Centrum Dajána, Doudlebská 4. Bližší informace a kontakty
na cvičitelky na www.dajanapraha.cz.

Čt 2.

Od út 7.

17.30 hod. – HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ SKUPINY DUO
LATTE. Zazní hity z období 30. a 40. let. Vstupné dobrovolné.
Naše kavárna, areál Thomayerovy nemocnice. Vzhledem k omezené kapacitě kavárny se doporučuje rezervace míst na e-mailu:
kavarna@ftn.cz nebo na tel.: 261 082 265.
18.30 hod. – BĚLOZUBKA NENÍ MYŠ! Pohled do života
hmyzožravců. Přednášející: Mgr. Petra Milerová. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.

9.45–10.45 hod. – PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU FCE S HLÍDÁNÍM DĚTÍ. Kurz obeznámí s logikou testu a usnadní cestu
k jejímu úspěšnému složení – nutné pořídit si OBJECTIVE First
Certificate, autoři: Annette Capel a Wendy Sharp, Student's book;
cena za 13 lekcí je 2070 Kč. Registrace na e-mailech: czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.
11.00–12.00 hod. – ANGLICKÁ KONVERZACE UPPER-INTERMEDIATE. Témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické
využití v pracovním i soukromém životě (např. World of Work,
Business, The Course of Life and other topical issues). Hlídání
dětí. Cena za 13 lekcí je 1500 Kč. Registrace na e-mailech: czechsunshine@yahoo.com + mcrybicka@centrum.cz; MC Rybička.

Pá 3.
10.00–12.00 hod. – VOLNÝ PÁTEK V RYBIČCE. Den je určen
všem, kteří se chtějí podívat, jak to v MC Rybička vypadá a jak
probíhají různé kurzy. Děti si zaskákají na trampolíně, užijí si
s bublifuky nebo s křídami a spoustou dalšího. Akce je zdarma,
platí se pouze za občerstvení. Více informací na www.mcrybicka.com.

Po 6.
9.30–12.00 hod. – FINANCE PRO RADOST. Networkingové setkání s Marcelou Hrubošovou a s občerstvením.
Informace na: www.babyoffice.cz.

Každé úterý
a čtvrtek

So 11.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV
8.45 hod. – proti Č. Chuchle (ml. žáci B), 10.30 hod. – proti
Běchovickým Sršňům (st. žáci). Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
9.30–18.00 hod. – RODINNÉ KONSTELACE V DAJÁNĚ.
Máte problémy s dětmi, ve vztazích, v zaměstnání či podnikání,
zdravotní potíže či jiné trápení? Řešení můžete nalézt pomocí
systemických (rodinných) konstelací. Povinná rezervace místa
na tel.: 608 820 930. Cena semináře 900 Kč (všichni účastníci
si mohou postavit svoji konstelaci). Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.
14.00 hod. – VEGANSTVÍ A ŽIVÁ STRAVA PRO DĚTI
V KAŽDODENNÍ PRAXI. Přednášející: Monika Dominová.
Vstupné: 60 Kč. Dům ochránců přírody.

So 11. a Ne 12.
9.00–17.00 hod. – VELKÁ PODZIMNÍ BRIGÁDA V TŘEŠŇOVCE. Pojďte s námi do Třešňovky, společně sad vyčistíme
a proklestíme. Půl původního sadu již opět slouží k odpočinku dospělých, hře dětí i původním zvířecím obyvatelům, pojďme
obnovit i zbytek sadu. Více informací a mapa na www.podhoubi.cz, sraz přímo v sadu. Kontakt: jan.cech@podhoubi.cz, tel.:
774 481 835.

Ne 12.–Út 14.

20.00–21.30 hod. – PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU: DÁL NIC.
Dokumentární film režiséra Ivo Bystřičana se vydává po trase
skandálního úseku dálnice D8 přes chráněnou krajinu Českého
středohoří, který se ani po mnoha letech výstavby nedaří stavitelům a úřadům otevřít. Vstup zdarma. Café Start, více informací
na: www.cafestart.cz.

(Ne 11.00–18.00 hod., Po + Út 9.00–17.00 hod.) DOBROČINNÝ BAZAR V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI. Přijďte si
levně nakoupit na podzimní dobročinný bazar Lékořice. Prodávat se budou dospělé i dětské oblečení, obuv a hračky.
Věci můžete věnovat i vy, jejich příjem proběhne především
v neděli a v pondělí. Neprodané zboží bude věnováno do Charity
Broumov. Kontakt: e-mail: eva.vodickova@ftn.cz,
tel.: 261 083 690.
TIP!

St 8.

Ne 12.

FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod.
– proti SK Horní Měcholupy (ml. žáci), 10.30 hod. – proti
AFK Slavoj Podolí (muži A), 16.00 hod. – proti Čech. Chuchle
(muži B). Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
10.00 hod. – SPOŘILOVSKÁ KOLEČKOVÁ BRUSLE.
Sportovní akce pro všechny generace. Areál Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II/1401, Spořilov.
15.00 hod. – ŽEHNÁNÍ ZVÍŘÁTEK. Římskokatolická farnost
u kostela Pany Marie Královny míru v Praze-Lhotce vás
u příležitosti svátku sv. Františka z Assisi srdečně zve před kostel.
Pejsky, kočičky, hady, králíky a jinou domácí i nedomácí zvířenu
s sebou!

19.30–21.00 hod. – VEČERNÍ DÍLNA PRO MAMINKY.
Háčkujeme podzimní a zimní čepičky, přihlášky na e-mailu:
hanicca@seznam.cz. MC Balónek.
10.00–18.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSS 4.
Zájemci mohou navštívit Dům s pečovatelskou službou
v Podolské ulici 208/31, Podolí, a Dům seniorů OZ Jílovská
432/11, sídliště Novodvorská mezi 10.00 až 17.00 hodinou.
Bližší informace o zařízeních i dopravním spojení získáte na:
www.uss4.cz. V případě většího zájmu budou návštěvy organizovány po skupinkách zájemců, proto doporučujeme předem rezervovat čas návštěvy na tel. číslech: 241 434 160, 241 433 599
(DPS Podolská) a 244 471 287 (DS OZ Jílovská), abyste se vyhnuli zbytečnému čekání.

Ne 5.

Čt 9.

10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „A“ – 1. FK PŘÍBRAM.
Mistrovské fotbalové utkání žen hrané v příjemném prostředí stadionu na Děkance.

18.30 hod. – PRAHA NA DNĚ TŘÍ MOŘÍ. Geologie Prahy.
Přednášející: Stanislav Tůma. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců
přírody.

9.00 – 17.00 hod. – MONTESSORI INSPIRACE PRO ŽIVOT.
Seminář je protkaný inspirací a návody na to, co doma skutečně
můžete jednoduše a hned po návratu ze semináře udělat pro
své děti ve věku 0–3 roky. Projdeme jednotlivé místnosti domova, v každé se zastavíme a ukážeme si, co je pro jednotlivé
věkové skupiny možné připravit. Jsou to malé detaily, které
udělají dítěti velkou službu. Více informací a registrace na webu
lektorky Smyslový průzkumník (www.smyslovy-pruzkumnik.cz).
RMC 4Medvědi.
9.30–11.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI OD 3 LET. Téma bude upřesněno na www.4medvedi.cz a Facebooku – Rodinné centrum 4medvědi (Elaaga, o. s.).
Cena dílna je 20 „medvědích“ kreditů či 580 Kč za dvojici
(2 hod. dílny). Max. kapacita dílny je 8 dvojic.
10.00–17.00 hod. – JAK SE VYROVNAT S TRAUMATY BEZ
PSYCHOFARMAK. Celodenní seminář je určen po všechny,
kteří se vyrovnávají se ztrátou milovaného člověka (úmrtí, rozvod
a jiné příčiny). Naučíme se relaxační techniky a cvičení, napomá-

So 4., 11., 18. a 25.
8.00–14.00 hod. SPOŘILOVSKÉ TRHY. Farmářské trhy na
Roztylském náměstí. Doprovodné programy finančně podpořila MČ Praha 4.

So 4.

Út 7.
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hající ke znovunalezení rovnováhy a chuti do života. Seminář
vede zkušená terapeutka celostní medicíny Alena Čupová. Cena
semináře: 600 Kč, rezervace míst na tel.: 605 807 020. Centrum
Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Informace na:
www.dajanapraha.cz.

Út 14. a 21.
16.00–17.00 hod. – HODNOTY ŽIVOTA. Příběhy ze života posilující nejen ty, kteří právě prožívají zklamání, beznaděj a příkoří. Na setkání při čaji přednáší: Jaromír Loder, B.Th. KLUB ZDRAVÍ
Lhotka, Zálesí 50 (u zast. Sulická, bus 106, 121, 139, 196).
Informace na tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.

St 15.
9.00–12.00 hod. – BUĎTE VÍCE VIDĚT SE ZUZANOU
RYBÁŘOVOU. Tipy a triky z oblasti public relations a online marketingu. Info na www.babyoffice.cz.
10.00 hod. – ZDRAVÁ A TRVALÁ REDUKCE VÁHY.
Bezplatná konzultace s nutriční terapeutkou. Přihlášky do
10. 10. na e-mailu: mcbalonekpraha@seznam.cz. MC Balónek.
17.30–20.30 hod. – FENG SHUI ZDRAVÍ A HARMONIE
V PRAXI. Zveme vás na další pokračování workshopů, které
jsou věnované vašim bytům a domům a principům Feng Shui.
Vede Olga Bušková (www.olgabu.cz). Zabývat se budeme například otázkami, jaké motivy a předměty by měly být umístěny
u vchodu, v kuchyni a obývacím pokoji. Co je vhodné umístit
do koupelny nebo na toaletu? Cena 650 Kč (23 „medvědích“
kreditů). Registrace přes on-line systém 4medvědů nebo na
e-mailu: info@elaaga.cz.

Čt 16.
16.00 hod. – KONCERT ŽÁKŮ A VYUČUJÍCÍCH ZUŠ
KŘTINSKÁ. Zahrají skladby proslulých skladatelů od baroka
po 20. století na zobcové a příčné flétny za klavírního doprovodu pedagožky Mgr. I. Christové Nikolové. Vstup volný. Kaple
sv. Václava v Thomayerově nemocnici.
16.00 hod. – PŘÍRODOVĚDNÁ PROCHÁZKA MILÍČOVSKÝM LESEM. Sraz u sochy kosmonautů metro Háje. Průvodce:
Patrik Sláma.
18.00–20.00 hod. – PŘEDNÁŠKA: MONTESSORI FILOSOFIE NA DOMA. První tři roky v životě dítěte jsou nejdůležitější.
Základní principy: Absorbující mysl, Senzitivní období a Lidské
tendence. Důležitost připraveného prostředí a role dospělého.
Podpora koncentrace. Propojenost pohybu a intelektu. Svoboda
a disciplína. Lektor: Bc. Lucie Šimková, AMI certifikovaná lektorka. Cena: 150 Kč. Café Start, info na www.cafestart.cz.
19.00–21.00 hod. – SNY JAKO ŘEČ DUŠE. Setkání s psychoterapeutem, divadelníkem, muzikantem a spisovatelem Pjérem
la Šézem. Přiblížení praktického výkladu snů, které představují účinné spojení mezi vědomím a nevědomím. Nutná rezervace míst na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác (hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz.

Pá 17. – Ne 19.
PODZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO ZBOŽÍ. Podzimní a zimní
oblečení, obuv, hračky, doplňky (oblečení od vel. 86 a výše).
Menší velikosti nebudou nabízeny do prodeje. Prodej formou komisního prodeje, poplatek 65 Kč za 20 ks. Výběr čistých
a nepoškozených věcí od 13. do 16. 10. Pro bližší informace
o časech a podmínkách bazárku sledujte na: www.mcrybicka.com. MC Rybička.

So 18.
a Ne 19.

8.00–19.00 hod.
8.00–17.00 hod.
TURNAJ ML. DOROSTENCŮ VE VODNÍM PÓLU. Proti sobě
nastoupí týmy Stepp Praha, UP Olomouc,TJ Tábor a Slavia Hradec
Králové. Pořádá STEPP Praha v Plaveckém stadionu v Podolí.
Vstup zdarma.

So 18.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod. –
proti SK Aritma Praha (ml. žáci), 10.30 hod. – proti SK Praha 4
(muži). Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
9.30–11.30 hod. – MONTESSORI PRACOVNY PRO RODIČE
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S DĚTMI. Prostřednictvím pracovny si mohou děti s rodiči
vyzkoušet práci s materiály v Montessori miniškolce (1,5–3 roky).
Děti od 3 do 6 let pracují s rodiči v prostoru velké třídy Montessori školky, kde jsou originální Montessori pomůcky pro věkovou skupinu 3–7 let. Cena 10 „medvědích” kreditů (300 Kč)
za pracovnu (rodič/e + dítě). Vede Helena Kavanová. Registrace
na e-mailu info@elaaga.cz.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „A“ – FK RAKOVNÍK.
Mistrovské fotbalové utkání žen hrané v příjemném prostředí
stadionu na Děkance (občerstvení, krytá tribuna, vstupné
zdarma). Přítomní trenéři poskytnou informace o náboru dívek
do ženských oddílů ligového klubu FK Dukla Praha (více informací na www.fkduklazeny.cz nebo na https://www.facebook.com/FkDuklaPrahaZeny).

Ne 19.
10.00–17.00 hod. – UMISŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK BEZ
DOMOVA. Budete si zde moci vybrat ze spousty koťátek a kočiček s veterinárním osvědčením, nebo jim alespoň přispět finančním, či materiálním darem. Kongresové centrum, 5. května 65,
stanice metra Vyšehrad. Více info: www.kocici-utulek.cz.
10.30 hod. – FK DUKLA PRAHA „B“ – SOKOL KOUNICE.
Mistrovské fotbalové utkání žen hrané v příjemném prostředí
stadionu na Děkance (občerstvení, krytá tribuna, vstupné zdarma). Přítomní trenéři poskytnou informace o náboru dívek do
ženských oddílů ligového klubu FK Dukla Praha (více informací na www.fkduklazeny.cz nebo na https://www.facebook.com/FkDuklaPrahaZeny).
13.30 hod. – KREATIVNÍ WORKSHOP: MOZAIKA. Z mozaiky si vyrobíte obrázek nebo třeba zrcadlo. Naučíte se všemu,
co k mozaice patří. Cena je 250–550 Kč za materiál (podle
velikosti zvoleného předmětu) + 100 Kč za workshop. V případě
zájmu si rezervujte místo na e-mailu: akce@cafestart.cz do
17. 10. Café Start, info na www.cafestart.cz.
15.30 hod. – SK METEOR KAČEROV B – TJ SOKOL PÍSNICE. Fotbalové mistrovské utkání mužů. Hřiště Za Mlýnem 101,
Braník.

Út 21.
18.00–19.30 hod – ZLEPŠOVÁNÍ EMOČNÍ INTELIGENCE.
Jak zvýšit psychickou odolnost a zvládat negativní pocity. Emoční
inteligence v partnerských vztazích. 6 kroků emoční svobody.
Přednáší: Marta Královičová, lektorka o. s. Život a zdraví. KLUB
ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (u zast. Sulická, bus z Kačerova).
Informace na tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstupné
dobrovolné.

St 22.
19.30–21.00 hod. – VEČERNÍ DÍLNA PRO MAMINKY.
Háčkujeme podzimní a zimní čepičky, přihlášky na e-mailu:
hanicca@seznam.cz. MC Balónek.

Čt 23.
18.00 hod. – ANNA V PŘEDNÍ LINII. Promítání dokumentu v rámci projektu Promítej i Ty. Naše kavárna v areálu
Thomayerovy nemocnice. Vstup zdarma. Vzhledem k omezené
kapacitě kavárny se doporučuje rezervace míst na e-mailu:
kavarna@ftn.cz nebo na tel.: 261 082 265.

Pá 24.
16.00–17.00 hod. – HUDEBNÍ DÍLNA S IVEM VRBOU.
Tentokrát povídání na téma „Co děti našly v jeskyni a jak
medvěd utekl“. Čeká vás hra na kameny, dřeva a trouby. Všichni
si budou moci vypůjčit a vyzkoušet všemožné nástroje. Hrát (si)
budou jako obvykle děti i rodiče. Cena: 7 „medvědích“ kreditů
(180 Kč). RMC 4Medvědi.

So 25.
FOTBALOVÉ ZÁPASY SK METEOR KAČEROV. 8.45 hod.
– proti Vršovicím B (ml. žáci), 10.30 hod. – proti FK Sparta
Košíře (muži B), 13.00 hod. – proti PSK Union Praha (st. žáci)
a v 15.00 hod. – proti TJ Sokol Troja (muži). Hřiště Za Mlýnem 101, Braník.
9.30–17.00 hod. – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ.

Využijte jedinečnou možnost nechat se vyfotit profesionálním
fotografem v prostorách MC Balónek. Přihlášky do 22. 10.
na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.

So 25.
a Ne 26.

9.00–15.00 hod.
9.00–12.00 hod.
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ. Fotit bude fotograf
Pavel Adam v prostorách MC Rybička, v případě pěkného počasí
i venku. Cena za 5 fotek je 555 Kč (formát 15 x 21 cm, vč. CD).
Registrace nutná do 22. 10. na e-mail mcrybicka@centrum.cz.
Bližší informace na www.mcrybicka.com.

Po 27.
9.00–11.00 hod. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRKA. Přijďte nahlédnout pod pokličku Ekoškolky
a programu Začít spolu. Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let, e-mail:
eva.surova@podhoubi.cz, tel.: 777 123 690.
9.30–12.00 hod. – PROTOZE.CZ. Networkingové setkání
s občerstvením. Info na www.babyoffice.cz.

Čt 30.
18.00–20.00 hod. – PŘEDNÁŠKA: MONTESSORI INSPIRACE – PROSTŘEDÍ DOMA. Praktické rady jak připravit motivující prostředí pro vaše dítě s ohledem na jeho vývoj. Jak
podpořit jeho koncentraci a tím vývoj intelektu. Jak vést dítě
k samostatnosti, nezávislosti a tak podpořit jeho zdravé sebevědomí. Lektor: Bc. Lucie Šimková, AMI certifikovaná lektorka.
Cena: 150 Kč. Café Start, info na www.cafestart.cz.
18.30 hod. – CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ
KRAS. Přednášející: RNDr. Irena Jančaříková. Vstupné dobrovolné. Dům ochránců přírody.
19.00–21.00 hod. – HUDEBNĚ-MEDITAČNÍ VEČER. Večerní
setkání s hudbou, která není úplně běžná. Muzikoterapeuté
Dan a Jana Čadovi vás seznámí s relaxačními, harmonizačními a léčebnými účinky hudby. Cenu vstupného si určuje každý
návštěvník na konci večera podle spokojenosti. Rezervace míst
na tel.: 608 820 930. Centrum Dajána, Doudlebská 4, Pankrác
(hned u metra). Info na www.dajanapraha.cz

Pá 31.
16.30 hod. – DÝŇOVÁNÍ. Tradiční podzimní zahradní slavnost s dlabáním dýní. Zájemce o dýně prosíme o závaznou rezervaci nejpozději do 9. 10. na e-mail: mcbalonekpraha@seznam.cz.
MC Balónek.

KONTAKTY:
● Dům ochránců přírody, Michelská 5, tel.: 222 516 115,

info@csop.cz, www.csop.cz/dumochrancuprirody.
● Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka,

Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník.
● MC Rybička, ZŠ Na Chodovci, Na Chodovci 54,

www.mcrybicka.com, mcrybicka@centrum.cz.
● MC Balónek, Ke Kamýku 686/2, Lhotka, prostory bývalých

jeslí (za budovou MŠ Studánka), www.mcbalonek.cz.
● Baby Office, areál Bussines Centra Zálesí,

Pod Višňovkou 1662/25 – budova B3, 6. patro.
● Café Start, Hurbanova 1285, Krč, tel.: 730 516 409,

www.cafestart.cz.

PŘIJĎTE DISKUTOVAT
O TRASE METRA D
Veřejná prezentace připravovaného projektu
výstavby metra D se uskuteční ve středu 1. října
od 16 do 18 hodin ve 3. patře Nuselské radnice.
Zúčastní se vedení společnosti Metrostav, která
připravila projekt k výstavbě, dále odborníci
z Dopravního podniku Praha a starosta městské
části Praha 4 Pavel Caldr (Pro Prahu) a jeho
1. zástupce starosty Jiří Bodenlos (ČSSD).
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RAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS V PRAZE 4 ● KULTURA, SPORT A VOL
Dům dětí mládeže Praha 4 – HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4 • Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

1. st 14.00–19.00 hod. Orientační závod horských kol na Ladronce.
4. so 10.00–19.00 hod. Dračí výlet pro malé i větší děti s rodiči.
Létání s draky na Dívčích hradech a spousta her.
6. po 16.00–18.00 hod. Jablíčkový den – pečení jablečných moučníků a jablíčková
výtvarná dílna pro kluky i holky a rodiče s dětmi.
8. st 13.30–16.30 hod. Pankrácká tvořivá dílna – odpoledne plné tvoření,
pohybu a soutěží v areálu Hobby centra 4.
Nabídka zájmových útvarů a akcí pro nový školní rok.
11.–12. 10.00–15.00 hod. Víkend s keramikou – pracovní dílna pro všechny věkové
kategorie v keramické dílně Hobby centra 4.
13. po 13.30–15.30 hod. Tvořivá dílna v Klubu Amfora – podzimní inspirace
– práce s přírodninami, monotypy a suché dekorace.
16. čt 14.00–17.00 hod. Frotáže a koláže – dílnička pro nejmenší.
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi.
17. pá 12.00–18.00 hod. Nebojme se mikrofonu – setkání v hudebním nahrávacím
studiu Hobby centra 4 pro všechny muzikanty, recitátory,
čtenáře i malé herce.
17.–19.
Podzimní víkend na golfovém hřišti na Konopišti – víkend
plný golfu, her a soutěží pro všechny kluky a holky.
20. po 17.00–19.00 hod. Dýňový den – výroba strašidelných dýní
a ještě něco navíc.
21. út 11.00–12.00 hod. Bubnování pro nejmenší – bubnování na drumbeny
a perkuse v nahrávacím studiu. Každý si odnese své CD.
Určeno předškolákům.
25.–29.
Podzimní prázdniny v Černém Dole v Krkonoších
– turistika a hry.
27.–29. 8.00–17.00 hod. Podzimní prázdniny v Klubu Amfora – hry, soutěže,
(denně)
tvořivé dílny a výlety. Součástí jsou dopolední a odpolední
svačiny, pitný režim a oběd.

Připravili jsme bohatou nabídku zájmových činností – kroužků, klubů a kurzů ze všech
zájmových oblastí a pro všechny věkové kategorie. Z naší nabídky více než 200 zájmových
útvarů si opravdu vybere každý.

PARK DRUŽBY OBSADÍ POLICISTÉ, HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Dopravně –výchovná akce, kterou připravila MČ Praha 4, se uskuteční v sobotu 18. října
od 10 do 17 hod. v pankráckém parku Družby. Návštěvníkům předvedou poslušnost koně
Městské police hl. m. Prahy, mezi 13.00 až 17.00 hod. se veřejnosti představí čtyři psovodi
Záchranné brigády kynologů Praha spolu se svými psy. Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy se pochlubí sanitním vozidlem rychlé zdravotnické pomoci včetně ukázky interiéru sanitky. Policisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy předvedou výstroj a výzbroj,
kterou používají při hromadném narušení veřejného pořádku. Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy ukáže svoji techniku.

DEJTE DÍTĚ NA BEACHVOLEJBAL
Hledáte pro děti správné sportovní vyžití? Zkuste kroužky plážového volejbalu v Beachklubu Pankrác. Pro děti od 4 let je připravena přípravka, od 3. třídy regulérní kroužky. Info
na: www.beachklub.cz/krouzky nebo na e-mailu: michal.razek@beachklub.cz.

POZNEJTE PRAŽSKÉ VĚŽE
Historicko-dobrodružná hra Pražské věže odstartuje v neděli 2. 11. v 10 hodin na nádvoří
Novoměstské radnice. Na startu obdrží tým herní plán – mapu, úkoly a průkaz opravňující
ke vstupům na věže. Jako raritu navštívíte i areál Podolské vodárny, kde na vás čeká více
než 170 schodů na ochoz věže. Startovné pro předem přihlášené na www.prazske-veze.cz
150 Kč, na místě 200 Kč, děti do 15 let polovic.

DUCHOVNÍ SKLADBY ZAZNÍ V NUSLÍCH
Koncert duchovní hudby rozezní sál historické Nuselské
radnice v neděli 28. září od 15 hod. Za hudebního doprovodu MgA. Jana Krále, docenta brněnské JAMU, vystoupí
emeritní sólistka Státní opery v Praze Dagmar Vaňkátová
a Rev. Frá. Jiří Kusý, O. Melit., katolický farář v Nuslích,
Magistrální kaplan Řádu Maltézských rytířů, emeritní sólista DJKT v Plzni a čestný občan MČ Praha 4 (na snímku).
Přesný program bude k dispozici při příchodu na koncert.
Vstup zdarma.
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senioři/rodina
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 24. září oslavil 90. narozeniny

VÁCLAV
MAREK
z Braníka.
Hodně zdraví, spokojenosti
a životní pohody mu do dalších let přejí dcery Alena a Marie s rodinami.

Název akce

Den a místo akce

Den výdeje vstupenek

NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE ZA NÁMI
– Oslava Dne seniorů – zábavné odpoledne
s hudbou k poslechu i tanci
(s tombolou a dalším překvapením)

2. 10. od 14.00 hod.
KC Novodvorská

Výdej vstupenek 23. 9. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 160 míst

CYKLUS 4x DUCHOVNÍ PRAHOU – 4. PROHLÍDKA
– Týnský chrám

7. 10. od 10.00 hod.
před domem u Kamenného zvonu
na Staroměst. náměstí

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 9.
30 míst

POZNÁVÁME PRAHU – PROCHÁZKA
– „Pražské podchody a pasáže“

9. 10. v 10.00 hod.
u sochy Jungmanna
na Jungmannově náměstí

Přihlášky telefonicky na bezplatnou linku
800 100 128 od 29. 9.
30 míst

SENÁT – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13. 10. od 10.00 a 11.00 hod.
sraz před informačním centrem
Senátu na 1. nádvoří
Valdštejnského paláce

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 10.
2x 30 míst

PEVNÉ ZDRAVÍ -– NAŠE NEJCENNĚJŠÍ HODNOTA
– akce pro seniory a rodiče s dětmi – nabídka
produktů a služeb pro posílení zdraví, poradny,
přednášky, cvičení jógy

14. 10. od 10.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.
– velký a malý sál Nuselské radnice,
Táborská 500, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 10.
50 míst

2. PŘEDNÁŠKA Z CYKLU 4 PŘEDNÁŠEK NA TÉMA
Žijeme zdravě „Jak správně pečovat o pleť a vlasy
v seniorském věku“ – losování o poukázku
na bezplatné kosmetické nebo kadeřnické služby

16. 10. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 6. 10.
50 míst

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

21. 10. od 14.00 hod.
tělocvična ZŠ Jílovská

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 10.
30 míst

4x OKÉNKEM DO HISTORIE – PŘEDNÁŠKA Z CYKLU
OMYLY A ZÁHADY ČESKÉ HISTORIE VI.
– „Jak to bylo se spiklenci, zrádci a kolaboranty“

23. 10. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 13. 10.
50 míst

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU HOUBY JAKO VÁŠEŇ
– Systematika, taxonomie nomenklatorika
aneb Jak se tvoří jména hub

30. 10. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 20. 10.
50 míst

ČTVRTÝ KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
– varhanní koncert

4. 11. od 14.00 hod.
kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí

Výdej vstupenek 21. 10. od 8.00 do 8.30 hod.,
přepážka č. 34 (vlevo od podatelny),
přízemí MČ Praha 4, Antala Staška 200 míst

PRAHA OČIMA BÁSNÍKŮ CHVILKA S POEZIÍ
– pořad básníka Petra Skarlanta – Města mé lásky
vyprávění o Praze a dalších městech
a četba veršů z vydaných sbírek

6. 11. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 10.
50 míst

PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY S VÝKLADEM

11. 11. od 10.00 a 11.00 hod.
sraz před Palácem Smiřických,
vchod z Malostranského náměstí

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 10.
2x 30 míst

NOVÝ CYKLUS 4 PŘEDNÁŠEK NA TÉMA
Podivuhodné osudy podivuhodných lidí aneb
významné ženy české historie 1. – Kněžna Ludmila

11. 11. od 14.00 hod.
malý sál Nuselské radnice
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 27. 10.
50 míst

TVOŘIVÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ NA SKLO

13. 11. od 10.00 hod.
Klub Amfora, Pujmanové 9, Pankrác

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 10.
20 míst

PŘEDNÁŠKA „ZE ŽIVOTA NAŠICH PRABABIČEK
– JAK ŽILI A JAK SE OBLÉKALI“

13. 11. od 10.00 hod.
malý sál Nuselské radnic
Táborská, 3. patro

Přihlášky telefonicky na bezpl. linku
800 100 128 od 29. 10.
50 míst

ŘÍJEN

http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/prohlidky_senatu/index.php

Dne 3. října oslaví 50. výročí svatby
manželé

TAMARA
A ANATOL
DRAHOŠOVI
z Podolí.
Hodně štěstí a zdraví do dalších společných let
ze srdce přejí dcera a syn s rodinami.

V ŘÍJNU
9. a 13.
14.00–17.00 hod.
OPEN OFFICE – DVOJSEMINÁŘ BEZPLATNÉ
ALTERNATIVY MS WORD A EXCELL
Seznamte se s programem, který je zdarma,
v češtině a nevyžaduje žádnou registraci. Rozsah:
2x 180 min.
Út 21.
9.30 hod.
OSOBNOSTI: KAT MYDLÁŘ
Z cyklu přednášek věnovaných slavným jménům
české historie. Kde studoval, kde žil, s kým se
oženil a kolik měl dětí? To všechno si povíme,
když se pokusíme přenést do 17. století a představit si život císařského „zaměstnance“ kata
Jana Mydláře.
20. 10.–3. 11. Po a Čt 11.30–13.30 hod.
ZAČÍNÁME S TABLETEM
Rozsah: 5x 120 min.
St 29.
15.00 hod.
JE MI PADESÁT – NO A?
Beseda s Lucií Pacherovou a Silvií Vnenkovou,
autorkami knihy o hledání životního optimismu
na prahu stáří.
Elpida, Na Strži 40 (vedle hlavní pošty)
Informace o dalších kurzech z nabídky a přihlášení na tel. č.: 272 701 335 nebo na
e-mailu: info@elpida.cz.

www.praha4.cz
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LISTOPAD

PROHLÍDKA SENÁTU A POSLANECKÉ SNĚMOVNY
„Na podzim tohoto roku jsme pro seniory naší městské části
připravili spoustu zajímavých akcí. Chtěla bych seniory upozornit
na komentovanou prohlídku Senátu, ta se uskuteční 13. října,
a 11. listopadu se zájemci mohou podívat do Poslanecké sněmovny
České republiky“, říká zástupkyně starosty Ivana Staňková (Pro
Prahu). Důležitá informace k přihláškám na komentovanou prohlídku Sená tu a Poslanecké sněmovny: při přihláškách je nutné uvést
kromě jména, adresy a roku narození i číslo občanského průkazu.
Bez něho vás pracovníci Senátu či Poslanecké sněmovny nevpustí!
Přihlášky do Senátu probíhají telefonicky od 6.10 od 8.00 hod., přihlášky na prohlídku Poslanecké sněmovny v listopadu od 27. 10.
od 8.00 hod. na bezplatné tel. lince pro seniory: 800 100 128.

Foto: archív

BLAHOPŘÁNÍ

Seniorské aktivity pořádané MČ Praha 4 jsou určeny osobám ve věku 63 let a více!
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rodina
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ V PODOLÍ ZAČÍNÁ V LISTOPADU
„Rehabilitační cvičení
bude opět probíhat
za spolupráce MČ Praha 4
a rehabilitačního centra
Plaveckého stadionu
Podolí, a to v 5 cvičebních
jednotkách, v rozložení
každý týden jedna cvičební lekce, celkem tedy 5
týdnů,“ informuje zástupIvana Staňková,
kyně starosty Ivana
zástupkyně starosty
Staňková (Pro Prahu).
MČ Praha 4
Cvičební hodina představuje 45 minut vlastního rehabilitačního programu
pod vedením fyzioterapeutů a pod lékařským
dohledem. Zápis do podzimního kurzu LTV se
zahájením od 3. 11. v 9.00 hod. a ukončením
8. 12. 2014 ve 12.00 hod. se uskuteční na Plaveckém stadionu v Podolí, Podolská 74, I. patro
(vstup vedle rehabilitace) v těchto termínech:

● Po 20. 10. – od 10.00 do 13.00 hod.

a od 15.00 do 17.00 hod.
● Út 21. 10. – od 10.00 do 13.00 hod.
● St 22. 10. a čt 23. 10.
– od 9.00 do 12.00 hod.
Účastník si při zápisu vybere den a čas jemu
vyhovující z následujícího rozvrhu cvičebních hodin: Po–čt: 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.,
Pá: 9.00–12.00 hod. POZOR! Cvičební hodiny
nelze v průběhu 5 lekcí měnit!
Vzhledem k tomu, že tato aktivita je určena
pro obyvatele s trvalým bydlištěm na území
MČ Praha 4, starší 63 let, je nutné při nákupu permanentky předložit platný občanský průkaz,
z něhož bude použito následující: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození,
číslo občanského průkazu
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 LTV, 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 (30 Kč) a druhá polovina je dotována městskou částí Praha 4.
Samotné cvičení bude probíhat v klimatizované
tělocvičně Plaveckého stadionu Podolí, na adrese
Podolská 74, I. patro. V jedné skupině je 12 cvičících, aby jim instruktor mohl věnovat dostatečnou péči a pozornost. Veškeré cvičební nářadí je
k dispozici v tělocvičně, včetně cvičebních podložek. Cvičební oděv podle vlastního uvážení, cvičební obuv – cvičky, nebo je možno cvičit na boso
(tělocvična je vybavena kobercem). Vzhledem
k možnosti sprchování po cvičení je nutno mít
vlastní ručník.

NABÍDKA SENIOR HOBBY KLUBU

Výtvarný ateliér Hobby centra 4, pavilon B, Bartákova 1200/4,
2. patro. Vstup 40 Kč.

● Čtvrtek
9.00–10.00 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
– Hobby centrum 4. Vstup 20 Kč
9.30–11.00 hod.
SETKÁNÍ U ŠÁLKU LAHODNÉHO ČAJE
v Senior Hobby klubu. Vstup zdarma.
18.00–19.00 hod.
KURZ DĚJIN UMĚNÍ
– Senior Hobby klub. Vstup 20 Kč.

● Čt 16. 10.
9.00–11.30 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Vstup zdarma.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
● Úterý
10.00–11.00 hod.
VESELÝ TRÉNINK PAMĚTI v Hobby centru 4.
Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4. Vstup 20 Kč.
12.15–13.45 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
– Hobby centrum 4. Vstup 20 Kč.
17.00–18.00 hod.
KURZ RELAXACE – Senior Hobby klubu, Klub
Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč.
● Středa
9.00–10.00 hod.
POČÍTAČE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
– Hobby centrum 4. Vstup 20 Kč.
10.00–11.30 hod.
POČÍTAČE PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
– Hobby centrum 4. Vstup 20 Kč.

PŘIPRAVILI JSME:
● Čt 2. 10.
9.00–11.30 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klubu. Klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup zdarma.
● Čt 9. 10.
9.30–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – zátiší (kresba vymývanou rudkou).

● Čt 23. 10.
9.30–11.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA – obrázky ze sádry. Senior Hobby klub.
Vstup zdarma.
● Čt 30. 10.
9.00–11.30 hod.
STOLNÍ TENIS v Senior Hobby klub. Vstup zdarma.
● Po 17. 11.
7.00–22.00 hod.
Jednodenní autobusový výlet do Norimberku (komentovaná prohlídka centra města s pamětihodnostmi, osobní volno).
Cena 550 Kč.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v Klubu Amfora na tel. č.: 241 731 489,
602 507 510.

NECHTE SE ZDARMA ČI ZA VELMI PŘÍZNIVÉ CENY OSTŘÍHAT
„Každý občan městské části Praha 4, který dovršil
63 let, má možnost využít kadeřnických služeb v SSOUK
v Táborské ulici za velmi příznivé ceny nebo zdarma.
Vystřihněte kupon, který je třeba vzít s sebou, a přijďte
využít této milé nabídky. V kadeřnictví je velmi útulné
prostředí a obslouží vás příjemní mladí lidé. Mytí, stříhání
a foukaní vlasů je v listopadových termínech zdarma,

další úkony podle ceníku SSOUK, “ informuje zástupkyně
starosty Ivana Staňková (Pro Prahu).
Upozorňujeme seniory, že je vhodné se na
stříhání objednat na tel.: 274 771 502. Dále upozorňujeme, že kapacita kadeřnictví učiliště je

samozřejmě omezena a bez objednání nemusíte
být obslouženi ihned.
TERMÍNY STŘÍHÁNÍ: první týden v listopadu:
3., 4. a 5. 11., další týden: 10., 11. a 12. 11.
Vždy od 9.00 do 15.00 hod.

KUPON NA KADEŘNICKÉ SLUŽBY
PRO SENIORY NA LISTOPAD 2014

Ilustrační foto: archív

Pro seniory, kteří dovršili 63 let a mají trvalé bydliště na území MČ Praha 4
Úkony budou seniorům poskytnuty zdarma, další úkony podle
domluvy podle ceníku SSOUK, který nabízí velmi příznivé ceny.

Táborská 350/32, 140 00 Praha 4-Nusle (vedle Nuselské radnice), tel.: 274 771 502
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aktuálně

KUŽELNÍK A CVIČÍCÍ STROJE ZPESTŘILY

PARK DRUŽBY
Pokračující revitalizace parku Družby na
Pankráci přinesla další dvě novinky.
V přední části parku byly instalovány cvičící
stroje street workout, určené především mladším ročníkům. Po celém světě jsou k tomuto
venkovnímu druhu cvičení, založeném pouze
na váze vlastního těla, uzpůsobeny tréninkové
parky velkoměst bezplatně dostupné pro veřejnost a ani Praha 4 již není výjimkou.
Návštěvníci parku si volné chvilky mohou
nově zpříjemnit i ruskými kuželkami, které
oproti klasickým kuželkám nepotřebují velký
prostor pro samotnou hru.
V plánu je ještě výstavba venkovního bowlingu, v současné době městská část Praha 4 pracuje na získání potřebných stavebních povolení.
Rovněž pokračují práce na doplnění zeleně
a opravách parkových cest.

NAŠI SENIOŘI SI ZASLOUŽÍ MNOHEM VÍCE
Je chvályhodné, že
městská část poskytuje
svým seniorům plavenky za zvýhodněné
ceny a počítačové
kurzy zdarma. Vítáme
také, že se snaží vybudovat nový dům pro
seniory v Hudečkově
ulici.
Proti projektu se
Alžběta Rejchrtová (SZ),
zastupitelka MČ Praha 4 však ozvala více než
stovka lidí, kteří v této
ulici bydlí. Většina z nich jsou také senioři, považují jej za nevhodný, protože kvůli němu bude

Foto: archiv

I VYCVIČENÍ PSI
rádi dostávají odměnu.
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zlikvidována celá bývalá zahrada mateřské školky
a bude v něm umístěna velkokapacitní vývařovna,
jež je bude obtěžovat svými pachy a vyvolanou
dopravou.
Spolek 4-Občanská, jehož místopředsedkyně
a členka Strany zelených Marie Jelínková, která
v této ulici také bydlí, předložil radnici vlastní
projekt, který by uchránil před kácením většinu
krásných vzrostlých stromů.
Senioři nejen z domova, ale i z okolí, stejně
jako maminky s dětmi, by pak mohli společně
využívat otevřenou zahradu. Gastroprovoz,
který má sloužit všem sociálním zařízením
v Praze 4, by nemusel být umístěn v klidném
prostředí sídliště, vaření jídel by mohly obstarat

ne zcela vytížené školní jídelny, které by si tak
přivydělaly.
Tento návrh však byl vedením radnice odmítnut. Magistrát ale vzal námitky občanů vážně
a stavební povolení zrušil. Je tedy teď na dalším
vedení radnice, zda dá projekt přepracovat tak,
aby vyhovoval jak seniorům, kteří se o sebe již
nedokážou postarat, tak i těm, kteří v dané oblasti
bydlí a chtějí si zelené zahrady užít. Další úkol nové vedení čeká v oblasti komplexní péče o seniory.
Strana zelených prosazuje především asistovanou
péči v domácím prostředí a hlavně poskytování
malometrážních obecních bytů seniorům za
netržní nájemné, protože náklady na bydlení jsou
dnes pro ně tím největším problémem.

HELPPES PŘEDAL
11 NOVĚ VYCVIČENÝCH PSŮ
V sobotu 13. září v areálu výcvikového centra
Helppes v Motole slavnostně „odpromovalo“
11 nově vycvičených asistenčních psů, kteří se
dostali do rukou nových majitelů s tělesným
postižením. Mezi účastníky akce patřil i starosta
MČ Praha 4 Pavel Caldr (Pro Prahu), protože
Praha 4 Helppes dlouhodobě podporuje.
„Nedávno jsme například organizaci věnovali
20 000 korun z části výtěžku ze vstupného na
náš reprezentační ples. A před dvěma lety jsme
jako generální sponzor zajistili labradorského
retrievera Cindy tehdy pětileté Monice, která
má kombinované mentální a hybné postižení

s akrální elasticitou,“ sdělil starosta Pavel Caldr.
Navíc Monička trpí spánkovou epilepsií a nervovými záchvaty přes den.
Labradorka Cindy z Novoveských lučin pomáhá nejen holčičce s rozvojem psychomotorického vývoje a prohřívá jí spastické svaly, ale
je velkou pomocnicí i Moniččiným rodičům
ve chvílích, kdy potřebují něco podat a přitom
se nehnout od dcery.
S prací obecně prospěšné společnosti Helppes se můžete osobně seznámit na akci Rozloučení s létem v Praze 4, která proběhne 9. října
v pankráckém parku Družby.
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kultura/společnost
Divadlo Bez Hranic
Křesomyslova 14, 140 00 Praha 4-Nusle
Tel.: 607 035 936
E-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz
FB: Divadlo Bez Hranic, pražská scéna
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8. st
9. čt
10. pá
12. ne
13. po
15. st
16. čt
17. pá
20. po
21. út
23. čt
24. pá
27. po
28. út
29. st
30. čt
31. pá

19.00
19.00
19.00
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19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
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MANDRAGORA
JÁ, FRANCOIS VILLON
CHARLEYOVA TETA
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
PRÁSKNI DO BOT
NA DOTEK
MUSÍME SI POMÁHAT
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
KOMEDIANTI
ŽENITBA
DARDA
CESTA KOLEM SVĚTA
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
CHARLEYOVA TETA
PRÁSKNI DO BOT
NA DOTEK– ZADÁNO
JÁ, FRANCOIS VILLON
JEPPE Z VRŠKU

SENIOŘI, PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Senior fitnes, o. s., pořádá pravidelná zdravotní cvičení v tělocvičnách i v bazénu v Podolí.
Cvičení probíhají v KC Novodvorská 1010/14,
pondělí od 9.30–10.30 hod, cvičitelka Eva
Ondríková, tel.: 732 367 056 a v Sokole
Spořilov, Severozápadní VI č. p. 1668, pondělí od 12.30 hod., cvičitel Arnošt Böhm, tel.:
608 709 853. Na cvičení v tělocvičnách se

1. st
2. čt
3. pá
5. ne
6. po
7. út
8. st

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

9. čt
10. pá
12. ne
14. út

19.30
19.30
18.00
19.30

15. st 19.30
16. čt 19.30
18. so 14.00
19.30
20. po 19.30
21. út 19.30
22. st 19.30
26. ne
28. út
29. st
31. pá

19.30
19.30
19.30
19.30

JANA EYROVÁ
REST
BŮH MASAKRU
ŽENSKÁ EPOPEJ
DOBRÝ VEČER, PANE WILDE
1+1=3
OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
ŽENSKÁ EPOPEJ
LAKOMEC
HOSTINEC U MRTVOLY
OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
HOSPODKÁL, ANEB BOJ O PÍPU
LAKOMEC
ALEŠ CIBULKA – Jak mě neznáte
PRACHY NESMRDÍ
ŽENSKÁ EPOPEJ
KDE MÁM TY PRACHY?
Improvizace.cz
OSAMĚLOST
FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE
DOBRÝ VEČER, PANE WILDE
CALIGULA – PREMIÉRA
DVA NA KANAPI
JANA EYROVÁ

Informace o souborech a dalším rozšířeném programu
najdete na stránkách www.divadlobezhranic.cz.
nemusíte přihlašovat, prostě přijďte. Dne 1. 10.
se bude konat v Tróji akce Den pro zdraví
a pochod Nordic Walking. Info na www.seniorfitnes.cz, e-mail: seniorfitnes@seznam.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚSS4
Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4), příspěvková organizace MČ Praha 4, pořádá v rámci týdne sociálních služeb, vyhlášeného MPSV ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR na
6.–12. 10., ve středu 8. října Den otevřených dveří v některých
zařízeních ÚSS4. Zájemci o prohlídku mohou navštívit Dům s pečovatelskou službou v Podolské ulici 208/31, Podolí a Dům seniorů
OZ Jílovská 432/11, sídliště Novodvorská mezi 10.00–17.00 hod.
Zaměstnanci ÚSS4 během prohlídky podají všem návštěvníkům
informace o naší činnosti a zodpoví případné dotazy, k vidění bude
i vizualizace plánovaného nového Domu seniorů Hudečkova, jehož
výstavba se, bohužel, oddálila kvůli nepochopitelným obstrukcím
několika občanů ze sdružení 4-Občanská, jež jsou členy a nyní kanMiloš Hájek (ČSSD),
didují za Stranu zelených. Bližší informace o zařízeních i dopravním
zastupitel a ředitel
spojení na www.uss4.cz.
ÚSS4
V případě většího zájmu budou návštěvy organizovány po
skupinkách zájemců, proto doporučujeme předem rezervovat čas
návštěvy na telefonních číslech: 241 434 160, 241 433 599 (DPS Podolská) a 244 471 287
(DS OZ Jílovská), abyste se vyhnuli zbytečnému čekání.

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

1. st 19.30 Kinokavárna – IDA
4. so 15.00 OZVĚNY ANIFILMU PRO DĚTI
– animované krátké filmy pro děti
18.00 OZVĚNY ANIFILMU
– To nejlepší z Anifilmu
– animované krátké filmy pro dospělé
20.00 OZVĚNY ANIFILMU
– Animace po setmění
– animované horory
a další „zvláštní“ snímky.
5. ne 15.00 O KOUZELNÉ KULIČCE, ANEB
JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI PŘIŠEL
– divadelní a kejklířské představení
s velkými jarmarečními loutkami
18.00 Literární čtení Soni Čapkové
– MNOHOCHUŤ
7. st 19.30 MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Trojice herců – Martin Zbrožek, Pavel
Liška, Josef Polášek vstupuje na jeviště
vždy bez předem daného scénáře
8. st 19.30 Kinokavárna – STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
12. ne 15.00 KOCOUR V BOTÁCH ANEB:
ANČA, BUBNUJ!
Představení je kombinací činohry
a jarmarečního loutkového divadla
Divadlo Elf
12. ne 16.00 DRAKIÁDA NA DOBEŠCE
13. po 19.00 JITŘNÍ PANÍ – Alejandro Casona
ZUŠ Modřany
14. út 19.00 PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE
S DAVIDEM VÁVROU
Téma: Spékané (fusingové) sklo
ve vlastních realizacích
15. st 19.30 Kinokavárna
– MAGICKÝ HLAS REBELKY
18. so 16.00 DOBEŠSKÁ BRNKAČKA
– hudební minifestival
19. ne 15.00 LILI, DÍVKA Z HVĚZD
– interaktivní pohádka pro děti
a dospělé. Divadlo Formela
20. po 19.30 MLÝNY
– drama z vojenského prostředí
21. út 19.30 BESÍDKA 2014
– tradiční představení divadla Sklep
22. st 19.30 VÝBĚR Z BESÍDEK
26. ne 15.00 VODNICKÁ POHÁDKA
– Divadlo Koňmo
29. st 19.30 Kinokavárna – Nick Cave:
20 000 DNÍ NA ZEMI
31. pá 20.00 MONIKA NAČEVA
& MICHAL PAVLÍČEK – koncert

Křesomyslova 625, Praha 4

DIVADLO NA FIDLOVAČCE,
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna : po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040,
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
KOMORNÍ FIDLOVAČKA,
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
1. st 19.30 MY FAIR LADY – muzikál
2. čt 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
3. pá 19.30 NERUŠIT, PROSÍM – činohra
4. so 15.00 NEVĚSTA – muzikál
7. út 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
8. st 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
9. čt 19.30 NEVĚSTA – muzikál
11. so 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
12. ne 15.00 BABIČKA – činohra
15. st 19.30 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
– činohra
17. pá 19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra
18. so 15.00 ŠUMAŘ NA STŘEŠE – muzikál
21. út 19.30 JEPTIŠKY – muzikál
22. st 19.30 AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
(HAY FEVER) – činohra
23. čt 19.30 DŮM ČTYŘ LETOR – činohra
24. pá 19.30 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
25. so 15.00 MY FAIR LADY – muzikál
28. út 15.00 EVA TROPÍ HLOUPOSTI – činohra
VÝROČÍ DIVADLA
29. st 19.30 JEPTIŠKY – muzikál
30. čt 19.30 JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM,
JSME PŘECE BRITOVÉ! – činohra
31. pá 19.30 TECHTLE MECHTLE – činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
2. čt
4. so
10. pá
11. so
14. út
16. čt
18. so
24. pá
25. so
26. ne
30. čt
31. pá

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY – činohra
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
TŘI HOLKY JAKO KVĚT – činohra
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD – činohra
PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – činohra
Změna programu vyhrazena!

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

St 8. a 22.
15.00–18.00 hod.
BRANÍK BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
13.–17, po–čt
10.00–18.00 hod.
pá
10.00–14.00 hod.
LITERÁRNÍ BAZAR
Přijďte si vybrat poklady světové i české literatury,

novinky i historické skvosty, v jazyce českém i cizím,
za ceny vlídné! Nákupem podpoříte péči o seniory
v Domově. Divadelní sál Domova Sue Ryder.
St 15.
15.00–16.30 hod.
JAZZOVÉ ODPOLEDNE:
ARMIN REICH & JAZZ BIG BAND
Vstupné dobrovolné. Restaurace Michelský dvůr.

So 18.
10.00–15.00 hod.
DOBROČINNÝ BAZÁREK POTŘEB PRO RODINY S DĚTMI
Přijďte si nakoupit dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, knihy atd. Svým nákupem podpoříte péči
o seniory v Domově. Pro děti je připraven i doprovodný program. Více informací: Barbora Fröhde, tel.: 775
250 369 nebo e-mail: barbora.froehde@centrum.cz. Areál
Domova Sue Ryder.

Út 21.
15.00–21.00 hod.
KREATIVNÍ PODVEČER A KORÁLKOVÁNÍ
Tvůrčí setkání pro šikovné ruce i pravidelné srazy
korálkářek budou v říjnu spojeny. Společně se budou
vytvářet babičky a dědečci do projektu Babička Sue a dědeček Ryder aneb senioři na cestách a bižuterie pro dobročinné obchody. Registrace na e-mailu: radka.kulhankova@sue-ryder.cz. Restaurace Michelský dvůr.

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4-Michle - Tel.: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
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aktuálně
JAK HLASOVAT PŘI VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV MČ PRAHA 4 A MHMP
Volby se konají v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hod.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Pokud tyto skutečnosti neprokáže, nebude mu hlasování umožněno.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městské
části Praha 4 bude vytištěn oboustranně. V záhlaví
každého hlasovacího lístku je uveden název MČ Praha 4 a počet členů zastupitelstva pro volební obvod (9).
● Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit
jedním z níže uvedených způsobů. Volební systém do
obecních zastupitelstev umožňuje tzv. panašování.
Volič může:
1. Volit jednu volební stranu. Označí křížkem jediné
políčko – u názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na lístku.
Jestliže se v každém jednom volebním obvodu MČ
Praha 4 volí 9 zastupitelů, pak volič hlasuje pro
prvních 9 kandidátů zakřížkované strany. Označí-li
více než jednu stranu, je jeho hlas neplatný.

2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič je
označí křížkem. Může jich být tolik, kolik je volený
počet zastupitelů (pro každý volební obvod 9). Pokud
volič označí víc kandidátů, než je přípustné, hlas je
neplatný.
3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu.
Volič vybere jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko
před jejich jménem a zároveň označí i jednu stranu.
Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem a zbytek zastupitelům do stanoveného počtu podle pořadí, jak jsou
uvedeni na lístku.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední
obálky, určené pro volby do zastupitelstva MČ Praha 4.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
● Voliče pro volby do pražského magistrátu
čeká překvapení.
Protože hlavní město Praha je po osmi letech opět
jedním volebním obvodem, budete vybírat své zastupitele z tak obrovské hlasovací plachty, že to historie
nepamatuje. Tentokrát se listina, která bude mít zhruba

84 x 60 centimetrů, nevejde na kuchyňský stůl. Pokud
by se mělo všech přihlášených 1786 kandidátů z 31
stran vejít na jeden „lístek“, pak by musel být velikosti
formátu A0. A to se ukázalo jako problém.
Pro tisk se použije formát A2 (594 x 420 mm)
a plachta vznikne slepením osmi stránek tohoto formátu. Podle pana Řepky z tiskového odd. MV ČR plachta
bude potištěná po obou stranách. Protože si při minulých volbách některé strany stěžovaly na to, že byly
uvedeny až na straně druhé a lidé velikou plachtu
neobrátili, bude na lístku viditelné upozornění, kde kandidátky začínají a kde končí. Úprava hlasovacích lístků
bude stejná, jako je výše uvedeno (jen počet kandidátů
je 65).
Pražští voliči najdou lístky ve schránkách nejpozději
7. října, tedy tři dny před samotnou volbou. Pokud se
někde stane, že se tlustá obálka nevejde do schránky,
bude uložena v blízkosti schránek. Hrozí tak ale, že lístky někdo sebere nebo zničí. Voliči si budou však moci,
tak jako při každých volbách, vyžádat nové přímo ve
volební místnosti. Proto se jich vždy tiskne více.
A kandidátní seznamy jsou ostatně i umístěny k prohlédnutí na webu MČ Praha 4:
http://www.praha4.cz/Volby-doZastupitelstva-mestskecasti-Praha-4-aZastupitelstva.html a dále
http://www.praha4.cz/Jmenne-seznamy-kandidatu-a-zakladni-prehledy.html
Tomáš Smrček,
odbor OSA ÚMČ Praha 4

HŘIŠTĚ NA MLEJNKU A NA ZELENÉM PRUHU
PROJDOU REKONSTRUKCÍ
Celkem sedm nových herních prvků pro děti
od 3 do 6 a od 6 do 12 let bude nově instalováno
v areálu dětského hřiště Na Mlejnku. Ty stávající již nesplňovaly provozně bezpečnostní normy
a bylo nutné je vyřadit.
„Občané mě elektronicky kontaktovali a projevovali obavu o další osud hřiště. Je proto
pro ně jistě potěšitelnou zprávou, že se nám
podařilo ušetřit finance v rámci jiných investičních akcí a zakoupili jsme herní prvky, které
budou přibližně do konce října instalovány,“
říká starosta městské části Praha 4 Pavel Caldr
(Pro Prahu). Areál Na Mlejnku je s rozlohou
bezmála 6000 m2 největším dětským hřištěm,
jehož je městská část Praha 4 zřizovatelem.
Zrekonstruováno bude i dětské hřiště na
Zeleném pruhu. Tato plocha byla v minulosti
vybudována a spravována občanským sdružením Přátele Podolí a okolí. V posledních letech
však hřiště postupně chátralo, až muselo být
z důvodu bezpečnosti zcela uzavřeno.
„Na odbor životního prostředí a dopravy směřovala celá řada podnětů a žádostí, abychom
převzali toto hřiště do své údržby a opravili jej,“

STRANA 22

Ilustrační foto: MČ Praha 4

NEVYHOVUJÍCÍ HERNÍ PRVKY na hřišti Na Mlejnku jsou postupně nahrazovány novými.
uvádí zástupce starosty pro životní prostředí
Jiří Bodenlos (ČSSD) a pokračuje: „Kontaktovali
jsme občanské sdružení a dohodli se na konkrétních věcech tak, abychom mohli hřiště

na naše náklady opravit a převzít do správy.“
Městská část Praha 4 v současné době udržuje
celkem 124 dětských hřišť, sportovišť a seniorparků.
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MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm

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

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

SC-332492/08

ÚKLIDOVÁ FIRMA
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tel.: 724 006 275

SC-340115/08

SC-331676/12

SC-332515/09

SC-332409/09
SC-340134/06

SC-332425/08

SC-332410/09

Výměny wc, baterií, opravy,
rozvody vody a topení

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ

SC-332422/09

INSTALATÉRSTVÍ (bez paušálu za příjezd)

Stavební práce včetně elektra a vody
do 10 dnů včetně úklidu

☛

☛

SC-340893/02

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

SC-332365/09

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
(PRO

PANELOVÉ A ČINŽOVNÍ DOMY)
KOMPLETNÍ DODÁVKA – DEMONTÁŽ, MONTÁŽ

SC-332507/08

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

www.balkap.cz

www.ceskydomov.cz
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servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – ŘÍJEN

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci mobilního sběru mohou občané MČ
Praha 4 obsluze vozidla odevzdávat: baterie,
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemikálie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Trasa A
1.
2.
3.
4.
5.

křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova
křižovatka ul. Jivenská x Adamovská
ul. Družstevní ochoz (u č. 11)
ul. Baarova (u školy)
křižovatka ul. Na Záhonech x Mezipolí
(u potravin)
6. Roztylské náměstí (u č. 33)
7. Jižní náměstí
8. ul. Hlavní (u pivnice U Řezníků)

Trasa B

29. 10. st
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

30. 10. čt

1. Nedvědovo nám. (u školy)
15.00–15.20
2. křižovatka ul.
Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova
15.30–15.50
3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách
16.00–16.20
4. křižovatka ul. Dvorecká x Jeremenkova
16.30–16.50
(parkoviště)
5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové
17.00–17.20
(parkoviště u prodejny)
6. křižovatka ul. Plamínkové x Děkanská vinice II 17.30–17.50
7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou x Senožacká 18.00–18.20
8. ul. Jihlavská
18.30–18.50
(parkoviště u prodejny GATO – Jihlavská 18/611)

Trasa C

9. 10. čt

1. křižovatka ul. Za Skalkou x Kovriginova
2. ul. Zelený pruh
(u domu č. 1221/28, bývalá prodejna Vaspro)
3. ul. Ke Krči
(u Dominikánského dvora – Penny Market)
4. křižovatka ul. Na Zemance x Na Usedlosti
5. křižovatka ul. Dolnokrčská x Na Staré vinici
6. křižovatka ul. Krčská x Tilschova
(u restaurace Pokrok)
7. křižovatka ul. U Krčské vodárny x U Habrovky
8. křižovatka ul. Hornokrčská x Rodvinovská
(u parčíku)

15.00–15.20

Trasa D

9. 10. čt

1. ul. Jitřní (u školy)
2. křižovatka ul. Havlovického x Vítovcova
(u garáží)
3. křižovatka ul. Mikuleckého x Vostrého
4. ul. Novodvorská
(parkoviště u č. 145 – Albert)
5. křižovatka ul. Na Větrově x U Lesa
6. křižovatka ul. Višňová x Nad Havlem
7. ul. Štúrova (parkoviště u Tempa – V Štíhlách)
8. ul. Pasteurova (u potravin)

15.00–15.20
15.30–15.50

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

16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

STAVEBNÍ OMEZENÍ
NA KOMUNIKACÍCH
V průběhu října a listopadu se budou provádět výkopové práce pro optické sítě na
Novodvorské a sídlišti Krč, které částečně
omezí pohyb po komunikacích.
OPTICKÁ SÍŤ NOVODVORSKÁ II. ČÁST
● termín prací od 13. 10. do 10. 11. 2014,
ul. Novodvorská, Vavřenova a Jílovská.
OPTICKÁ SÍŤ SÍDLIŠTĚ KRČ 2014
● termín prací od 20. 10. do 25. 10. 2014,
ul. Ružinovská a Bernolákova.
Zhotovitel: AB one s.r.o., Anenská cesta 349,
261 01 Příbram, tel: +420 261 220 313.
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Stanoviště

Zavezení den

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

01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
10
10
10
13
13
13
14
15
15
15
16
16
16

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

Stanoviště

Zavezení den

Žilinská
Kotorská (u jeslí)
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)
Na Květnici
(u stanoviště tříděného odpadu)
Sdružení x Nad Studánkou
Horáčkova x Bartákova
Pod Vršovickou vodárnou III
Baarova x Telčská
Bítovská
Na Zlatnici x Na Podkovce
Sinkulova x Na Klikovce
V Hodkovičkách x Jitřní
Psohlavců x Věkova
Pod Jalovým dvorem
Ružinovská x Kukučínova
Nad Havlem x U Krčského nádraží
Na Líše x Na Novině
Jihlavská (proti garážím)
Jihozápadní V x Jižní IX
Sládkovičova
Mirotická x Čimelická
(u ulice Novodvorská)
Na Chodovci (parkoviště proti škole)
Fillova x Rabasova
Jižní XVI
Choceradská x Senohrabská
Severovýchodní IV x Severní IV
Viktorinova
Ohradní x Na Křivině
Podolská x Pravá

Hodina

17
17
17
17
17
17
20
20
20
21

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

21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
29
29

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

29
30
30
30
31
31
31
31

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

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Oddělení odpadů odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu
hlavního města Prahy také letos zajišťuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Na území MČ Praha 4 bude od 4. října do 1. listopadu přistaveno
celkem 30 kontejnerů na bioodpad, tedy o 10 kontejnerů méně než v loňském roce.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom,
že na předem určená místa bude přistaven velkoobjemový kontejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především trávy, listí, větví
(zpravidla do průměru max. 5 cm). Kontejner
na bioodpad bude přistaven vždy na 3 hodiny

STANOVIŠTĚ PRO BIOKONTEJNERY
Nad Nuslemi x V Luhu
Jižní IX x Jihozápadní IV
Kamenitá
Rosečská x V Polích
Zapadlá x Zelený pruh
Na Kačerově x Kačerovská
Korandova x Havlovického
Nad Lesem č. or. 10
Nad Kostelem
Lukešova x Borova
Vlnitá x Nad Křížkem
U Krčské vodárny x Krčská
Zelený pruh x Za Pruhy
Nad Údolím x Jitřní
Pod Jalovým Dvorem
Zálesí x U Lesa
Severovýchodní IV x Severní IV
Doudova x Na Lysině

a po celou dobu bude u něj odborná obsluha,
aby se předešlo znečištění bioodpadu. Velkokapacitní nádoba je označena výraznou cedulí
„BIOODPAD“ a barevným logem tříděného
sběru odpadu. Vysbíraný bioodpad se odváží
k dalšímu zpracování na kompostárnu.

DATUM
4.
4.
4.
4.
11.
11.
11.
11.
18.
18.
18.
18.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

HODINA
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00
13.00–16.00
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servis

POČÍTAČE
POMOHOU
MLADÝM
LIDEM
Městská část Praha 4 věnovala Domovu na
půl cesty Maják, jehož provozovatelem je obecně prospěšná společnost Ekumenická síť pro
aktivity mladých, pět počítačů a monitorů do
jeho pěti bytů. V nich bydlí mladí lidé, kteří
v 18 letech opustili zařízení náhradní výchovné
péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné
ústavy, Klokánky atd.). Cílem jejich pobytu je
překonání sociálního znevýhodnění, postupně
se obejít bez pomoci sociálního systému a žít
plnohodnotný život.

Foto: Zdeněk Kříž

POČÍTAČOVOU TECHNIKU předali starosta Pavel Caldr a jeho 1. zástupce Jiří Bodenlos.

ÚŘAD NOVĚ VYBAVIL DĚTSKÝ KOUTEK
Nové vybavení dětského koutku v prvním
patře budovy úřadu na adrese Antala Staška
2059/8b, v prostorách sociálního odboru, bylo
vybráno přímo pracovníky sociálního odboru,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s ohledem na potřeby jejich klientů.
Nově se zde děti mohou těšit například z didaktických panelů, které jim zábavnou formou
pomohou procvičit jemnou i hrubou motoriku.
Dominantou dětského koutku je pak prolézačka
se skluzavkou, která díky motivu džungle hezky
koresponduje s „bambusovým“ designem interiéru budovy. Nové hrací prvky byly zakoupeny

z prostředků státní dotace pro výkon sociálněprávní ochrany dětí.
Dětský koutek je pro občany otevřen v době úředních hodin odboru sociálního, tedy
v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hod.
a ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hod.
Nejedná se však o dětský koutek se zajištěnou péčí, a tak zde děti mohou pobývat pouze
pod dozorem dospělé osoby.
V blízkosti dětského koutku pak rodiče naleznou nabídky a propagační materiály související
s rodinnou problematikou a péčí o děti.
(ab)

OBLÍBENOU NOVINKOU se také stala veliká molitanová stavebnice, která potěší nejednoho malého
stavitele.

PRAHA 4 PODPOŘILA
NEMOCNÉ DĚTI A OSOBNÍ ASISTENCI

Foto: MČ Praha 4

MČ Praha 4 prostřednictvím 1. zástupce starosty Jiřího
Bodenlose (ČSSD) věnovala společně s ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, finanční dar Dětské
neurologii (DN) v Thomayerově nemocnici. Šek na 50 000 Kč,
který za nemocnici převzali náměstek ředitele pro léčebnou
péči MUDr. TN Petr Čech a primář DN MUDr. Jan Hadač,
poslouží k dovybavení oddělení léčby nejmenších pacientů
uvedeného oddělení. Při návštěvě Ústavu sociálních služeb
Praha 4 v Podolí předal 1. zástupce starosty Jiří Bodenlos
za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaeli
Marksové-Tominové voucher v hodnotě 40 000 korun
Eriku Čiperovi, řediteli společnosti Asistence, která poskytuje
sociální služby osobní péče v Praze.
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různé
SAMOOBSLUŽNÁ POKLADNA
UŠETŘÍ VÁŠ ČAS
V průběhu října bude v budově Úřadu MČ Praha 4 na
Budějovické naproti podatelně
zprovozněna samoobslužná
pokladna pro platby správních
a dalších poplatků. Instalace
pokladny významným způsobem přispěje k rozšíření servisu a služeb pro veřejnost.
Zrychlí se vyřízení záležitostí
a občané ušetří čas.

DOMY V TÁBORSKÉ MĚSTSKÁ ČÁST NEPRODALA
V poslední době se objevily spekulace, že Praha 4 prodala domy v Táborské ulici, ve kterých do roku 2011 sídlil Úřad
městské části Praha 4, ruským investorům. Občané se na to na radnici často ptají. Není to však pravda. „Musím tyto fámy
co nejrozhodněji odmítnout,“ uvedl starosta Pavel Caldr (Pro Prahu). „Domy v Táborské ulici jsme neprodali, ani o jejich
prodeji neuvažujeme.“ Objekty v Táborské ulici právě procházejí rekonstrukcí, která je změní na byty. Byty zde v minulosti
byly, teprve v 50. letech je komunistický režim zabral a změnil na kanceláře. „My vracíme domy jejich původnímu účelu.
Rekonstrukcí získá městská část 33 nových bytů a osm nebytových jednotek,“ uzavřel starosta.

PRAHA 4 FINANČNĚ PODPOŘILA OPRAVY KOSTELŮ
MČ Praha 4 uvolnila z vlastního rozpočtu 150 000 korun na rekonstrukce tří církevních staveb Římskokatolické farnosti. Kostel sv. Michaela Archanděla v Podolí získal 50 000 Kč na opravu prejzové střešní krytiny, stejné částky pak
obdržely kostel sv. Prokopa v Braníku na opravu havarijního stavu hlavního vstupního schodiště kostela a farnost sv.
Václava v Nuslích na opravu střechy kostela sv. Pankráce.

PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ
SOVĚTSKÉ OKUPACE
Starosta městské části Praha 4 Pavel Caldr
(Pro Prahu) uctil společně s radním Martinem
Píšou (Pro Prahu) oběti sovětské okupace
z roku 1968. Položili kytici květů k pamětní
desce, která připomíná smrt dvou mladých
chlapců z Prahy 4, patnáctiletého Karla Pariška
a o rok staršího Karla Němce.
Oba zastřelili sovětští okupanti v blízkosti
Podolské vodárny. Na místě tragédie byla

Foto: MČ Praha 4

brzy poté umístěna pamětí deska, kterou však
nechal komunistický režim v době normalizace
odstranit. Po roce 1989 byla obnovena a dnes
se nachází na domě číslo 14 v sousedství
vodárny.
STAROSTA PAVEL CALDR A RADNÍ MARTIN PÍŠA se
společně s čestnou občankou Prahy 4 Jaroslavou
Křupalovou poklonili památce zastřelených mladíků.

RUCE NEVIDOMÝCH MASÉRŮ PRACUJÍ V KUNRATICKÉ TVRZI
Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže a dále lymfatické masáže, reflexní terapie plosek nohou a masáže lávovými kameny nebo baňkování. To vše nabízí
kunratické masážní studio Novida, ve kterém se vás budou profesionálně dotýkat
ruce nevidomých a slabozrakých masérů a masérek.
Projekt sociálního podnikání vznikl v hlavě
POSEDMÉ JIŽ NEPLATÍTE
ředitelky Novidy Jany Mašínové před necelými
dvěma roky. Končil jí čas mateřské dovolené
a přemýšlela, kudy se její pracovní život bude
dál ubírat. „Dříve jsem pracovala jako marketingová ředitelka v německé společnosti, ale po porodu bylo jasné, že již nemohu tolik času trávit
prací. Definitivní zlom přišel po návštěvě Neviditelné výstavy. Tam jsem se dala do hovoru
s nevidomými, kteří mě utvrdili v myšlence, že
založit masážní studio, ve kterém by pracovali
handicapovaní maséři, je pro nevidomé velmi zajímavá pracovní příležitost, jichž nemají mnoho.
Navíc mám vystudovanou speciální pedagogiku,
které jsem se v praxi neměla čas věnovat, takže
to bylo i jakési splacení mého vnitřního dluhu
vůči tomuto oboru,“ říká Jana Mašínová.
Společně s bratrem Tomášem Podhrázkým
projekt uvedla v život v prostorách Kunratické
tvrze v lednu 2013. Nezisková společnost Novida
začínala se dvěma maséry, z nichž jeden, Martin
Svátek, si díky pěvecké soutěži Hlas ČeskoSlovenska získal celorepublikovou popularitu.
„Showbyznys ho natolik vytížil, že jsme na konci
ledna přerušili spolupráci, ale již od září u nás
opět masíruje,“ informuje ředitelka Novidy.

Začátky jako u každé mladé firmy nebyly
právě jednoduché, zákazníci nevěděli, co mohou
od masérů čekat a jak a o čem si s nimi případně
povídat. „Sice jsme díky pozitivním referencím
pomalu získávali především zákaznice a ostych
šel stranou, ale mužů k nám chodilo skutečně
málo. Nakonec jsem zjistila, že hodně pánů
nemá rádo, když na ně sahá cizí muž. Také
proto jsme zaměstnali i dvě masérky a počet
mužských klientů se nám rázem zvýšil,“ pochvaluje si prospěšnou psychologickou změnu Jana
Mašínová.
Maséři a masérky Novidy mají kvalifikovaný
masérský základ ze Střední školy Aloise Klára,
který si díky zaměstnavateli mohou průběžně
bezplatně zdokonalovat. „Všichni mají dar hmatu, a to je hlavní důvod, proč se nám za rok podařilo naši kapacitu naplnit a museli jsme provoz
rozšířit,“ informuje Jana Mašínová. Na masáže
do Kunratic, kde v pohodě zdarma zaparkujete,
lze vyrazit každý všední den od 8 do 20 hodin,
v sobotu od 11.30 do 20 hod. Čeká na vás jedna
místnost s lehátkem, na přání je možné zažít
i párovou masáž. Cena 440 Kč za 60 minut masáže nabízí navíc možnost dopředu nespecifikovat,

co přesně chce zákazník namasírovat. Výborní
maséři si po popovídání ohledně trápení klienta
rukama přečtou jeho tělo a pak se věnují potřebným partiím, aby se klientovi co nejlépe ulevilo.
Navíc senioři a studenti mají 10% slevu. A každá
sedmá masáž je zcela zdarma!

NECHTE SE NAMASÍROVAT V PRÁCI
Na sociální projekt nevidomých masérů veřejnost – zdá se – slyší, proto Novida začátkem
května otevřela pobočku v Ostravě a od 22. září
má další „masérnu“ v pražských Řepích. Navíc
zaměstnává nejen handicapované maséry a masérky, ale i osoby v invalidním důchodu, které
se starají o recepce.
„Novida je pro mě a mého bratra koníčkem,
oba nás živí práce v reklamní oblasti a mě ještě
v realitní sféře. Přesto se snažíme služby rozšiřovat. Nabízíme například naše maséry firmám
a školám. Přijedeme na pracoviště, namasírujeme
a klienti se ještě dozví něco o životě nevidomých,“ říká Jana Mašínová, pro kterou práce na
sociálním poli není jednoduchou procházkou
růžovým sadem: „Na začátku jsem si myslela, že
to bude všechno mnohem snazší. Síly odčerpává
byrokracie i věčný kolotoč starostí, aby vše fungovalo tak, jak má, a kvalita šla stále nahoru.
Ale jsem moc ráda, že jsem se do toho pustila,
přestože to není vždy jednoduché.“ Info o Novidě
najdete na www.novida.cz.
Martin Dudek
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volnýčas
S KAŽDÝM ZRNKEM POMÁHÁTE
Naše kavárna v areálu Thomayerovy nemocnice je neziskový projekt občanského
sdružení Lékořice, které realizuje dobrovolnické a další podpůrné programy v nemocnicích. Veškerý případný zisk je použitý na podporu těchto projektů.
Od svého otevření v roce 2011 získalo v Naší
kavárně pracovní uplatnění šest zaměstnanců
znevýhodněných na trhu práce. Ať už to byly
maminky dlouhodobě hospitalizovaných dětí,
anebo lidé s mentálním postižením. Možnost
pracovat v Naší kavárně pro ně často znamená
druhou šanci k zapojení se do běžného života.
Zároveň tím získávají potřebnou sebedůvěru
pro své další kroky. Od jara 2013 poskytuje Naše
kavárna ve společném projektu s občanským
sdružením Epistop pracovní příležitosti také
osobám, které se léčí s epilepsií. V kavárně, jejíž
provoz podpořila městská část Praha 4, dosud
prošli tříměsíčním tréninkovým pracovním
místem čtyři lidé.
Káva je v kavárně připravována podle nejvyšších standardů kávové kultury. Dodavatelem je
společnost Mamacoffee, která vlastní první
českou fairtrade pražírnu. Samozřejmostí jsou
skvělé dezerty, poháry, slané koláče quiche,
obložené bagetky či domácí polévky.

Při dlouhé chvíli jsou zde k zapůjčení deskové
hry nebo si určitě vyberete zajímavou knížku
z rozsáhlé knihovny. Také můžete využít bezplatné připojení k síti wifi.

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE
kadeřnický voucher
v hodnotě 1000 Kč!

SPECIÁLNÍ AKCE V NAŠÍ KAVÁRNĚ:
● Možnost získat 10. kávu zdarma (je nutné
vyžádat si u obsluhy kartičku, do které vám
za každou zakoupenou kávu bude dáno
razítko)
● Kávová hodinka (v uvedených hodinách vám
připraví všechny kávy z nápojového lístku se
slevou)
● Výhodné kávové či čajové menu (při objednání kávy s dortíkem získáte 20% slevu)
Od září je rozšířen i kulturní program v podobě promítání dokumentárních filmů, pořádání
přednášek a dále se pokračuje v organizaci koncertů a výstav. Více informací na www.nasekavarna.com či v Kalendáriu měsíčníku Tučňák.

Kadeřnicko-kosmetický Salon Maxx v ulici na Pankráci 32 klade důraz na přírodní a bezamoniakovou
vlasovou kosmetiku. Kromě toho nabízí řadu dalších
služeb, například různé druhy masáží podle vlastního
výběru, manikúru, prodlužování vlasů, společenské
účesy, gelovou modeláž a přístrojovou pedikúru,
vhodnou zejména pro nemocné lidi s cukrovkou.
V případě potřeby zkrášlit či vylepšit postavu jsou
v nabídce salonu samoopalovací nástřiky, lymfodrenáže, neinvazivní liposukce, na vyhlazení vrásek můžete využít lifting obličeje či mikromasáž obličeje.
Salon je pohodlně dostupný i o víkendech ze stanic
metra Pražského povstání nebo Vyšehrad.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jakou značku vlasové kosmetiky
používají kadeřnice v Salonu Maxx?
a) CHI od FAROUK SYSTEMS USA
b) ČIČI od PEDIGREE
c) CHICHI od FAX MACTOR
Nápověda na www.salonmaxx.cz
Voucher na zakoupení zboží a služeb v hodnotě
1000 Kč vyhrává 20., 25. a 56. správná odpověď,
zaslaná do 13. října 2014
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.
VÝHERCI ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA (Správná odpověď – „B“ vetchozrakost): Tereza Šišpelová,
Anna Libánská a Milada Corredorová.
Gratulujeme!

UŽIJTE SI RELAX V KRKONOŠÍCH
MČ Praha 4 nabízí veřejnosti týdenní podzimní
pobyty na horské chatě Vápenka v ceně 2750 Kč
s plnou penzí, popřípadě 400 Kč/den s plnou penzí.
Chata leží v nadmořské výšce 750 metrů, v jednom
z historicky nejzachovalejších koutů Krkonošského
národního parku. Bližší informace Z. Liemessingová
– tel.: 261 192 120.
INFORMAČNÍ CENTRA ÚŘADU MČ PRAHA 4: nám. Hrdinů
3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 •
Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192
510 • Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT
Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358.
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KONTAKTY NA REDAKCI A INZERCI
Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz
Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzece
a termíny vydání • Uzávěrka listopadového čísla je 17. října 2014.

KONTROLA DISTRIBUCE ČASOPISU: v rámci pravidelné kontroly distribuce si Vás, čtenářky a čtenáře
Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis, oznamte tuto skutečnost e-mailem
na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte vždy uvést ulici a číslo Vašeho domu.
Děkujeme.
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